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O Tribunal de Justiça do Estado do Pará 
não desfruta de bom conceito no po-
der judiciário nacional. Mas pode ter 

piorado ainda mais a sua imagem a partir do 
dia 29. Foi quando saiu a portaria do presidente 
da corte, desembargador Constantino Guerrei-
ro, que declarou ponto facultativo nas sextas-
feiras do mês de julho.

Guerreiro se baseou em diversos argumen-
tos. Numa das justificativas, afirmou que nesse 
mês “há uma peculiar diminuição da demanda 

jurisdicional no Estado do Pará em razão, prin-
cipalmente, das férias escolares, quando boa 
parte da população tende a sair da cidade rumo 
aos balneários”.

Por isso que, “oportunamente, em razão da 
diminuição da demanda jurisdicional, a Secre-
taria de Informática programou para os finais 
de semana do mês de julho, de sexta-feira a 
domingo, manutenção preventiva/corretiva 
nos sistemas informatizados utilizados pelo 
Poder Judiciário”.

JUSTIÇA

Baixa credibilidade
A justiça do Pará não queria trabalhar nas sextas-feiras de julho. A justificativa era 
a necessidade de manutenção do seu sistema de informática. O STF checou e negou 

essa necessidade. E mandou o judiciário estadual trabalhar todos os dias.
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ARGUMENTOS FALSOS
Todas as justificativas do tribunal 

foram contestadas pela OAB do Pará, 
no recurso apresentado perante o Con-
selho Nacional de Justiça para derru-
bar a medida. No seu pedido, declarou 
que não podia compactuar com a afir-
mação sobre “a peculiar diminuição da 
demanda jurisdicional” em julho, lem-
brando “todo o acúmulo de processos, 
audiências e o expressivo número de 
Varas que não conseguem cumprir as 
metas” do próprio CNJ.

Apresentou pesquisas levantadas 
no período de março a maio deste ano, 
somente nos juizados especiais, que 
deviam ser os mais céleres. Foi verifi-
cada a existência de audiências desig-
nadas somente para fevereiro de 2018.

A OAB ressaltou ainda que o tribu-
nal “apresenta carência de servidores”, 
num total de 600 (em todas as áreas e 
especialidades de analistas judiciários) 
em todas as comarcas. O próprio CNJ, 
na inspeção preventiva que realizou no 
TJE, apontou esse como “o problema 
mais grave”.

Não surpreende os resultados in-
satisfatórios do tribunal. Das 90 varas 
implantadas na Região Metropolitana 
de Belém, metade delas (45) não con-
segue alcançar a meta nº 1 do CNJ. “Tal 
situação é assombrosa nas comarcas do 
interior do Estado do Pará, segundo o 
próprio índice fornecido pelo TJE/PA”.

Esse levantamento mostra que, das 
164 varas existentes em todo o interior 
do Pará, 111 não alcançam a meta esti-
pulada, ou seja, 68% “não possuem um 
nível de produtividade considerado acei-
tável pelo Conselho Nacional de Justiça”.

Dos 53 juizados especiais, 22 (ou 
40%) não atingiram a meta estabe-
lecida. Nenhuma das cinco turmas 
recursais (cada uma delas com cinco 
magistrados) dos juizados especiais 
conseguiu alcançar a meta estipulada.

Na Região Metropolitana de Belém, 
47 de suas varas não atingiram a meta 
de celeridade exigida pelo CNJ. “Vale 
mencionar aqui que, nesse quesito, 
houve levantamento de quantos pro-
cessos aguardam julgamento em cada 
uma destas, merecendo destaque o ce-
nário em que se encontra a 5ª Vara Cí-
vel e Empresarial de Belém, onde 2.581 
processos encontram-se aguardando 
julgamento”, relatou a OAB.

Situação idêntica é encontrada na 1ª 
vara de Fazenda de Belém, onde 2.038 
processos estão pendentes de julga-
mento. Na 2ª vara de Fazenda esse nú-
mero é de 2.003 processos. Na 9º vara 
cível e empresarial, 1.063 processos.

Nas varas instaladas nas comarcas 
do interior, o cenário é semelhante: 121 
varas não conseguiram cumprir a meta 
nº 2, relativa à celeridade na tramita-
ção dos processos. Na 1ª vara cível e 
criminal de Xinguara, 1.338 processos 
aguardam julgamento. Na 1ª vara cível 
e empresarial de Breves, são 1.610. Na 
1ª vara cível de Marabá, 1.533.

No âmbito dos juizados especiais, 48 
varas ficaram aquém da meta nº 2 do 
CNJ, devido ao grande acúmulo de pro-
cessos. No juizado especial cível e cri-
minal de Breves, 1.603 processos aguar-
dam julgamento. Na vara de Conceição 
do Araguaia, estão pendentes 1.082.

Por essa situação, a Ordem dos 
Advogados sustentou “inexistir razão 
lógica ou legal para que o Tribunal de-
clare ponto facultativo nas sextas-feiras 
do mês de julho”.

Observou que no mesmo dia em que 
decidiu facultar as sextas-feiras de julho, 
o tribunal publicou portaria, reconhe-
cendo a necessidade de uma força tarefa 
para o cumprimento da metas do CNJ 
nº 4 e 6, em todas as varas e comarcas do 
Estado, no período de 22 a 26 de agosto, 
no primeiro grau de jurisdição.

REVOGAÇÃO IMEDIATA
O relator do recurso no CNJ, Emma-

noel Campelo de Souza Ferreira, acolheu 
liminarmente o pedido formulado pela 
OAB, suspendendo a portaria e determi-
nando à presidência do TJE “normalizar 
o expediente forense de imediato”.

Ao invés de cumprir a decisão, o 
TJE recorreu à Procuradoria Geral do 
Estado, que impetrou um mandado de 
segurança junto ao Supremo Tribunal 
Federal para restaurar a portaria.

Mas o relator do recurso no Supre-
mo, Luiz Roberto Barroso, confirmou 
a decisão do relator no CNJ. Essa posi-
ção se tornou previsível quando o pre-
sidente do STF, Ricardo Lewandowski, 
pediu ao Departamento de Tecnologia 
da Informação do Conselho Nacional 
de Justiça para se manifestar sobre “a 
imprescindibilidade ou não da suspen-
são do expediente forense para a rea-

lização de manutenção programada/
corretiva nos sistemas informatizados 
utilizados pelo Poder Judiciário do 
Estado do Pará”. O despacho foi dado 
apenas um dia depois de   receber re-
curso da Procuradoria do Estado con-
tra o ato do CNJ. A matéria ainda será 
apreciada pelo colegiado do STF, mas 
nada indica que possa haver uma revi-
são das duas decisões adotadas.

O interessante é que em nenhum 
momento dessa peregrinação de duas 
semanas o assunto foi incluído no site 
oficial do TJE nem o tribunal ou o seu 
presidente se manifestaram a respeito. 
Quem primeiro defendeu a delibera-
ção foi o Sindicato dos Oficiais de Jus-
tiça do Pará, através de uma nota paga 
no Diário do Pará.

DEFESA SUSPEITA
O Sindojus saiu em defesa do tri-

bunal e, especificamente, do seu presi-
dente. Acusou a OAB de, além de pro-
mover uma descabida intervenção no 
poder judiciário, divulgar “comentá-
rios jocosos em redes fazendo gracejos 
e críticas em razão do seu próprio ato 
mesquinho contra a corte e por reflexo 
contra os magistrados e servidores”.

Deixou de lado o conteúdo da re-
presentação da Ordem e do despacho 
do relator do processo no CNJ para 
atacar as razões da iniciativa. Os ata-
ques à direção do tribunal “decorrem 
de advogados que estão frustrados por 
não terem sido contemplados nas pon-
tuações necessárias para ingressar nos 
quadros do Poder Judiciário”.

A OAB devia era ficar calada, ra-
ciocinou a direção do Sindojus, já que 
“se locupleta das instalações e de toda 
logística nos fóruns do Estado”. Indo 
além do que as normas lhe impõem, a 
direção do tribunal “arca com o espaço 
e toda despesa logística necessária a [à] 
sua utilização, dando conforto aos ad-
vogados sem fazer assepsia de pessoas”.

A contrapartida a essa gentileza te-
ria que ser a cumplicidade do órgão de 
representação dos advogados? É assim 
que a direção do tribunal age sempre, 
inclusive em relação à representação 
laboral? O silencio, o acatamento e a 
conivência resultam dessa relação de 
troca, na qual se omite o que devia ser 
o objetivo e a razão de ser de tudo, o 
interesse coletivo?
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Para o Sindojus, se age como agiu 
nesse caso, a OAB não justifica a sua 
existência, “pois, afinal, ainda hoje, não 
sabemos quem é a OAB e tampouco 
quem a fiscaliza”.

Se o sindicato não sabe, a sociedade 
sabe razoavelmente bem. Por isso fre-
quentemente critica a OAB. Não por 
ela fazer o que fez, cobrando trabalho 
de um órgão estatal de enorme impor-
tância para a sociedade, mas incapaz de 
se colocar à altura da sua função vital.

O sindicato preferiu o caminho fá-
cil, duvidoso e infértil de desqualificar 
os acusadores para não considerar suas 
acusações. É o que fez com o conselheiro 
Emanuel Campelo, autor da decisão que 
revogou a portaria do presidente do TJE.

Aponta-o (com o dedo em riste mes-
mo) de ter vindo da advocacia (como 
um quinto da corte estadual defendida 
in totum pelo sindicato) e “indicado 
pelo PMDB para o cargo que ocupa”.

O sindicato não tem preocupação 
ou compromisso com a verdade. Se ti-
vesse, teria apurado melhor quem é o 
conselheiro do Conselho Nacional de 
Justiça, Emmanoel Campelo de Souza 
Pereira. Ele é advogado, mas no CNJ 
ocupa vaga de cidadão de notável saber 
jurídico e reputação ilibada, indicado 
pela Câmara dos Deputados, desde 19 
de junho de 2012 (foi reconduzido e 
está concluindo o segundo mandato).

Os conselheiros oriundos da ad-
vocacia e indicados pela OAB são 
LuizCláudio Silva Allemand e José 
Norberto Lopes Campelo. Todas essas 
informações o Sindojus poderia ter en-
contrado facilmente no portal do CNJ.

Emmanoel Pereira não foi indicado 
pelo PMDB. Esse cargo não é de in-
dicação partidária. Mas se o sindicato 
tivesse consultado o currículo dele na 
plataforma Lattes teria sabido que ele 
foi assessor da liderança do PMN de 
2009 a 2011.

Ainda que Campelo fosse um con-
selheiro fisiológico, sua decisão não é 
“descabida, ferindo, inclusive, o con-
traditório, ao não oportunizar ao TJ-
PA que se manifestasse e esclarecesse 
acerca da portaria”. Se o autor da nota, 
como oficial de justiça, entende do 
cumprimento de mandados, não pare-
ce muito versado nas leis. 

A OAB pediu a medida em caráter 
liminar e o relator a concedeu, por uma 

razão simples, que qualquer um enten-
derá ao ler o seu despacho: está prova-
do que não procede nenhuma das justi-
ficativas apresentadas na portaria para 
suspender os trabalhos às sextas-feiras 
de julho. Foi por isso que o presidente 
do Supremo mandou logo ouvir o ór-
gão técnico do CNJ para fundamentar 
a decisão que viria a ser proferida

Num argumento final, o Sindojus 
diz que os servidores do judiciário es-
tão pagando pelas horas de trabalho 
de que foram liberados ao trabalhar de 
oito  às 14 horas de segunda a quinta. 
Seria melhor que sugerisse ao presi-
dente do tribunal baixar nova portaria 
estabelecendo que esse passa a ser o 
horário regular de trabalho de segunda 
a sexta, para sempre.

A carreira judiciária é a mais bem 
remunerada do poder público. O me-
nor salário médio na justiça é três ve-
zes superior ao menor salário médio 
fora do setor público. E no mundo real, 
onde vive a maioria, o cidadão brasilei-
ro trabalha muito mais, em condições 
muito mais adversas e com salários 
muito inferiores aos dos magistrados e 
servidores da justiça.

Pelo jeito, ao invés de defender os 
oficiais de justiça, que cumprem seu 
dever pelas ruas, enfrentando situações 
ruins e até risco de morte, o sindicato 
quer tornar quem trabalha no poder 
judiciário em marajás, acantonados em 
castelos refrigerados e asseados como 
a sede do Tribunal de Justiça do Pará.

Esquece que os primeiros republica-
nos do Estado levantaram aquele prédio 
imponente como escola de artífices para 
meninos pobres, acreditando ser missão 
nobre do Estado dar melhores oportu-
nidades aos desassistidos e desfavoreci-
dos. O Pará, em mais esse item, regre-
diu. O Sindojus é um exemplo.

FALA A CORPORAÇÃO
Já a Associação dos Magistrados do 

Estado do Pará assumiu uma tese que 
o Supremo iria descartar de pronto. A 
Amepa endossou completamente a in-
formação do Tribunal de Justiça do Es-
tado de que a suspensão do expediente 
forense em todo Pará nas sextas-feiras 
de julho tem base estritamente técnica. 
Não seria a antecipação do fim de se-
mana de veraneio para os magistrados 
e serventuários curtirem, depois de 

apenas quatro dias de trabalho – dois a 
menos do que o cidadão “menos igual”.

O desembargador Constantino 
Guerreiro defendeu a sua portaria di-
zendo que ela teve como parâmetro 
manifestação técnica da Secretaria de 
Informática. A suspensão teria o obje-
tivo de “aprimorar, mediante medidas 
preventivas e repressivas, os sistemas 
de informática do Tribunal com vis-
tas a evitar prejuízos ao exercício das 
atividades desempenhadas por magis-
trados, servidores, membros do Mi-
nistério Público, Defensores Públicos e 
Advogados e que refletem diretamente 
na vida daqueles a quem o Poder Ju-
diciário deve maior satisfação, o Juris-
dicionado Paraense”, proclama a nota 
que a Amepa divulgou

A necessidade dessas medidas “é im-
periosa e atende, verdadeiramente ao 
interesse público, tendo a Presidência do 
TJE, prudentemente, escolhido as sextas 
feiras do mês de julho, onde a demanda 
processual é reduzida, para realizar esse 
procedimento que melhorará e muito a 
qualidade da prestação jurisdicional”.

Para a associação dos magistrados, 
“qualquer outra alegação em sentido 
contrário desvirtua a verdade e caminha 
na contramão do interesse público, pois, 
nos dias atuais, a inoperância de siste-
mas de informática pode prejudicar a 
todos aqueles que atuam na Justiça”.

O Conselho Nacional de Justiça, no 
entanto, considerou mais fortes do que 
esses argumentos as alegações apresen-
tadas pela OAB do Pará, de que a tarefa 
técnica pode ser realizada apenas nos 
fins de semana, sem precisar da sexta-
feira, como têm feito os tribunais supe-
riores. Por isso, revogou a portaria da 
presidência do poder judiciário do Pará.

O conceito do TJE do Pará é tal 
que Ricardo Lewandowski ignorou as 
alegações da portaria e determinou de 
imediato a remessa do processo ao De-
partamento de Tecnologia da Informa-
ção do CNJ para o órgão se manifestar 
“sobre a imprescindibilidade ou não da 
suspensão do expediente forense para 
a realização de manutenção programa-
da/corretiva nos sistemas informatiza-
dos utilizados pelo Poder Judiciário do 
Estado do Pará”.

Negada esse necessidade, o judiciá-
rio paraense desceu mais um degrau na 
escada da credibilidade pública.
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Justiça brasileira: 
mais cara do mundo

A campeã da 
violência

A justiça consome anualmente 
1,3% do Produto Interno Bruto do 
Brasil, ou 2,7% de tudo que é gasto 
pela União, pelos Estados e muni-
cípios. É uma despesa anual de 306 
reais (91 dólares) no bolso de cada 
um dos 200 milhões de brasileiros. É 
a Justiça mais cara do mundo.

Só os suíços sentem peso igual 
da sua justiça, mas a população da 
é 25 vezes menor do que a brasilei-
ra e a renda, cinco vezes maior. O 
custo brasileiro aumenta quando 
somado o orçamento do Ministério 
Público, que não dá transparência 
às suas despesas. Nesse caso, chega 
a 1,8% do PIB, o equivalente a R$ 87 
bilhões (US$ 26,3 bilhões).

Supera o orçamento de metade 
dos Estados. É o dobro das obras 
contratadas pelo governo federal, até 
abril, nas áreas de transportes, sanea-
mento, habitação e urbanização. 

É caro demais, comprovam os 
pesquisadores Luciano Da Ros, da 
Universidade Federal do Rio Gran-
de do Sul, e Matthew M. Taylor, da 
American University, que mapea-
ram as mudanças no sistema judi-
cial a partir da redemocratização 
do país. 

Para eles, segundo matéria de 
José Casado publicada em O Glo-
bo,o orçamento do judiciário bra-
sileiro é o mais alto por habitante 
no Ocidente. Essas instituições do 
Brasil custam 11 vezes mais que as 
da Espanha; dez vezes mais que na 
Argentina; nove vezes mais que nos 
Estados Unidos e Inglaterra; seis ve-
zes mais que na Itália, na Colômbia 
e no Chile; quatro vezes mais que em 
Portugal, Alemanha e Venezuela.

Situação semelhante, só na Bós-
nia-Herzegovina e em El Salvador. 
Cada decisão judicial no Brasil (à ra-
zão de US$ 681,4) é, na média, 34% 
mais cara que na Itália (US$ 508,8). 

Casado diz que Da Ros e Taylor 
“continuam tentando entender por 
que os brasileiros pagam tão caro 
por um serviço judiciário cuja ca-
racterística é a lentidão, onde dois 
em cada três processos remancham 
nos tribunais e alguns demoram 
mais que uma vida para julgamento”.

Pelo ângulo estrito da despesa, 
verificaram o peso da enorme força 
de trabalho do sistema de justiça na-
cional. São 412.500 funcionários, o 
equivalente a 205 servidores por 100 
mil habitantes – são 25 por cada um 
dos 16,5 mil juízes. Proporcional-
mente, o Brasil tem cinco vezes mais 
funcionários no judiciário do que a 
Inglaterra, e quatro vezes acima do 
que têm Itália, Colômbia e Chile.

A pesquisa prossegue com foco 
no histórico dessa burocracia, cujo 
custo para a sociedade se multiplica 
pela ineficiência. Em torno dela gra-
vita uma indústria com 880 mil advo-
gados registrados (300% mais que na 
década de 1990) e 1.100 faculdades 
produzindo anualmente 95 mil novos 
bacharéis. Esse número de escolas é 
cinco vezes maior do que nos EUA, 
onde se formam 45 mil por ano.

BRASIL QUER 
MANTER ISSO?

Em 2015 o salário médio mensal 
dos trabalhadores formais das em-
presas privadas foi de R$ 1.944,00, 
segundo os dados do IBGE.

Esse valor foi 90,12% menor do 
que o maior salário médio dos ser-
vidores da União e 29,94% menor 
do que o menor salário médio dos 
servidores da União.

O salário médio no poder judici-
ário foi de R$ 18.778,00. Realmente, 
não é o maior do governo federal, 
mas não foi nem 5% inferior ao pa-
drão médio dos servidores do Banco 
Central, os mais bem remunerados 
do país, de R$ 19.685,00, e do poder 
legislativo (3% acima), que alcançou 
R$ 19.358,00 mensais.

Ou seja: 10 vezes mais do que re-
cebeu em média um trabalhador em 
empresa privada no ano passado.

Em pior situação estão os apo-
sentados e pensionistas do Regime 
Geral de Previdência Social, o INSS, 
Em 2015 o seu salário médio mensal 
foi de R$ 1.174,55.

Esse valor foi 94,03% menor do 
que o maior salário médio dos ser-
vidores da União e 57,69% menor 
do que o menor salário médio dos 
servidores da União.

Cidade Velha, pouco depois das 10 horas da 
noite. Três homens descem de um carro e dão 
oito tiros de pistola em um rapaz de 20 anos. 
Acertam sete balas na cabeça, pescoço e tórax de 
Sayd Ramon Rodrigues, que morre no local.

Pouco depois da meia-noite, na Condor. 
Homens encapuzados descem de um carro e 
atiram sete vezes em Clayton Lima, de 24, atin-
gindo-o na cabeça, abdômen, nádegas e coxas. 
Morte imediata.

Dois homens desceram de uma moto, avan-
çaram sobre Gileno Pantoja da Silva, de 32 anos, 
de profissão não declarada, dando-lhe quatro ti-
ros de pistola 380, em Outeiro, quase uma hora 
da madrugada.

Nicollas da Silva, de 30 anos, é morto a tiros 
no quintal da casa de um vizinho, no Tapanã, 
por um homem que desceu da moto de um mo-
toqueiro, atirou e fugiu.

O corpo do carroceiro Raimundo Pavão Jú-
nior, de 33 anos, foi encontrado de madrugada 
no canal do igarapé do Galo, no Telégrafo, com 
três perfurações de bala. Ninguém viu nada.

Geferson Macedo, de 22 anos, foi encontrado 
morto, enforcado, na cela que ocupava  no Presí-
dio Estadual Metropolitano III, em Santa Izabel. 
Ele estava preso havia apenas 11 dias, depois de 
ter matado um desafeto do tráfico de drogas em 
troca de tiros na Terra Firme. Tinha dois man-
dados de prisão contra si expedidos pela justiça, 
com sentença de oito anos de prisão.

Estes são os registros oficiais de homicídios 
de um fim de semana em Belém. Podem ter ha-
vido mais. O número, porém, é o bastante para 
atestar a falta de segurança na capital paraense, 
de 1,5 milhão de habitantes, a 10ª maior do país.

Nos crimes, uma marca: a da execução. Reali-
zada sem receio de testemunhas, com excesso de 
violência, utilizando revólveres e pistolas e tendo 
esquema de cobertura com carros ou motos. Ce-
nário de uma Chicago tropical, atormentada pelo 
medo da morte súbita, imotivada, bárbara.

Ainda não eram dez e meia da noite de sábado 
quando Sayd foi morto, na rua Carlos de Carva-
lho, entre Óbidos e Triunvirato, num perímetro 
movimentado daquele limite da Cidade Velha.

Ele fora apenas visitar a esposa, que se mu-
dara recentemente para o local. Fora advertido 
pelos vizinhos: a área era perigosa. Um deles de-
clarou ao repórter de O Liberal:

“Eu avisei ele que aqui era muito violento, que 
era para ele tomar cuidado. Eu pus minha casa à 
venda porque eu e a minha família não aguen-
tamos mais. Já tentaram matar a mim e a minha 
mãe em assalto”.

Os inseguros habitantes de Belém podiam re-
querer à ONU o reconhecimento da situação em 
que Belém se encontra: em estado de guerra.
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Política abre rombo nas contas do governo

Violência nova

Com a aprovação pelo Senado do 
reajuste dos servidores públicos fe-
derais, como os da magistratura, do 
Tribunal de Contas da União, Advo-
cacia-Geral da União, Banco Central, 
professores, agências reguladoras e 
militares, o Brasil deu mais um (enor-
me) passo no caminho de um buraco 
gigantesco. O mais triste é que a in-
solvência econômica, que cobrará em 
sangue de cada cidadão, tem causa po-
lítica. Logo, é ato de vontade – vonta-
de absurda, no caso.

Só esses aumentos exigirão 58 bi-
lhões de reais dos cofres públicos até 
2019, se o presidente sancionar a lei, 
que agora lhe será enviada. Eles vi-
nham sendo negociados com o gover-
no desde o ano passado e foram endos-
sados pela gestão atual.

Pelo acordo feito em torno da vo-
tação, Temer se comprometeu a vetar 
a criação de cargos. Mas no início de 
junho conseguiu aprovar a criação de 
14.419 cargos na administração pú-
blica federal, quase quatro vezes mais 
do que os quatro mil postos comis-
sionados que prometeu extinguir ao 
assumir o cargo.

Um dos projetos aprovados con-
cede aumento de cerca de 20%, ao 
longo de quatro anos, ao salário dos 
professores do magistério federal e 
de carreiras ligadas à área de educa-
ção. Outro propõe o reajuste escalo-
nado aos servidores de carreira da 
Câmara. Iniciado em janeiro deste 
ano, atingirá 20% até 2018. Proje-
to de lei do Tribunal de Contas da 
União aumenta a remuneração dos 
seus servidores de forma escalonada 
entre 2016 e 2019.

Servidores das agências regula-
doras também foram beneficiados, 

assim como os advogados da União. 
Quando obtiverem ganho de cau-
sa terão direito a honorários de su-
cumbência fixados nas ações: 100% 
dos encargos legais sobre créditos de 
autarquias e fundações e até 75% do 
encargo legal dos demais débitos.

A remuneração dos militares au-
mentará até 25% até 2019, em quatro 
parcelas. Só neste ano o impacto fi-
nanceiro será de R$ 2,8 bilhões, pas-
sando para R$ 3,5 bilhões no próxi-
mo ano. Em 2018 e no ano seguinte, 
será de R$ 3,8 bilhões em cada ano. 
O reajuste dos salários do magistério 
federal será dos mesmos 20%, ao lon-
go de quatro anos,

Os três poderes se uniram num 
pacto de mediocridade e covardia 
pela manutenção de uma política 
econômica irrealista e leviana. Eles 
se juntam para tirar o couro de quem 
vai ser obrigado a pagar a conta dessa 
tática de aceitação circular entre eles.

Os erros brutais, que levaram ao 
afastamento da presidente Dilma 
Rousseff, continuam a ser repetidos 
pelo seu sucessor a título precário. 
Sem força política, com frágil legi-
timidade e atado a compromissos 
pessoais, Michel Temer incorporou 
ao seu governo a trajetória da sua 
antecessora.

Nessa progressão, é de se esperar 
(e temer, para usar um trocadilho 
infame) que acabe por gerar mais de 
300 bilhões de reais de déficit fiscal 
primário até dezembro de 2017. Já o 
estoque da divida pública baterá na 
estratosfera dos R$ 1,2 trilhão.

Era destino a que Dilma chegaria 
se continuasse a comandar o país. É 
o ponto de chegada (ao inferno) de 
Michel Temer.

Abuso
Um grupo de senadores se mobili-

zou para retirar da pauta de votações 
o projeto de lei que pune o abuso de 
autoridade por parte de delegados, 
promotores, procuradores, juízes, 
desembargadores e até ministros de 
tribunais superiores.

O tema tramitava no Senado há 
sete anos sem perspectiva de delibe-
ração até ser desarquivado e ativado 
pelo presidente da casa, Renan Ca-
lheiros. Ele anunciou que quer votá
-lo até o dia 13, antes do recesso par-
lamentar do meio do ano.

O senador Cristovam Buarque (do 
PPS de Brasília) é um dos integrantes 
dessa frente pela moralidade. Para ele, 
o projeto “não pode sequer tramitar. 
Passa a impressão de que o Senado 
quer barrar a Lava Jato”. O projeto faz 
parte do pacote com nove emendas e 
projetos de lei escolhidos por Renan 
como prioridade para votação.

A iniciativa equivale a colocar a ra-
posa cuidando do galinheiro. Assim 
como Renan, que usa sua condição 
de presidente do Senado para ativar 
a tramitação e votação do projeto, o 
presidente da comissão que analisa a 
proposta, senador Romero Jucá, (do 
PMDB de Roraima), está sendo inves-
tigado pela força-tarefa da Operação 
Lava-Jato e várias vezes processado 
pelo Supremo Tribunal Federal.

Eles deviam se considerar suspei-
tos para atuar no caso e dele se afastar. 
Como não o fizeram, espera-se que os 
senadores impeçam a aprovação das 
medidas de afogadilho, o que só interes-
sa aos principais personagens da histó-
ria, empenhados em se livrar do ajuste 
de contas com a justiça e a verdade.

Vamos ao Guiness pedir que registre um novo recor-
de (ou acontecimento inusitado e insólito) de violência 
na grande Belém: oito pacientes foram assaltadas nos 
seus leitos no Hospital de Clínicas de Ananindeua, em 
alta madrugada do dia 14, por dois homens, um deles ar-
mado de revólver, que penetraram pelos fundos do pré-

dio, simplesmente pulando um muro. Perderam tudo de 
valor que tinham, recuperado parcialmente depois pela 
polícia, que teve as provas necessárias com as gravações 
de vídeo.

Qual será a próxima façanha numa das cidades mais 
inseguras do mundo?
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Quanto custou ao país a fraude das pedaladas?
A administração de Dilma Rousseff 

realmente desmoralizou as contas pú-
blicas brasileiras. Mereceu – por razões 
técnicas e políticas, embora estas te-
nham prevalecido – o seu afastamento 
da presidência da república. Espera-se 
que não volte.

A leviandade na anotação dos nú-
meros oficiais, entretanto, permaneceu 
a mesma. Pode até ter piorado, sob a 
aparência de correção.

De fato, não se pode levar a sério um 
governo que projeta superávit fiscal e a 
conta de chegada anota um déficit ca-
valar. A pretexto de colocar os números 
em ordem, o governo Michel Temer, pe-
las mãos do ministro da Fazenda, Hen-
rique Meirelles, resolveu trabalhar com 
excesso de previsão negativa.

O cenário criado é o pior, seguindo o 
cálculo mais negativo possível, embora 
sob bases concretas. Se é assim, deixará 
de haver risco de erro. O que é óbvio: 
a meta tudo absorve, já que o objetivo 
a ser alcançado é o déficit, não o supe-
rávit, que o atual governo renunciou a 
alcançar, certamente por ser uma tarefa 
dificílima (mas não impossível).

Abre-se, ,assim, uma avenida para 
todos os tipos de gastos, os necessá-
rios, os que podiam ser evitados e os 
absurdos, como os reajustes salariais 
que têm sido dados aos servidores pú-
blicos federais, e os perdões e subsídios 
de sentido político.

O excesso de gastos sobre a carência 
de receitas se tornou um fato normal, 
mesmo chegando ao valor estratosférico 
de 170 bilhões de reais em um único ano, 
como o previsto para este ano e mais R$ 
150 bilhões para 2017. Ou seja: um bura-
co de R$ 320 bilhões em dois anos.

Se a União procede dessa maneira, 
logo os Estados e municípios a seguirão. 
Num rumo desconhecido e perigoso 
irão adotar essa nova regra de admi-
nistração pública.

Quem bancará essa conta? Prova-
velmente, o Banco Central, superlotan-
do sua carteira de títulos da dívida do 
governo, que lhe imporá o terrível car-
dápio, já que a independência do BC é 
uma ficção.

Em último caso, já se sabe sobre 
quem o ônus recairá: sobre as empre-

sas que fecham e o trabalhador que 
perde seu emprego.

O QUE NINGUÉM EXPLICA

O sectarismo se tornou tão forte na 
cena brasileira que impede os intelec-
tuais de realizarem a sua principal ta-
refa social: traduzir o cotidiano para os 
cidadãos, explicar-lhes os fatos, con-
textualizando os acontecimentos.

Veja-se o caso das chamadas pe-
daladas fiscais. Por praticá-las é que a 
presidente Dilma Rousseff foi afastada 
temporariamente do seu cargo e pode 
vir a perdê-lo definitivamente no pró-
ximo mês. Seu julgamento é evidente-
mente político, para o bem ou o mal da 
democracia no país. Não podia ser de 
outro jeito. Mas se há uma base técni-
ca para o procedimento, então nada há 
de abusivo na iniciativa, É um absurdo 
acusá-la de golpista.

Mas quantos sabem em que consiste 
essa tal de pedalada fiscal? E de que ma-
neira o seu cometimento implicou em tal 
dano que levou à derrubada da presiden-
te eleita regularmente pelo povo menos 
de dois anos atrás, com 53 milhões de 
votos (mas só 3% a mais do que o seu ad-
versário na disputa do segundo turno)?

Raríssimos, por certo. Aqueles que, 
por dever de ofício, deviam procurar 
uma posição imparcial para fornecer 
elementos de análise e juízo à socieda-
de também se partidarizaram. Costu-
mam partir para enfrentar as questões 
com definições prévias, no movimento 
pendular mais marcante nos nossos 
dias: a favor e contra o PT.

Esse facciosismo se torna injusto, 
mas a injustiça tanto representa conde-
nação prévia quanto absolvição tácita. 
Para os inimigos do Partido dos Tra-
balhadores, é arma de desqualificação 
do adversário; para os petistas, habeas 
corpus prévio.

A pedalada fiscal do governo Dilma 
não é crime do ponto de vista penal. 
Ela não o praticou para se locupletar de 
dinheiro público nem obter favoreci-
mento pessoal. Nem ela nem qualquer 
outro personagem dessa história. Mas 
foi realmente uma fraude. Graças aos 
truques contábeis, as contas públicas 
foram maquiladas.

O objetivo era não deixar que a 
realidade prejudicasse a reeleição da 
presidente, que só venceu no 2º turno 
e por margem mínima. Como a peda-
lada investigada, denunciada e tornada 
peça de acusação só foi praticada em 
2014, essa relação está tranquilamen-
te estabelecida. Foi um crime cível, de 
responsabilidade. É base legal para o 
impeachment.

Pedalada fiscal sempre houve no se-
tor público brasileiro. Talvez não com 
a frequência e a dimensão que teve no 
governo de Dilma. Nunca tão exaus-
tivamente provada como no processo 
de impeachment. Ainda assim, a presi-
dente se livraria da ameaça se as peda-
ladas não tivesse como origem opera-
ções de crédito.

É aí que a porca torce o rabo. Al-
gumas das pedaladas não passaram de 
lançamento ou alteração de rubrica no 
orçamento. O ato é politicamente in-
correto, mas não o bastante justificar o 
impedimento. Mas há outras de gravi-
dade muito maior. É quando um banco 
oficial (como o Banco do Brasil) faz em-
préstimo a uma empresa privada com 
juros favorecidos, mas o governo não 
comparece ao caixa para supri-lo do re-
curso necessário para cobrir a diferença 
entre o subsídio e a tarifa em vigor.

No vácuo em que o dinheiro do 
banco ficou a descoberto, correram 
juros normais, acima do valor do di-
nheiro emprestado. Qual foi o tama-
nho desse buraco? Quem o preencheu 
(sim, porque o banco avançou sobre os 
depósitos dos correntistas)? Como foi 
o lançamento na contabilidade? Estas 
são fraudes financeiras. Mas há um 
crime: as operações não tinham autori-
zação legislativa nem estavam cobertas 
por previsão orçamentária.

Por que o governo as fez? Aí é pre-
ciso identificar os beneficiários e apu-
rar as transações que os favoreceram. 
A trilha pode levar a algum destino 
espúrio. Mas pode ser que a pedalada 
foi dada “apenas” para ajudar eleitoral-
mente a presidente. Pode ter sido até 
um elemento decisivo para a sua aper-
tada vitória na segunda votação.

Há aí outro grave complicador. Os 
observadores internacionais que ope-
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ram com o Brasil (eles são muitos e 
diversificados) logo perceberam a ma-
nipulação. Nada a estranhar se o Brasil 
não tivesse dezenas e dezenas de bilhões 
de dólares em títulos no mercado mun-
dial, com os melhores juros da praça em 
função da sua instabilidade e das nunca 
esgotadas  incertezas de futuro.

Comprovando a inconfiabilidade 
das contas públicas, as agências in-

ternacionais de classificação de risco 
rebaixaram a posição do Brasil no 
rating, tirando-lhe o grau de inves-
timento. O que era para ser um ardil 
doméstico de temporada eleitoral teve 
impacto além-fronteiras. Quanto, em 
juros adicionados, essa fraude acarre-
tou ao país? 

A conta deve ser feita em bilhões 
de dólares. Não é brincadeira de es-

conde-esconde no Palácio do Planal-
to.. Mostra o grau de incompetência, 
irresponsabilidade, leviandade e ce-
gueira de Dilma Vanna Rousseff. Ela 
fez por merecer o processo de impe-
achment. Talvez, mesmo nesse caso, 
ela tivesse conseguido destino menor 
se desse mais atenção à política e sua 
diversidade, Até por esse motivo, me-
rece o castigo.

Quantos, afinal, as usinas da Amazônia beneficiarão?

Vale faz e desfaz sua frota oceânica

No mês passado entrou em opera-
ção no rio Madeira, em Rondônia, a 
hidrelétrica Santo Antonio, a segunda 
maior do tipo bulbo do mundo. Talvez 
poucos tenham se apercebido dessa 
importância. Com 3,15 mil megawatts 
de potência instalada, Santo Antonio – 
já a quarta maior do Brasil – tem um 
terço da capacidade de geração de Tu-
curuí, que é a quarta maior do mun-
do, usando turbinas convencionais (do 
tipo Francis).

Mas enquanto a usina do rio Tocan-
tins, no Pará, precisa de um reservató-
rio de três mil quilômetros quadrados 
(o segundo maior do país, depois de 
Sobradinho, que inundou área de 4,2 
mil km2), Santo Antonio opera com 
um lago de 200 km2, equivalente à área 
de inundação anual do rio Madeira 
nesse trecho. Ou seja: 15% da área do 
reservatório de Tucuruí sustenta, no 
Madeira, geração de 40% da potência 
da usina do Tocantins

Isso acontece porque as turbinas do 
tipo bulbo projetadas para gerar ener-
gia em rios de grandes vazões e baixas 
quedas. O Madeira é o maior afluente 

do Amazonas em volume de água (e 
sedimentos), mas tem baixa declivida-
de natural. As turbinas bulbo não pre-
cisam de um grande reservatório, o que 
reduz seus impactos socioambientais, 
se o projeto for bem concebido.

Com máquinas inovadoras ou con-
vencionais, Belo Monte, no Xingu, 
ainda no Pará, é o pior dos projetos 
executados na Amazônia. A vazão do 
rio no “inverno” é alta, mas cai até 30 
vezes no verão. Logo, necessitaria de 
um grande volume de água retida para 
fazer funcionar suas imensas turbinas 
na estiagem.

Mas o reservatório de Belo Monte é 
apenas uma vez e meia maior do que o 
de Santo Antônio e cinco vezes menor 
do que o de Tucuruí. Sofisticados e de-
licados arranjos de engenharia foram 
acrescentados à concepção original 
para que a potência da usina chegasse a 
11,3 mil MW, superando a de Tucuruí, 
que é de 8,2 mil MW.

Só que, nos seis meses de vazão re-
duzida ou quase nula, a geração baixa 
e a potência média da usina é 40% do 
que ela pode produzir com a plena car-

ga. Ainda assim, a propaganda diz que 
Belo Monte será capaz de atender o 
consumo de 60 milhões de brasileiros.

Como Santo Antônio diz que su-
portará 40 milhões, só essas duas usi-
nas atenderiam metade da população 
brasileira. Ou ainda além, se conside-
rado o volume de Tucuruí, que seria de 
30 milhões de consumidores.

Pode-se acreditar nessa declaração?
No dia em que Santo Antonio atin-

giu sua plena capacidade de projeto 
original (outras seis turbinas foram 
adicionadas e já estão em fase de tes-
tes), a vazão do rio Madeira era de 
8.722 metros cúbicos (ou 8,7 milhões 
de litros) de água por segundo. Mas a 
geração efetiva da usina era de 1.484 
MW, abaixo da metade da capacidade 
nominal.

Logo, considerando a potência efe-
tivamente disponível o ano inteiro, 
não a apenas de projeto, jamais poderá 
atender 40 milhões de consumidores.

Como confiar em informações se-
melhantes quando as ordens de gran-
deza são desse porte?

Um escândalo: somente no ano passado, três empresas 
chinesas compraram nada menos do que12 navios Valemax, 
os maiores do mundo, construídos sob encomenda da mine-
radora brasileira Vale, por 1,32 bilhão de dólares. Dá pouco 
mais de US$ 100 milhões por navio, uma pechincha e um 
crime contra o interesse nacional.

Segundo agência internacional de notícia, os Valemaxes, 
de 400 mil toneladas, negociados pela Vale com companhias 
chinesas em 2015 e neste ano foram vendidos por preços 
baixos porqueque a mineradora brasileira tenta reduzir a dí-
vida e sofre com o baixo preço dos produtos de minério de 
ferro. É o entendimento de Dong Liwan, professor da Shan-
ghai Maritime University.

A frota de graneleiros da Docenave, subsidiária da Vale, 
era a maior do mundo até ser desfeita por Roger Agnelli, o 
executivo que por mais tempo presidiu a ex-estatal, de 2001 
a 2011. Esses navios também foram alienados na bacia das 
almas, exatamente quando o transporte de minério passou a 
ser mais rentável do que o próprio minério.

Agnelli encomendou então uma nova frota na China e na 
Coréia do Sul, Os supernavios deviam ajudar a Vale a vencer 
a concorrência com os australianos, mas a China, o maior 
comprador do minério, vetou a ancoragem dos Valemaxes. 
Com isso, de pressão em pressão, acabou levando a Vale a 
vender a frota às companhias chinesas.

A história merece uma apuração rigorosa.
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Ainda há espaço
para Lula voltar?

A abstenção 
na UFPA

Se a regra da eleição geral vales-
se para a recente eleição realizada na 
Universidade Federal para a escolha 
do seu reitor, o pleito teria que ser 
anulado. É que dos 48.821 eleitores 
aptos a ir às urnas, só compareceram 
14.206, menos de 30% do eleitorado.

Dos votantes, apenas 7.266 esco-
lheram o candidato eleito. Ele teve, 
portanto, menos de 14% da comu-
nidade acadêmica apta a exercer o 
direito de voto. Nas eleições gerais, 
é exigido o comparecimento de me-
tade mais um dos eleitores inscritos.

Esses dados foram apresentados 
por Marly Silva, socióloga e profes-
sora da UFPA, em resposta que deu 
aos leitores dos seus artigos sobre o 
tema, no meu blog. Ela manifesta 
a sua tristeza por essa elevadíssima 
abstinência por parte de uma co-
munidade que devia ser o capital 
intelectual da sociedade.

“Preferia que a sensação de mal
-estar fosse somente minha. E que 
todo os outros 48.821 eleitores(as) 
estivessem ativos, participantes, 
empolgados, confiantes e esperan-
çosos nesta eleição. Não foi assim. 
Não é assim”.

Marly considera três como as 
hipóteses “para tão alto grau de 
abstenção e o mal-estar”. Sua aná-
lise podia servir de estímulo para 
reabrir o debate sobre essa questão, 
antes que ela seja totalmente esque-
cida. Parece a isso condenada pelo 
silêncio generalizado.

Sobrevivência
A qualidade do papel utiliza-

do para a impressão dos jornais de 
Belém caiu bastante. Com a crise, 
qualquer economia é importante. 
Ou não se sobrevive. O problema 
é saber se as medidas estão prolon-
gando a vida ou a encurtando.

Enquanto Dilma Rousseff tenta 
se livrar do impeachment para voltar 
a ocupar a presidência da república, 
Lula iniciou na semana passada a sua 
campanha eleitoral visando 2018. Ele 
comandou a Caravana da Democracia, 
versão camuflada de campanha eleito-
ral antecipada, que percorrereu o Nor-
deste, começando em Pernambuco, à 
cata dos seus votos cativos.

Publicamente, ele está trabalhando 
em favor da sua sucessora. Indepen-
dentemente do resultado da novela do 
impeachment, porém, Lula colocou o 
bloco na rua porque se julga beneficiá-
rio do que vier a acontecer. Se Dilma for 
vitoriosa, se tornará ainda mais devedo-
ra do padrinho. Se o seu afastamento se 
tornar definitivo, ela será a vítima para 
ornar uma bandeira política.

Político que concorreu quatro vezes à 
presidência da república para conseguir 
finalmente ser eleito, Luiz Inácio Lula da 
Silva tem uma incrível capacidade de so-
brevivência e renascimento. Com todos 
os erros que cometeu e as irregularidades 
que praticou ou patrocinou, reveladas 
exaustivamente nos últimos anos, está na 
luta pelo terceiro mandato presidencial, 
inédito na história da república.

Ele ainda se considera a melhor lide-
rança política do país porque nenhuma 
outra, nem as novas, conhecem “a mão 
de um trabalhador, de um pedreiro”. E 
explica: “Esse povo que faz campanha 
não conhece o Brasil, só conhecem o 
avião. Um governante tem que conhe-
cer a alma das pessoas”. Quem? Ora, 
Lula e ninguém mais.

Se é assim, sua nova vitória será de-
corrente da aritmética demográfica: a 
maioria dos eleitores é pobre, composta 
por trabalhadores que os demais políti-
cos não frequentam.

Dilma podia ter tido destino dife-
rente do que o atual, que deixou seu 
correligionário “extremamente triste”. 
Em entrevista concedida a uma rádio 
pernambucana, ele disse, triste pelo 
fato, sim, mas já o considerado consu-
mado: “Jamais imaginei que a Dilma 
fosse sair daquele jeito do governo. Eu 
não queria ter vivido aquele momento”.

Para Lula, Dilma “foi vítima de um 
mau humor que contaminou o Brasil 
desde 2013”, por coincidência ao se afas-
tar do líder maior, destinado a ser seu 
guia e fiador. Ela começou perder apoio 
quando quebrou a promessa de não me-
xer no bolso do trabalhador.

“Ninguém se conformou de Dilma 
ter dito durante a campanha que não ia 
mexer no bolso do trabalhador e depois 
ela ter colocado em pratica um progra-
ma que era do adversário. Ela já tinha 
feito reuniões com os sindicatos, mas foi 
anunciado um pacote que jogou os sin-
dicalistas contra ela”.

Por esse raciocínio, a sobrevivência 
da presidente afastada terá que ser de-
cidida pela utilidade que representará 
para Lula 2018. Mas sendo ela ou o inte-
rino Michel Temer, para ajudarem Lula 
bastará que repitam o que já fizeram de 
desastroso.

À sua maneira, o ex-presidente 
anunciou: “Pra mim [sic] não ser can-
didato em 2018 é só o Brasil dar cer-
to, Se o Brasil desse certo, por que eu 
precisaria ser presidente outra vez?”, 
argumentou, retirando-se do enredo de 
insucessos.

“Em dezembro de 2014 – disse ele – o 
Brasil chegou a 4,3% de desemprego, é 
uma coisa de primeiro mundo, mas de 
repente a coisa desandou. Houve uma 
mistura de coisas equivocadas na eco-
nomia para evitar que a presidenta go-
vernasse. Agora precisamos parar pra 
consertar, primeiro evitando esse falso 
impeachment que inventaram para a 
presidente Dilma”.

Logo, é hora de voltar ao exitoso 
receituário lulista, que é simples e qua-
se mágico de tão certo: “Eu aprendi na 
minha vida que quanto mais você fizer 
o óbvio, mais acerto você tem. Econo-
mia não tem mágica, é uma questão de 
confiança. As pessoas tem que dormir 
sabendo que não vão ser pegas de sur-
presa de noite. Tenho que investir meu 
dinheiro numa conta que renda. O go-
verno tem que empregar os recursos nos 
ativos que vão render mais para o país”.

O enredo vai ser igual aos de 2002 
e 2006?
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O Pará não pode parar: a redivisão vem por aí

O mal da chapa única
Só houve uma chapa na primeira eleição realiza-

da para os cargos de reitor e vice-reitor da Universi-
dade Federal do Sul e Sudeste do Pará, segundo  os 
resultados preliminares. 

A chapa, que é da situação, encabeçada pelos 
professores Maurílio Monteiro e Idelma Santiago, 
já na direção desde a criação da Unifesspa, teve 
1.068 votos válidos, o equivalente a 70,70% do total 
de 1509 votos apurados. Outros 65 votos foram em 
branco e 376 nulos.

Esse contingente corresponde a apenas 30,73% 
dos 4910 eleitores aptos a votar, com 221 professores, 
177 técnico-administrativos e 1111 alunos. A eleva-
da abstenção e a quantidade de votos nulos lançaram 
uma névoa de ilegitimidade tanto sobre o processo 
eleitoral, que não durou sequer um mês, quanto so-
bre a vitória de uma chapa única.

Não é um bom começo para universidade tão 
nova, que completou três anos de criação, em região 
tão crítica quanto a da jurisdição da Unifesspa.

Jornalismo imparcial

Os municípios mais antigos do 
Pará estão perdendo força para os in-
tegrantes das frentes pioneiras no Es-
tado, a tomar por base a distribuição 
das cotas de participação na receita do 
principal imposto estadual, o ICMS, 
referentes ao mês passado. 

Belém, com quase 1,5 milhão de 
habitantes, ainda continua á frente.  
Mas a parte que lhe cabe na partilha, de 
37 milhões de reais, num total de R$ 209 
milhões, não se distancia mais da recei-
ta do segundo município. Com seus 190 
mil habitantes, Parauapebas recebeu R$ 
25 milhões. Ananindeua, com a segun-
da maior população (de 500 mil mora-
dores), já ficou em 6º lugar na cota-par-
te de ICMS de junho (R$ 9 milhões), 
abaixo de  Marabá (R$ 11,5 milhões) e 
Tucuruí (R$ 10,2 milhões).

O caso mais grave de perda de peso 
econômico é o de Santarém: com a 3ª 
maior população (de 292 mil habitan-
tes, prestes a ser superada por Marabá), 
só tem a 9ª receita do imposto (R$ 5 
milhões), superada por Barcarena (R$ 
7,3 milhões), Castanhal (5,6 milhões) 
e Canaã dos Carajás, o município que 
mais cresceu nos últimos tempos), que, 
com população de 33 mil habitantes, 
teve direito a R$ 5,3 milhões.

Os cinco municípios com maior 
participação na receita estadual de 
ICMS ficaram com R$ 93 milhões. Os 
139 restantes tiveram que dividir entre 
si R$ 116 milhões. É uma grande con-
centração da baixa receita de ICMS do 
Pará. Os mais bem aquinhoados são os 
que abrigam grandes projetos, sobretu-
do de mineração, voltados para o mer-
cado externo. 

Por isso Canaã dos Carajás continu-
ará crescendo na área da província mi-
neral de Carajás, mas dividindo dinâ-
mica com Ourilândia, se os projetos de 
não-metálicos da Vale reencontrarem 
melhores condições de venda. Com 
os demais projetos do entorno, terá tal 
peso que logo o tema da redivisão esta-
rá na agenda.

Dificilmente Belém continuará a 
ter legitimidade para abortá-lo com 
o argumento – fatal do ponto de vista 
aritmético, mas já insuficiente da pers-
pectiva econômica e política – de que 
não aceita desmembramentos e ponto 
final, porque demograficamente tem a 
maioria da população a ser consultada 
em plebiscito a favor ou contra novos 
Estados em território paraense.

Eu, ao menos, na minha grandeza 
individual e microscópica, já não me 

oponho às reivindicações de Carajás 
(por vários motivos) e do Tapajós (por 
outros). Quando nada, por entender 
que Belém não tem competência nem 
condições de continuar a comandar os 
mais de oito milhões de cidadãos que se 
espraiam por 1,2 milhão de quilômetros 
quadrados do território atual do Pará.

Não significa, entretanto, que a 
emancipação seja a panaceia para os 
males de ambas as regiões, do oeste e 
do sul do Estado. Muito pelo contrário. 
A melhoria só virá se essa transforma-
ção for precedida de medidas que evi-
tem a repetição dos efeitos negativos 
da tutela do vasto interior pela capital 
litorânea, com sua elite predatória e in-
sensível, que poderá se reproduzir no 
hinterland se simplesmente os projetos 
concebidos para os dois novos Estados 
foram implantados em sua configura-
ção atual – oportunista e politiqueira.

O Pará precisa urgentemente se re-
pensar e agir para impedir que o seu 
interior regurgite com ondas espas-
módicas de crescimento, sucedidas 
por precipitações de declínio e deca-
dência, numa movimentação histórica 
típica de regiões colonizadas – o que, 
presume-se, os paraenses não querem 
mais continuar a ser.

Além de ser mulher bonita, 
elegante e inteligente, Eliane 
Cantanhêde é uma boa jorna-
lista. Por isso, me decepciona 
um pouco ao deixar sua ban-
cada de repórter para  entrar 
na arena dos personagens e das 
histórias sobre as quais se ma-
nifesta em sua coluna, publica-
da por vários jornais do país. 
Em artigo assinado, ela tem o 
direito de dar sua opinião e ex-
pressar seu subjetivismo. Mas 
não em tomar partido, como 
vem sendo a tendência entre 
alguns dos grandes nomes do 
jornalismo nacional.

Numa das colunas, ela se re-
feriu às “muitas suspeitas” que 
existem em torno da relação 

entre o presidente interino Mi-
chel Temer e o ex-presidente da 
Câmara dos Deputados, Eduar-
do Cunha, fazendo com que o 
primeiro seja “cheio de dedos e 
cuidados” com o segundo. Era 
dever da jornalista identificar 
alguma dessas suspeitas. Ou 
então esquecê-las.

No final desse mesmo ar-
tigo ela deseja “bom trabalho 
e boa sorte!” (assim mesmo, 
com acento de exclamação) ao 
substituto de Cunha, o deputa-
do Rodrigo Maia. Se escrevesse 
que Maia é trabalhador e tem 
sorte, citando exemplos com-
provadores, prestaria melhor 
serviço ao leitor – e não a si, 
que não convém.
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Ferrovia paraense fica sem viabilidade

Santarém quer revisão das usinas do Tapajós

Retratos da família atual
O pai descobriu que a mãe 

abusava sexual e moralmen-
te dos quatro filhos do casal, 
quando ainda menores. O pai 
conseguiu tirar a guarda da 
mãe e o direito de visitação 
dela aos filhos, mas a Justiça 
negou a retirada do nome da 
mãe da filiação nos documen-
tos. Em janeiro de 2015 ele re-
correu ao Tribunal de Justiça 
de Vitória, o Espírito Santo, 
que anteontem, um ano e 
meio depois, decidiu.

O relator da matéria, de-
sembargador Samuel Meira 
Brasil, da 3ª câmara cível, 

reconheceu que os quatro 
irmãos, provavelmente já 
adultos (há poucas informa-
ções porque o processo está 
sob segredo de justiça), têm 
o direito de retirar o sobre-
nome da mãe biológica, in-
clusive excluindo dos docu-
mentos, no campo filiação, o 
nome dela.

Já o pastor Felipe Heideri-
ch está preso na penitenciária 
de Bangu, no Rio de Janeiro, 
acusado pela própria esposa, 
também pastora evangélica, 
de abusos sexuais cometidos 
contra o filho dela, de cinco 

anos. O pastor teria praticado 
outras violências desse tipo 
com outros meninos.

A pastora anunciou o pe-
dido de anulação do seu ca-
samento. Pelas redes sociais, 
declarou que seu marido 
(provavelmente segundo ma-
rido) “tinha um quadro de 
homossexualidade latente no 
tempo vigente do meu casa-
mento com ele”.

Mas só recentemente 
descobriu as “provas de uma 
vida dupla e escandalosa” do 
companheiro: “A teologia do 
Felipe era perfeita, mas seu 

interior era uma fraude. Me 
enganou e enganou a todos”.

Disse que Felipe “tentou 
suicídio após os abusos contra 
seu filho virem à tona”. Ela o 
denunciou à polícia civil ca-
rioca e conseguiu que a prisão 
preventiva dele fosse decreta-
da pela justiça na segunda-fei-
ra pelo prazo de 30 dias.

O advogado do pastor 
garante que as acusações 
são falsas e que, ao final da 
investigação, a verdade será 
esclarecida.

Dois retratos em 3 x 4 da 
situação da família brasileira.

Se depender dos chineses, 37% dos 
grãos produzidos em Mato Grosso se-
rão escoados pela ferrovia Bioceânica, 
que ligará Goiás ao Pacífico, em terri-
tório peruano. Outros 51% iriam para 
os portos do litoral sul brasileiro e só 
12% seguiriam para portos no Pará.

Se isso realmente vier a acontecer, 
se tornará inviável economicamen-
te a proposta do governo do Estado 
para a abertura de duas ferrovias e 
uma rodovia de Mato Grosso para o 
norte, estabelecendo pontos de saída 
nos rios Tapajós e Amazonas, e em 
Barcarena.

O volume de carga disponível, de 
12% da produção de grãos, tornaria a 
operação antieconômica. Subsistiriam 
apenas as vias já em uso pelo rio Ma-
deira e a ferrovia Norte-Sul.

A ferrovia Bioceânica foi anun-
ciada no ano passado como um em-
preendimento comum entre o Brasil, 
o Peru e a China, abrindo um cami-
nho no Pacífico para a produção do 
centro-oeste brasileiro.   A obra seria 
concluída dentro nove anos, com qua-
se cinco mil quilômetros de exten-
são. Começando em Goiás, cruzaria a 
Cordilheira dos Andes a 2.050 metros 
de altitude, terminando em Bayovar, 
no norte do Peru.

Ela poderia escoar inicialmente 23 
milhões de toneladas de carga. Em 25 
anos sua capacidade poderá chegar a 
53 milhões de toneladas, que lhe pos-
sibilitaria transportar 37% da carga da 
região do Mato Grosso.

Esses dados, apresentados pela em-
presa chinesa Creec, contratada pelo 

governo do país asiático para desenvol-
ver os estudos de viabilidade do proje-
to, concluíram pela viabilidade econô-
mica do empreendimento. Os chineses 
já gastaram 200 milhões de reais nos 
levantamentos, que ainda deverão du-
rar pelo menos mais um ano.

Pelos estudos, em 2025 a ferrovia po-
deria transportar cerca de 15 milhões de 
toneladas na direção do Pacífico e ou-
tros 8 milhões no sentido inverso. Para 
2050, as projeções são de 33 milhões e 
19 milhões, respectivamente.

Uma novidade do projeto será a 
utilização de estruturas de pilares de 
alta elevação, tecnologia de constru-
ção muito usada na China, para mini-
mizar o desmatamento, ainda inédita 
no Brasil. Boa novidade para a floresta 
amazônica, ao menos em tese

A prefeitura de Santarém pediu ao 
juiz federal da 2ª vara local, na sema-
na passada, a suspensão imediata do 
processo de licenciamento ambiental 
da hidrelétrica de São Luiz do Tapa-
jós, o primeiro de 12 aproveitamentos 
hidrelétricos programados pelo gover-
no federal para a região. Se todos eles 
forem executados, a bacia do Tapajós, 
com área de 800 mil quilômetros qua-
drados, se tornaria a maior produtora 
de energia do Brasil.

Na ação civil pública, assinada pelos 
procuradores municipais José Maria Fer-
reira Lima e Joselma de Souza Maciel, o 
processo da licença da usina só poderia 
ser retomado depois da realização dos Es-
tudos de impacto ambiental a jusante da 
barragem de São Luiz até a foz do rio, que 
deságua em frente à cidade de Santarém.

Se esses estudos comprovarem os im-
pactos abaixo da represa, seria necessário 
redimensionar a área sob a influência do 
empreendimento, “relacionando quais 

os impactos previstos e quais as medidas 
mitigadoras que serão implementadas”.

O projeto oficial incluiu apenas dois 
municípios da região, Trairão e Itaituba, 
deixando de fora até mesmo Santarém, 
o principal município do oeste do Pará 
e onde as águas do Tapajós se lançam 
na calha do rio Amazonas. A prefeitura 
quer que sejam realizadas novas audiên-
cias públicas para melhor conhecimento 
dos projetos, que o governo federal im-
põe à região.
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Compensação de Belo Monte
ficou abaixo dos prejuízos

A corrupção 
no Carf

A Norte Energia reservou 3,2 bi-
lhões de reais, valor equivalente a 
11,2% do custo total do projeto, para 
cumprir as condicionantes socioam-
bientais da hidrelétrica de Belo Mon-
te, no rio Xingu. 

Para a execução desse compromis-
so, no final de 2012 o Banco Nacional 
de Desenvolvimento Econômico e 
Social aprovou financiamento nesse 
valor para empresa responsável pela 
obra, o maior já liberado pelo banco 
para ações socioambientais em todos 
os tempos. Um volume de recursos 
como nunca houve para obras de 
geração de ener-
gia na Amazônia 
e no país.

Quatro anos 
depois, a Funda-
ção Getúlio Var-
gas divulgou os 
resultados do le-
vantamento que 
realizou nos cinco municípios que re-
ceberam os investimentos: Altamira, 
Vitória do Xingu, Senador José Por-
fírio, Anapu e Brasil Novo, todos na 
região central do Pará. O documento, 
infelizmente, ainda não teve divulga-
ção plena.

Entre os principais desafios apon-
tados pelos Indicadores Belo Mon-
te está a universalização do acesso à 
água e ao esgoto sanitário, promessa 
não concretizada para os atingidos 
pelos efeitos do represamento. A usi-
na começou a funcionar em abril, 
mas a operação e gestão dos sistemas 
de esgotos das 16 mil residências de 
Altamira ainda devem levar anos para 
ser viabilizadas.

O estudo caracteriza o fracasso no 
programa de reassentamento rural, 
que previa o uso de 119 mil hectares 
para relocar os atingidos nas áreas 
rurais. Mas a execução ficou muito 
longe d a meta determinada no licen-
ciamento ambiental, de reassentar ao 
menos 40% das famílias. 

A falta de capacidade financeira 
e de gestão dos municípios foi outro 

gargalo identificado pela FGV. Cinco 
anos após o início da construção da 
usina, o hospital municipal de Alta-
mira não foi inaugurado e pode con-
sumir, em um ano de operação, valor 
igual ao do custo da sua construção.

“O documento também conclui 
que o desmatamento indireto não 
foi abordado de maneira estratégica. 
O resultado foi a intensificação da 
extração ilegal de madeira nos últi-
mos cinco anos. A Área de Proteção 
Ambiental Triunfo do Xingu tornou-
se a Unidade de Conservação com a 
maior taxa de desmatamento em toda 

a Amazônia”, diz 
um relato do Ins-
tituto Socioam-
biental, parceiro 
no trabalho.

A publicação 
observa que ne-
nhuma das obras 
previstas para a 

saúde indígena nas aldeias foi con-
cluída. Para a FGV, a proteção terri-
torial das terras indígenas também 
deve ser o foco das atenções neste 
momento de desmobilização dos 
canteiros de obras.

Dentro das condicionantes indíge-
nas, a publicação destaca a necessida-
de de garantia de recursos financeiros 
e humanos para a plena implementa-
ção dos compromissos de garantir a 
proteção das terras indígenas. Consi-
dera também necessário garantir a re-
gularização fundiária, reservando ter-
ras para reassentamento de ocupantes 
não indígenas de boa-fé dessas áreas. 

Durante um ano e meio, a Fun-
dação Getúlio Vargas monitorou 
sete condicionantes da usina, de res-
ponsabilidade do empreendedor e 
do poder público. O texto integral 
do estudo ainda não foi divulgado. 
Mas já mostrou o suficiente de que 
as conquistas sociais entre o início 
de Tucuruí, em 1984, e o começo de 
Belo Monte, três décadas depois, não 
tiveram a exata dimensão na hidrelé-
trica do rio Xingu.

Uma corda azul está provocando 
celeuma entre advogados de todo país. 
Ela foi instalada recentemente para 
bloquear o acesso à sala de reuniões 
dos conselheiros da câmara superior do 
Conselho Administrativo de Recursos 
Fiscais, onde são julgados recursos 
contra decisões das turmas do tribunal.

O Carf, órgão do ministério 
da Fazenda, ficou negativamente 
célebre pela suspeita da venda de 
pareceres para beneficiar empresas 
que pagavam propina a algum (ou 
alguns) dos seus integrantes.

Foi para investigar denúncias desse 
tipo que a Polícia Federal montou a 
Operação Zelotes, realizada no ano 
passado. As provas levaram o Carf 
a suspender o seu funcionamento 
durante quatro meses. As sessões 
foram retomadas em dezembro do 
ano passado, mas logo em seguida 
uma CPI foi instalada na Câmara 
Federal. E um conselheiro foi preso 
por suspeita de cobrar propina do 
Itaú Unibanco para favorecê-lo em 
julgamento do recurso que apresentara 
contra decisão da Fazenda.

Por causa desses fatos, medidas 
foram adotadas para restringir, controlar 
e mesmo impedir contatos pessoais 
dos advogados com os conselheiros, 
durante, antes ou depois das sessões, 
em locais públicos ou privados. Além 
do cordão azul estendido no acesso à 
sala, foram instaladas câmeras de vídeo 
e o regimento interno foi alterado.

Os advogados estão melindrados 
e reclamam que o inocente paga pelo 
pecador. No entanto, as providências 
parecem acertadas. O lugar correto para 
a manifestação das partes é nos autos. 
Se seus representantes necessitam de 
contato pessoal, que ele ocorra em lugar 
definido para cumprir essa função. 
Se os advogados do fisco continuam 
tendo acesso livre aos conselheiros, 
que eles passem a ter tratamento igual 
ao dos advogados particulares.

Já se sabe no que a plena desenvoltura 
resulta: em prejuízo ao erário. Tolerância 
zero com as fontes tradicionais de 
irregularidades e corrupção.
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* O inspetor geral da 
polícia municipal 

designou dois guardas 
“para proibirem  o trânsito 
de veículos, com exceção 
dos bondes, em frente à 
Câmara dos Deputados 
[Assembleia Legislativa], 
às tardes, enquanto 
funcionar essa casa do 
Congresso do Estado”.

*Durante a quadra 
nazarena do Círio, 

o Teatro do Zezinho 
apresentou “Mamãe não 
deixa!...”, a “espirituosa 
revista” de Eduardo 
Nunes. Foi um sucesso.

* Os integrantes da 
campanha pela 

eleição de Souza Castro 
ao governo do Estado 

tiveram a luminosa ideia 
de realizar o seu comício 
na praça Justo Chermont, 
exatamente no momento 
em que a luz do arraial seria 
testada, atraindo “diversas 
famílias e curiosos”.

Já o comandante 
militar, general Joaquim 
Inácio Veríssimo, tratou 
de alertar oficiais e praças 
do Exército, por meio de 
portaria, a se abster de 
comparecer a esse comício.

*Ludovico Schnihages 
propôs ao governo do 

Estado a cessão gratuita 
do maquinário da antiga 
fábrica de papel de 
Marituba para que ele 
organizasse uma indústria 
de celulose no local.

* O cônsul do México 
no Pará (havia então 

mais representações 
diplomáticas por aqui do 
que agora) protestou junto 

ao governador contra a 
exibição no cinema Olímpia 
do filme O Conquistador, 
por julgá-lo “ofensivo aos 
brios dos mexicanos”, que 
acabavam de fazer a sua 
revolução. O governador 
oficiou ao chefe de 
polícia “recomendando 
providências a respeito”.

* Registro da imprensa: 
“Um botequim e 

uma banca de jaburu, 
existente na avenida Gentil 
Bittencourt, esquina da 
avenida Generalíssimo 
Deodoro, não fecham 
as portas nem de dia 
nem de noite, tornando-
se assim um centro de 
vagabundos e jogadores”. 
Por jaburu, leia-se jogo.

* Outra anotação de 
jornal: “A fiscalização 

municipal está agindo 
contra os condutores de 
carroças, quer os que 

memória
COTIDIANOdo

EM 
1920

Alguns 
acontecimentos 
na Belém dessa 

década

PROPAGANDA

Paraense mesmo
A Paraense Transportes Aéreos, que chegou a 
ser uma companhia de aviação nacional de 
porte médio, oferecia, em 1962, voos quase 

diários para o Rio, São Paulo e Brasília. 
Um voo curioso: aos domingos, à meia-

noite, para o Rio, repetido na quarta-feira. 
Também dispunha de serviço especial de 

carga para Fortaleza, Manaus, Porto Velho 
e Rio Branco. A Paraense era, de fato, local. 
Resistiu à concorrência até uo acidente fatal 
no pouso de um dos seus aviões em Belém.
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fazem caminhar esses 
veículos em disparada, 
quer os que os guiam 
trepados nos mesmos”.

* Incrível: o Centro 
Hípico do Pará 

promovia animadas 
corridas de cavalos, 
que atraíam muitos 
“afeiçoados”. O Jóquei 
Clube, que veio depois, 
não realizou uma sequer.

* A sede do Jóquei, 
na Governador José 

Malcher, aliás, foi o local 
do encontro da diretoria 
do Aruanda Clube com 
a escritora Eneida, em 
cujo livro homônimo se 
inspiraram os integrantes 
do clube para dar-lhe o 

batismo. À frente estava 
Wilkens, dono de uma 
coluna social na Folha 
Vespertina. Ao seu lado, 
Maria da Graça Dantas 
Ribeiro e Rose Mary de 
Castro, promotora das 
festas e de outros eventos. 
Dalcídio Jurandir esteve na 
reunião, realizada em 1960.

* Além das corridas de 
cavalos, havia também 

lutas de boxe, como as 
que eram promovidas na 
quadra de esportes do 
Clube do Remo, o ginásio 
Serra Freire. E as mulheres 
compareciam, como Yara 
Sales, Telma Nicolau, 
Yolita Maranhão e Maria 
Fernanda Fernandes.

FOTOGRAFIA

“Bota-fora”
Viajar de avião ainda era um 
grande programa e podia ser 

um importante acontecimento 
em 1952. No caso de uma 
viagem internacional, o 

acontecimento crescia. Ao 
“bota-fora” compareciam 

parentes e amigos do viajante, 
como neste caso: o médico 

Haroldo Pinheiro, da “nova 
geração” do Pará (hoje, um dos 
mais antigos, ainda ativo e se 

renovando) iria passar um mês 
nos Estados Unidos. Aparece 
ao lado dos que dele foram 
se despedir em Val-de-Cans, 
que era, então, um aeroporto 

berdadeiramente internacional.

FAMÍLIA

Uma das famílias de origem estrangeira estabelecidas no 
Pará que estabeleceu firmemente suas raízes no local foi a 
Chase. Em 1962 morreu uma das mais destacadas das suas 
integrantes, a professora Dóris Eulália Chase, durante muitos 
anos professora de inglês em várias colégios, principalmen-
te no Moderno. Como de costume ainda então, ela morreu 
na própria residência, na rua Benjamin Constant, que, talvez, 
ainda pertença à família.

PIANISTAS

Dos 12 pianistas que se apresentaram no festival comemo-
rativo dos 33 anos da fundação – em nova fase – do Conserva-
tório Carlos Gomes, em 1962, apenas dois eram homens: Pe-
dro Siqueira e Jose Hain Benzecry. Foram concertistas Sônia 
Arruda, Maria Jose Fragoso, Lionéa de Almeida Castro, Maria 
Helena Coelho, Maria da Glória Boulhosa, Eleonora Barro-
so Rebelo, Maria Luisa Bisi dos Santos, Alice de Albuquerque 
Lima, Maria Noemi Valente e Maria de Nazaré Sampaio.
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BRT: um androide em Belém
O BRT, inaugurado pró-forma, 

ainda está funcionando em fase de 
teste. Mas alegrou a campanha do 
prefeito Zenaldo Coutinho à reelei-
ção. Sua assessoria anotou sinais de 
vida na receptividade popular à obra. 
A aparência da nova linha criou uma 
imagem mais favorável a uma admi-
nistração que vem sendo considerada 
péssima ou ruim.

O novo item no cenário da grande 
Belém suportará o teste de qualidade 
pelos próximos três meses, elevando os 
baixos índices de preferência do prefei-
to tucano, ameaçado no momento de 
não passar ao segundo turno?

Como Jonathan, um leitor deste 
blog, já assinalou no seu comentário, 
a fraude começará a se desfazer quan-
do milhares de cidadãos verificarem 
que a melhoria beneficia uma parcela 
minoritário dos que transitam pelas 
vias de circulação de entrada e saída 
de Belém - e apenas em duas delas: as 
avenidas Almirante Barroso e Augus-
to Montenegro.

A maioria dos clientes desse siste-
ma continuará dependendo de ônibus 
velhos, conduzidos por profissionais 
estressados ou despreparados para o 
serviço público, em faixas de trânsito 
congestionadas, ainda mais afuniladas 
pela via preferencial do ônibus supos-
tamente rápido.

Para qualquer observador um pou-
co mais atento, se tornará cada vez 
mais evidente que a solução adotada 
é a errada. As pistas das duas grandes 
avenidas já estão saturadas. Só seriam 
aliviadas por uma via aérea, um mono-
trilho ou equivalente, que aproveitaria 
o canteiro central da Almirante Barro-
so e da Augusto Montenegro, sem con-
correr com as pistas já em uso.

Constatada a impropriedade da 
escolha feita (como de quase todas as 
que foram adotadas para tentar criar 
alternativas ao trânsito caótico), virá 
o segundo momento: quanto custou 
mesmo essa obra, iniciada na gestão 

anterior (do terrível Duciomar Cos-
ta)? Como foi gasto o dinheiro? Qual a 
qualidade do serviço executado?

O BRT pode se tornar um bume-
rangue negativo. Ao invés de voltar 
à mão de quem o lançou, o atingirá 
como arma involuntária e indesejada - 
ao menos por quem o atirou.

A ORIGEM JAPONESA

Quatro décadas atrás, a agência de 
cooperação internacional do Japão, a 
Jica, elaborou “um longo e bem feito 
estudo” sobre os problemas na região 
metropolitana e Belém. Para o seu 
trânsito – complicado, na época – pro-
pôs como solução o BRT, o ônibus ex-
presso. Só agora a sugestão está sendo 
colocada em prática, e, mesmo assim, 
numa abrangência muito inferior à 
concepção original.

O problema é que, desde o docu-
mento da Jica, de difícil o Trânsito de 
veículos se tornou caótico na grande 
Belém. A solução envelheceu e per-
deu o próprio sentido, mais do que a 
eficiência. Seus executores esquece-
ram-se disso.

O BRT, que neste mês começou seu 
período de testes, não é só um ana-
cronismo: veio para travar ainda mais 
a circulação de pedestres e veículos. 
A movimentação intensa de pessoas, 
motos, bicicletas, carros de passeio 
e outros meios de transporte “trans-
formaram a cidade em uma ‘cidadela 
mundéu’, ou seja, uma verdadeira ar-
madilha para seus habitantes”, conclui 
o engenheiro Nagib Charone, que – fe-
lizmente – voltou a marcar presença na 
grande imprensa de Belém.

Em artigo publicado pelo Diário do 
Pará, ele sugere ao seu leitor conferir 
a quantidade de desastres provocados 
pela falta de assistência imediata, de 
socorro de bombeiros, de circulação 
até de helicópteros e assim constatar 
que Belém “está transformando-se na 
Canudos de Antônio Conselheiro de 
um século atrás”.

O paralelismo está em “ruas e 
ruelas estreitas ocupadas até no eixo 
central das vias, atulhadas de lama 
permanentemente, cobertas por lonas 
encardidas, canais estúpidos de entu-
lhos que se insiste em debitar culpa 
somente à população”.

Esses componentes fazem de Belém, 
por culpa do trânsito, um formigueiro 
desordenado e caótico para sempre”, 
diagnostica Charone com acerto so-
bre o BRT, que, quando pronto, “não 
servirá para mais nada”, Irá agravar o 
congestionamento no chão, disputan-
do espaço com a massa de veículos em 
disputa feroz, quando a verdadeira so-
lução devia ser uma via elevada.

É Belém andando decididamente 
para trás.

O DEBATE

Publicado no meu blog, esse arti-
go provocou reações furiosas a partir 
de uma crítica feita por especialista na 
matéria, mas completamente divergen-
te do meu ponto de vista e contestador 
das informações que apresentei. Res-
pondi colocando em negrito minhas 
curtas respostas aos questionamentos 
que me foram feitos.

Segue-se o artigo:
Primeiro [LFP] diz que o projeto 

é anacrônico, que foi elaborado há 4 
décadas e que não corresponde a re-
alidade atual do trânsito na Região 
Metropolitana de Belém. Na realida-
de, o primeiro documento resultante 
do convênio entre o Governo do Pará 
e a JICA (Agência de Cooperação 
Internacional do Japão), o Plano Di-
retor de Transportes Urbanos para a 
RMB (PDTU), foi finalizado somente 
em 1991, há 25 anos atrás. De fato faz 
bastante tempo, mas 40 anos já é for-
çar a barra. E parece que o jornalista 
esqueceu que o plano foi duas vezes 
atualizado, em 2001 e em 2009. E, 
além disso, especificamente o projeto 
BRT, recebeu uma nova atualização 
em 2014.
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De fato, o PDTU foi finalizado 25 
anos atrás e não 40 anos. Corrijo a 
data, emprestada de Nagib Charone, 
mas com minha responsabilidade na 
reprodução. Convenhamos, porém: 
faz muita diferença?

De fato, também, o plano foi atu-
alizado. Mas em que consistiu a atua-
lização? Em ajustes, sem modificar o 
essencial? Note-se que nas visitas fei-
tas a Belém para essas atualizações, 
os técnicos da Jica se mostravam in-
crédulos e até céticos, quando não 
orientalmente críticos.

O plano foi concluído em 1991, 
mas os estudos começaram bem an-
tes. Pronto, o trabalho tinha que ser 
rejeitado, alterado ou simplesmen-
te executado. Deixando isso para 20 
anos depois, o que era plano executivo 
foi contaminado pelo vírus do tempo, 
qualquer que tenha sido a atualização, 
aliás, uma contradição em termos, um 
desajuste comprometedor.

Em seguida diz que a abrangência 
do projeto em implantação é muito 
inferior ao que foi planejado original-
mente pela JICA. Falso. O projeto é 
mais abrangente e atualmente está di-
vidido entre a Prefeitura de Belém e o 
Governo do Estado.

Inicialmente o plano da JICA pre-
via a estruturação da Augusto Monte-
negro, Almirante Barroso e BR - 316 
para receber o sistema de ônibus rápi-
do. A atual gestão da Prefeitura de Be-
lém expandiu esse plano, projetando 
os corredores Centenário, Centro de 
Belém, Centro de Icoaraci e a ligação 
com o transporte fluvial. Da mesma 
forma, o Governo do Estado expandiu 
o projeto BRT até Marituba. A JICA 
projetou um BRT com 26,71 quilôme-
tros de extensão. Atualmente o proje-
to soma ao todo 66,76 km de vias com 
o BRT. (Aqui é necessário informar 
que somente Augusto Montenegro, 
Almirante Barroso e BR-316 terão ca-
naletas em concreto, os outros corre-
dores terão faixas exclusivas – Por que 
canaletas num trecho e faixas exclu-
sivas em outro? Quanto custa uma e 
a sua alternativa?).

Essas ampliações são declarações 
de intenções. Com esse método, po-
de-se chegar a Salinas, viabilizando 
frescões a jato para a atlântica. O que 
importa é que o projeto executivo, o 

da Jica, está por menos da metade. 
Não propriamente em termos de ex-
tensão, mas de complexidade.

É importante ressaltar também, que 
o elaborado pela JICA não trata apenas 
do BRT, mas da reestruturação da ma-
lha viária da RMB. O prolongamento 
da Av. Independência e Av. João Paulo 
II são resultantes desse plano. E outros 
projetos que ainda não saíram do pa-
pel, como a duplicação das Estradas da 
Yamada e Tapanã.

É verdade. E esses projetos deverão 
estar prontos em 2030 (no âmbito do 
plano de desenvolvi-
mento do governa-
dor, apresentado de 
surpresa à sociedade 
na semana passada) 
ou, se o atual prefeito 
se reeleger, na próxi-
ma saison eleitoral, 
mesmo que de afoga-
dilho.

Mas o pior de sua 
crítica está na parte 
em que diz que o BRT 
“veio para travar ain-
da mais a circulação 
de pedestres e veícu-
los”. Um projeto que prevê a mudança 
do sistema convencional de transporte 
para o sistema integrado, que prevê a 
retirada de parte da frota de ônibus das 
vias arteriais, dando mais espaço aos 
veículos particulares e que dá priorida-
de ao transporte público, pela melhora 
da qualidade do serviço, seja pela re-
dução do tempo de viagem, conforto 
e acessibilidade, não veio para travar a 
mobilidade, justamente o contrário.

O contrário é vivido pelo povo 
diariamente. Por mim também, que 
uso os sujos, fedidos, mal dirigi-
dos, velhíssimos (e com itinerários 
viciados) ônibus mantidos (manti-
dos?) pelos concessionários de um 
serviço público que nem multas pa-
gam, liberando os motoristas para o 
pega-pega e queima de paradas pela 
cidade, para desespero das suas ví-
timas, o povo.

Como se não fosse o bastante, o 
trecho mais absurdo, “a verdadeira 
solução devia ser uma via elevada”. 
Qualquer um que ande em qualquer 
país desenvolvido percebe que vias 
elevadas já foram ou estão sendo des-

truídas por justamente serem uma 
estratégia errada para a mobilidade. 
Qualquer estratégia que incentive o 
uso do carro é uma estratégia errada 
para ser adotada em grandes metró-
poles. A melhor solução adotada para 
a mobilidade das cidades, e que é am-
plamente implantada em todo o mun-
do, é a melhora do transporte público, 
aliada a zonas de restrição do tráfego 
de veículos particulares.

Quando um prefeito executar 
esse programa eu vou acompanhar o 
Círio na corda, descalço e com uma 

maquete do BRT na 
cabeça. Tudo isso 
nós estamos (quase) 
carecas de saber. E de 
invejar do que fazem 
em outras capitais, 
não aqui.

É Belém andando 
decididamente para 
trás? Nessa questão, 
Lúcio Flávio não sabe 
o que fala. Ele teria 
toda a razão se recla-
masse da etapa de im-
plantação do projeto, 
que está sendo demo-

rada e que em alguns quesitos, possui 
falhas, mas dizer que o projeto BRT em 
si é anacrônico, que irá atrapalhar ainda 
mais a mobilidade, e ainda sugerir uma 
via elevada? É não levar em conta o que 
está sendo implantado e dando certo 
em todo o mundo. É dizer que todos 
os especialistas e estudiosos do assunto 
mobilidade urbana estão errados.

O que a via elevada no canteiro 
central da Almirante Barroso e na 
Augusto Montenegro vai turvar a 
vista, comprometer a paisagem, en-
fear o ambiente, comprometer ou-
tras vias? O espaço, felizmente, já 
existe. E a ciclovia em baixo não será 
prejudicada. Esse discurso contra 
vias elevadas valeria se a obra fosse 
um novo Minhocão, como o de São 
Paulo, ou da avenida Brasil, no Rio. 
Ou a de Bruxelas, que começou a ser 
derrubado mal foi inaugurado pelos 
belgas arrependidos pelo monstren-
go que fizeram. Não é o caso dos nos-
sos, que ainda oferecerão a sombra 
que falta aos pontos de parada dos 
ônibus da Belém de sol inclemente e 
chuva diluviana



O Bradesco foi responsável
por mortes no sul do Pará?

Em cinco de junho de1974, o então 
chefe do Serviço Nacional de Informa-
ção e membro do Conselho de Seguran-
ça Nacional, general João Batista Figuei-
redo, que viria a se tornar presidente da 
república cinco anos depois, enviou do-
cumento confidencial ao ministro do In-
terior, Maurício Rangel Reis, notificando 
os “problemas de terras em Conceição do 
Araguaia no Pará”.

Um mês depois, o CSN consultou o 
ministro sobre a pertinência de encami-
nhar os documentos ao grupo de trabalho 
sobre posse e ocupações de terras, “em via 
de formação no Ministério”.

O chefe do SNI apontou no seu rela-
tório a omissão do governo do Estado do 
Pará, então sob o comando do engenheiro 
Fernando Guilhon, “particularmente no 
que se refere à atuação da Secretaria de 
Segurança Pública e da Justiça Estadual. A 
Secretaria de Segurança e o Judiciário são 
acusados de omissão e conivência com os 
autores das arbitrariedades na região”.

No informe do SNI é citada a prati-
ca de graves violações de direitos huma-
nos por parte da empresa:“Existem na 
área quatro grandes fazendas do Grupo 
BRADESCO. Através de “gateiros”, os 
representantes do Grupo BRADESCO 
contratam trabalhadores para realizar as 
derrubadas, submetendo-os a um regime 
de trabalho escravo e a torturas”.

A Policia Federal, segundo conta o 
general Figueiredo, “já realizou uma in-
vestigação que levou à conclusão que um 
dos administradores de uma dessas fa-
zendas, de nome AIGO HUDSON PYES, 
é responsável por torturas aplicadas nos 
trabalhadores. O nominado mantém 
sob suas ordens um grupo de cangacei-
ros e conta com a proteção do Delegado 
de Polícia local, do Juiz e do Promotor”. 
O documento  relata que “em agosto de 
1973, Aigo, perante professores e alunos 
do Colégio de CONCEIÇÃO DO ARA-
GUAIA, espancou uma criança que havia 
entrado em luta corporal com seu filho, 
criança essa que veio a falecer no hospital 
local. Tendo sido, sob pressão, decretada 
sua prisão preventiva, foi acobertado pela 
polícia e fugiu para Goiânia, onde veio a 
ser preso em outubro de 1973”.

O SNI denuncia o conluio entre o de-
legado de polícia local, o coronel da PM 
paraense Jurandir Torres de Lima, e o 
preposto do Bradesco. Revela que na casa 
do delegado em Conceição “foram en-
contradas numerosas cartas” do coronel, 
se empenhando “para que o Juiz relaxasse 
o pedido de prisão preventiva”.

Informa ainda, que o gerente do Bra-
desco “já se encontra em liberdade, pois o 
Juiz desqualificou o crime cometido para 
o de ‘lesões corporais’. A Polícia Federal 
possui fotografias de menores submetidos 
a torturas, através de queimaduras”.

Além destes fatos, o informe cita o 
recolhimento de taxa semanal em pros-
tíbulos locais, tidas como “taxa de ma-
nutenção” e que os policiais agiam assim 
por determinação da Secretaria de Segu-
rança do Pará.

A comunicação do SNI informa que 
“recentemente, em uma das fazendas do 
Grupo BRADESCO, teria sido desmatada 
uma grande área. Antes de ser iniciada a 
‘queimada’, um dos capatazes determinou 
aos empregados para completarem o tra-
balho de desmatamento na parte central 
da área. Quando os mesmos lá se encon-
travam foi ateado fogo à mata e teriam 
morrido cerca de 60 trabalhadores dos 
100 que realizavam a tarefa”.

Já antes, em agosto de 1973, o jornal O 
Estado de S. Paulo publicou matéria sobre 
o assassinato do posseiro Francisco Moura 
Leite pelo gerente Aigo Hudson Pyles, da 
Cia. Agropecuária Rio Araguaia, do grupo 
Bradesco e citado por Figueiredo.

Os documentos citados foram obti-
dos pela Comissão da Verdade do Pará 
em pesquisa no fundo da Divisão de Se-
gurança e Informação do Ministério da 
Justiça, disponível, no acervo recolhido 
pelo projeto Memórias Reveladas do Ar-
quivo Nacional.

Paulo Fonteles Filho e Marcelo Zelic 
divulgaram os dados no site da Funda-
ção Paulo Fonteles. Com a matéria, espe-
ram estimular  as investigações “sobre a 
penetração econômica na Amazônia, de 
grupos nacionais e estrangeiros, e jogar 
luz sobre a violência perpetrada contra 
trabalhadores rurais  nos sertões do sul 
do Pará”.

Lembram que o possível assassinato 
de 60 camponeses pelo gerente da fazenda 
do Bradesco em Conceição do Araguaia 
é fato “totalmente desconhecido da socie-
dade paraense e nacional”, embora regis-
trado em um documento oficial, até então 
mantido como confidencial.

Citam o relato do médico Paulo Bote-
lho, advogado do Sindicato dos Trabalha-
dores Rurais de Conceição do Araguaia, 
publicado no relatório Assassinatos no 
Campo 1954-1985. Segundo ele, “o gerente 
Hudson sempre perseguiu os posseiros da 
região, queimando casas, espancando-os e 
até ameaçando-os de morte, para que dei-
xassem as terras situadas dentro dos limites 
das fazendas do grupo Bradesco”.

Francisco foi morto em frente a uma 
escola de Conceição do Araguaia, criada e 
mantida pela Fundação Bradesco.

Na época, o presidente do banco (que 
era a maior instituição financeira particu-
lar do Brasil), Amador Aguiar, repudiou 
a conduta de seu gerente e promoveu o 
seu afastamento da empresa. O advoga-
do Paulo Botelho, porém, o considerou 
co-responsável pelo crime.

Disse que “desde setembro de 1971, 
quando lhe enviei uma carta, o senhor 
Amador Aguiar está ciente e consciente 
de que suas fazendas estavam sob direção 
de um facínora, que usava e abusava de 
todas as crueldades, com a ajuda de pisto-
leiros armados”.

“Com exceção do episódio do lavrador 
morto por Aigo Hudson Pyles, os crimes 
registrados pelo general João Batista Fi-
gueiredo seguem não só impunes, como 
nunca foram tornados públicos, nem pela 
grande imprensa e tampouco pelos jornais 
alternativos da época. O afastamento do 
gerente da fazendo do grupo Bradesco em 
1973, não impediu que morressem quei-
mados 60 trabalhadores no ano seguinte e 
o trabalho escravo existisse ao menos até 
1987”, acrescentam Fonteles e Zelic.

Eles dizem que a Comissão da Verda-
de do Pará tem o desafio de apontar casos 
como este ao Ministério Público Federal 
“para elucidar tão hediondos aconteci-
mentos na Amazônia paraense e propor-
cionar a justiça, reparação aos atingidos e 
a verdade aos brasileiros e brasileiras”.


