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Prevaleceu, à falta de avaliação mais 
rigorosa e convincente, o menos exi-
gente dos critérios de análise, que é o 
bom senso: o Ibama decidiu arquivar o 

licenciamento ambiental da hidrelétrica de São 
Luiz do Tapajós. O Instituto Brasileiro do Meio 
Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis 
acatou a recomendação do Ministério Público 
Federal e os pareceres da Fundação Nacional do 
Índio e do próprio instituto.

Eles apresentavam razões legais para o ar-
quivamento: a usina alagaria território indígena 

munduruku e obrigaria a remoção de aldeias, o 
que é proibido pela Constituição. Também fo-
ram apontadas falhas técnicas nos estudos de 
impacto ambiental.

A presidente do Ibama, Suely Mara Araú-
jo, determinou o arquivamento do processo 
porque projeto apresentado e o seu Estudo 
de Impacto Ambiental não possuíam “o con-
teúdo necessário para análise de viabilidade 
socioambiental”. Além disso, ultrapassaram 
o prazo previsto na resolução do Conselho 
Nacional do Meio Ambiente, para apresen-

HIDRELÉTRICAS

Tapajós ainda livre
O Ibama rejeitou licenciar a hidrelétrica de São Luiz do Tapajós, no Pará, e arquivou o projeto. 

O governo pode querer retomá-lo em breve, mas pode aproveitar a oportunidade para uma 
revisão profunda do modelo que levou à atual matriz energética do Brasil. É preciso.
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tação das complementações exigi-
das pelo Ibama.

A presidente do instituto destacou 
no seu parecer que a Funai “aponta óbi-
ces legais e constitucionais ao licencia-
mento ambiental do empreendimento, 
em razão do componente indígena, 
óbice esse corroborado pela Procura-
doria Federal Especializada junto ao 
Ibama”. Agora, a decisão será comuni-
cado ao interessado, a Eletrobrás, com 
abertura de prazo para recurso.

A Eletrobrás, responsável pelo em-
preendimento, não cumpriu a obriga-
ção de corrigir uma série de “lacunas 
graves” nos estudos, que, no entendi-
mento do Ibama, não poderão mais ser 
resolvidas por não haver mais prazo 
para essa providência.

Em seu parecer, a diretora de licencia-
mento do órgão, Rose Mirian Hofmann, 
observou que além da inconstitucionali-
dade prevista pela Funai e reforçada pelo 
MPF, havia razões suficientes também 
do ponto de vista ambiental para o arqui-
vamento do processo.

Em 2014, o Ibama pediu estudos 
da Eletrobrás para uma lista extensa 
de possíveis impactos, que considerava 
negligenciados. O prazo para sanar as 
deficiências era de quatro meses e até a 
suspensão do licenciamento, em abril, 
nenhuma resposta fora apresentada 
nem houve pedido de prorrogação.

As omissões nos estudos de im-
pacto ambiental incluiriam a ausência 
de avaliação sobre assoreamento dos 
tributários do rio Tapajós, o impacto 
sobre os lençóis freáticos e até sobre 
a ictiofauna, uma das questões mais 
sensíveis para os habitantes da região,-
grandes consumidores de pescado.

“A ausência de algumas dessas 
informações no EIA salta aos olhos, 
por serem impactos notórios da ti-
pologia de geração hidrelétrica, que 
precisam ser avaliados antes da de-
cisão sobre a viabilidade do empre-
endimento”, assinalou o parecer da 
diretora de licenciamento.

Antes do arquivamento do pro-
cesso, o MPF recomendara o cance-
lamento definitivo da usina ao Ibama, 
“em função de inconstitucionalidade 
do projeto ante a necessidade de re-
moção forçada de povos indígenas, 
nos termos do artigo 231 da Consti-
tuição Federal”, conforme o entendi-

mento do procurador da República 
Camões Boaventura.

O MPF também apresentou à justi-
ça ação contra a hidrelétrica, pela au-
sência da consulta prévia prevista pela 
Convenção 169. Desobedecendo de-
terminação da justiça, a consulta nun-
ca foi realizada, segundo o Ministério 
Público Federal.

A Funai, em pareceres técnico e ju-
rídico enviados ao Ibama no primeiro 
semestre, também tinha apontado a 
inconstitucionalidade do projeto de 
São Luiz do Tapajós, que incidia dire-
tamente sobre a Terra Indígena Sawre 
Muybu dos índios munduruku, ala-
gando três aldeias.

Os índios e os ribeirinhos reagiram 
contra o projeto desde o anúncio do 
governo federal – ainda na administra-
ção Lula – de que pretendia construir 
barragens no Tapajós. Por várias vezes 
chegaram a ocupar o canteiro de obras 
da hidrelétrica de Belo Monte, no Xin-
gu, esta já em operação, na tentativa de 
evitar que barragens semelhantes fos-
sem construídas em suas terras. Tam-
bém fizeram muitas viagens a Brasília 
para tentar sensibilizar as autoridades 
sobre seus direitos.

A decisão do Ibama tirou o injus-
tificável caráter de urgência impos-
to pelo governo ao aproveitamento 
energético da bacia do Tapajós, en-
tre o Pará e Mato Grosso Num mo-
mento de crescimento negativo da 
economia e de carência de recursos, 
o debate deve ser aprofundado antes 
que se decida, com o necessário fun-
damento científico e técnico, sobre a 
opção de utilizar as águas desse rio 
para a geração de energia.

POSIÇÃO DO GOVERNO

Depois do anúncio do Ibama, o mi-
nistro de Minas e Energia, Fernando 
Coelho Filho, admitiu que o governo 
suspendeu a execução do projeto da hi-
drelétrica. Por isso, deverá acatar a de-
cisão do Ibama de arquivar o processo 
de licenciamento ambiental da usina.

A suspensão, porém, não é defi-
nitiva. Coelho disse que o projeto vai 
permanecer no arquivo do ministério 
porque o potencial do rio Tapajós já 
está identificado, podendo aumentar 
significativamente a capacidade de ge-
ração de energia do Brasil. “Em outro 

momento, quando o governo entender, 
se entender, que deve prosseguir, aí re-
toma”, observou (ou ameaçou).

O novo presidente da Empresa 
de Pesquisa Energética também é da 
opinião de que o Brasil é um país vo-
cacionado para hidrelétricas. Por isso, 
prometeu lutar por elas, “dentro de um 
marco de desenvolvimento sustentável 
socioambiental”, mas buscando “reser-
vatórios sempre que possível, com uma 
análise de seus custos e benefícios”.

À frente do principal órgão de pes-
quisa de energia do governo federal, 
Barroso considerou a incorporação das 
hidrelétricas e seus reservatórios “um 
tema de interesse para todo o setor”.

Segundo ele, os reservatórios é que 
permitiram o desenho do produto eó-
lico e solar dos leilões, com obrigações 
de entrega de energia em horizonte 
plurianual: “Um sistema sem reserva-
tório não permite este produto”.

No seu entendimento, com a perda 
de capacidade de regularização plu-
rianual do sistema, a geração térmica 
ganha importância. No caso específico 
do gás, disse ele na sua primeira entre-
vista, à imprensa, existe um ambiente 
de preços de gás internacional favorá-
vel e boas perspectivas do pré-sal, onde 
a União é proprietária de uma parcela 
da produção do gás associado devido 
ao regime de partilha.

Na sua opinião, o que o Brasil pre-
cisa é equacionar com calma o com-
plexo “namoro” entre as indústrias do 
gás e energia elétrica. “Também olha-
remos o papel da cogeração a gás como 
geração distribuída e, mais à frente, a 
nuclear, onde precisamos inicialmente 
equacionar Angra III. A opção do car-
vão também será olhada”.

Barroso lembrou que o ritmo da en-
trada da nova oferta de energia será co-
mandado pelo crescimento da deman-
da, “pois custa caro para a sociedade 
ter sobrecapacidade além do necessá-
rio para atender a demanda dentro dos 
critérios de confiabilidade e robustez 
diante das incertezas, respeitando as 
decisões de políticas públicas”.

Em conjunto com o ministério de 
Minas e Energia, ele espera criar con-
dições isonômicas para que a competi-
ção entre as fontes ocorra e que o País 
tenha a energia necessária ao seu de-
senvolvimento econômico.



JORNAL PESSOAL Nº 614 • AGOSTO DE 2016 • 1ª quinzena 3

Ou seja: da sua perspectiva, a Ama-
zônia continuará a ser olhada como a 
principal alternativa para a oferta de 
energia nova e em grande escala para 
atender as necessidades do país. Nova 
retórica para a mesma política.

A aposta da EPE na continuida-
de da opção hidrelétrica se baseia nas 
suas sempre otimistas – ou exageradas 
– previsões de consumo. A estatal pre-
via adicionar 73,6 mil MW ao sistema 
nacional até 2024, acrescentando 55% 
sobre a base atual de 133 mil MW.  Um 
quarto desse acréscimo viria de Belo 
Monte e São Luiz.

Mas como justificar esse forte in-
cremento na geração de energia dian-
te do fraco desempenho da economia 
brasileira até 2014 e da recessão dos 
dois últimos anos, com impacto ainda 
maior sobre a indústria, que reduziram 
o consumo?

Para tornar realidade a projeção 
da EPE, o primeiro grande proble-
ma é onde encontrar os recursos ne-
cessários para realizar a obra, orçada 
por enquanto em 30 bilhões de reais, 
equivalente ao ponto de chegada de 
Belo Monte, que começou com R$ 19 
bilhões. Com o governo endividado e 
com déficit fiscal, e as principais em-
preiteiras do país paralisadas ou obs-
truídas pelas investigações da Opera-
ção Lava-Jato, esse desejo é utopia, ou 
irrealidade.

O FUTURO DA ENERGIA

Se a decisão é de boa fé, o governo 
devia dar um significado positivo ao 
arquivamento do projeto, criando uma 
frente de pesquisas para o desenvolvi-
mento de um projeto sobre o uso alter-
nativo da bacia do Tapajós que não in-
clua o aproveitamento energético, que, 
segundo o ministro, já está definido. 
Um projeto com base no uso múlti-
plo dos recursos naturais da região em 
harmonia com a sua condição ecológi-
ca, humana e histórica.

O tempo criado pelo arquivamento 
permitiria essa abertura a uma opção 
não energética para o belo Tapajós. 
Mas mesmo se for retomada a priori-
dade à energia de fonte hídrica, o que 
implica automaticamente em continu-
ar a construir usinas na Amazônia, há 
uma outra questão a considerar com 
toda seriedade: o modelo atual está 

ajustado aos tempos atuais? O manejo 
de água nos reservatórios brasileiros é 
eficiente?

No momento em que o Ibama colo-
cava São Luiz na gaveta, o reservatório 
da hidrelétrica de Tucuruí, no rio To-
cantins, estava com pouco mais de 82% 
do seu volume operacional. Era um es-
toque satisfatório de água, mas alguns 
fatores começaram a dar prioridade 
para a sua operação. O nível começou 
a cair, num sinal de começo do período 
de verão, quando o fluxo do Tocantins 
se reduz bastante. 

Significa a diminuição na água es-
tocada, numa área de 3 mil quilôme-
tros quadrados (ou 300 mil hectares), 
para o funcionamento das 21 gigantes-
cas turbinas da usina, a quarta maior 
do mundo e a segunda do país, abaixo 
apenas de Itaipu.Cada turbina precisa 
de 700 mil litros de água por segundo.

O maior problema é 
a rigorosa estiagem 
que, pelo segundo 
ano consecutivo, 
está reduzindo a 

níveis dramáticos os 
reservatórios do Nordeste. 
O comitê de monitoramento das bar-
ragens descarta o risco de desabaste-
cimento de energia neste ano, mas vai 
começar a preservar os estoques de 
água de Tucuruí para a eventualidade 
de precisar transferir maiores volumes 
para o Nordeste. 

Como medida preventiva, também 
persistirá a utilização da plena capaci-
dade das térmicas, para evitar o esgota-
mento dos estoques de água da região, 
com prejuízos gerais para a população.

É preciso acompanhar com atenção 
a operação do reservatório de Tucuruí 
porque os lagos das outras grandes hi-
drelétricas, de Jirau e Santo Antonio, 
no rio Madeira, em Rondônia, também 
começam a perder água pelo início da 
estiagem. São reservatórios muito me-
nores, quase permitindo a operação a 
fio d’água, porque as turbinas das duas 
hidrelétricas, por serem bulbo, funcio-
nam a plena carga com baixa declivida-
de da água.

O problema é que depois da maior 
cheia de todos os tempos dois anos 
atrás, o rio Madeira sofre uma estia-
gem rigorosa neste ano. A situação é 

nova tanto para Jirau como para Santo 
Antonio, tanto pela menor descarga de 
água como pelo fato de que as turbinas 
podem reduzir a energia firme se a es-
tiagem for mais prolongada. 

No dia do arquivamento de São 
Luiz, os reservatórios da Amazônia 
operavam com volume de 53,7%. Hou-
ve diminuição de 0,3% em relação ao 
dia anterior. Dados do Operador Na-
cional do Sistema Elétrico atestavam 
que a energia armazenada na região 
(incluindo Jirau, Santo Antonio e usi-
nas menores) era de 8 mil megawatts 
médios (o equivalente à capacidade 
nominal de Tucuruí). 

O governo vai precisar refazer o 
planejamento sobre a operação inte-
grada de todas as bacias fluviais do país 
para se prevenir para o risco de falta de 
água em boa parte deles, não só para 
gerar energia, como para os fins múl-
tiplos da sua criação. Precisa reprogra-
mar os reservatórios existentes e rever 
os projetos concebidos para evitar de-
sequilibrar os usos da fonte cada vez 
mais preciosa e incerta, que é a água.

Um exemplo dessa situação está no 
reservatório de Sobradinho, no rio São 
Francisco, na Bahia, que formou o ter-
ceiro maior lago artificial do planeta, 
com 4,2 mil quilômetros de área alaga-
da, e o maior do Brasil (o segundo é o 
de Tucuruí, com 3 mil km2).

Uma das suas funções é regularizar 
o volume de água no São Francisco, o 
rio de maior curso inteiramente den-
tro do país. Ele devia estar liberando 
1,3 mil metros cúbicos (ou 1,3 milhão 
de litros) por segundo. Como ele esta-
va esvaziando muito depressa, a vazão 
foi reduzida para 1.100 m³/s. No ano 
passado, chegou a 900 m³/s. Agora fi-
cará em 800 m3, mas só até setembro, 
porque a situação já é considerada 
dramática.

No ano passado o reservatório qua-
se chegou a atingir o volume morto. 
Poderá chegar a menos de 5% no fim 
de novembro, conforme as projeções 
do setor energético.

O reservatório da usina hidrelétrica 
está operando com 19% de sua capaci-
dade máxima.  Desde março, o volume 
de água que entra na represa tem ficado 
abaixo dos volumes já bastante críticos 
registrados no ano passado, constituin-
do-se como os piores da história.
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A hidrelétrica de Sobradinho tem 
capacidade instalada de 1,1 mil me-
gawatts. O sistema energético nacio-
nal, mesmo prejudicado pela redução 
da oferta, pode se manter sem Sobra-
dinho porque as usinas eólicas já estão 
suprindo quase metade da demanda no 
Nordeste. Também poderá ser aumen-
tada a transferência de outras regiões.

O maior problema é o abasteci-
mento das comunidades que usam as 
águas do rio São Francisco para consu-
mo ou projetos de agricultura irrigada. 
Para eles, a situação ameaça se tornar 
a mais grave de todos os tempos. Um 
dos riscos potenciais é a salinização do 
rio. Com vazão muito pequena, ele fi-
caria sem força suficiente para conter o 
avanço das águas do mar.

Apenas infelicidade ecológica, cau-
sada por estiagens excepcionalmente 
prolongadas, ou também uma pitada 
de imprevidência humana?

Distinta é a questão no rio Madeira. 
Na quinzena passada, a Santo Antonio 
Energia começou a anunciar em Porto 
Velho a realização de uma audiência 
pública para elevar o nível do reser-
vatório da sua hidrelétrica da cota de 
70,5 para 71,3 metros. Com mais água 
do rio Madeira retida pela barragem, 
a empresa colocará em operação seis 
turbinas adicionais às 44 que já estão 
em funcionamento, dando a Santo An-
tonio a condição de quarta maior hi-
drelétrica do Brasil e uma das maiores 
do mundo com turbinas do tipo bulbo.

A audiência pública é necessária 
para que a concessionária obtenha a 
licença de operação das seis turbinas. 
O edital, homologado pelo Ibama, dá 
o prazo de 45 dias para a realização da 
audiência.

O prazo está sendo considerado 
curto para uma adequada avaliação 
dos efeitos da elevação do nível do 
lago, que irá alterar o projeto de en-
genharia da usina e sua relação com 
o meio ambiente e a população. Porto 
Velho, a capital de Rondônia, fica ape-
nas sete quilômetros rio abaixo da hi-
drelétrica de Santo Antonio. Na apro-
vação inicial, a cota do reservatório 
era de 70 metros. Se a nova alteração 
for aprovada, seu nível se elevará em 
mais dois metros.

Em 2012, antes de aprovar a pri-
meira modificação no lago, a agência 
reguladora federal, a ANEEL, deter-
minou que o consórcio reduzisse a 
cota para 68,50 metros, a pretexto de 
prevenir eventuais acidentes relacio-
nados à obra. O pedido não chegou a 
ser efetivado. Foi logo revogado.

A Santo Antonio espera colocar 
em novembro a geração plena da usi-
na, com 50 turbinas em operação. As 
seis a serem acrescidas produzirão 
energia com exclusividade para Ron-
dônia e Acre, atendendo 40% do seu 
consumo atual.

Segundo a empresa, a nova geração 
“significa maior estabilidade energé-
tica, contribuindo para a atração de 

novos empreendimentos que deverão 
gerar mais empregos e novos recursos 
para ambos os Estados”.

Diz que os órgãos reguladores e téc-
nicos já aprovaram a inclusão dessas 
seis turbinas “sem alteração das carac-
terísticas originais do projeto”. As má-
quinas já estão montadas e em testes. A 
linha de transmissão, específica já está 
pronta para distribuir essa energia.

Mas ainda há muitas dúvidas e não 
se sabe se elas poderão ser atendidas 
por uma única audiência pública. No 
planejamento da concessionária, não 
há dúvida.

A interrupção no andamento da li-
cença ambiental de São Luiz poderá, 
assim, ser um momento de completa 
revisão do setor energético no Brasil, 
freando a precipitação e o açodamen-
to dos que criaram e mantinham sob 
estrito controle a matriz nacional. 

Não foi por mera coincidência que 
a nova direção da EPE se comprome-
teu a aperfeiçoar o processo de defi-
nição de novas usinas.  Prometeu re-
alizar pesquisas mais confiáveis sobre 
a viabilidade ambiental e jurídica que 
tem sido feitas, com base em projetos 
pouco detalhados e em estudos super-
ficiais de impacto ecológico e social, 
antes de fazer o leilão das concessões, 
evitando assim a reação dos órgãos 
técnicos diante de um projeto mal 
concebido.

Se for para valer, será um bom re-
começo de tudo.

Santa deposta em Carajás

Graças à doação que fez de um 
moderníssimo aparelho de raios
-x, fabricado pela Toshiba, Yutaka 
Takeda emprestou seu nome ao hos-
pital da vila residencial da Vale, em 
Carajás. Mas isso só ocorreu em 1º 
de junho de 1985, três meses depois 
que a então Companhia Vale do Rio 
Doce iniciou (exatamente em 28 
de fevereiro de 1985)  o transporte 
do minério de ferro até o porto da 
Ponta da Madeira, em São Luís do 
Maranhão

O hospital foi originalmente ba-
tizado com o nome de Nossa Senho-
ra de Nazaré, a santa padroeira dos 
paraenses. Foi um gesto de conside-

ração (ou comiseração?) da estatal 
de base mineira (relativa a Minas 
Gerais) para com os nativos da jun-
gle. Mas durou quase nada. Falaram 
mais alto os interesses comerciais.

Afinal, Takeda foi o negociador 
dos contratos de venda de minério 
de longo prazo, que garantiram o 
suprimento de 70% da produção do 
melhor minério de ferro do planeta 
ao Japão até o ano 2000. O executivo 
japonês era o presidente da Mitsui, 
que viria a ser a maior compradora 
individual do produto de Carajás.

Aliás, pela norma do contrato de 
privatização da Vale, os compradores 
não podiam ser cotistas da nova em-

presa, mas a Mitsui é a maior sócia es-
trangeira da mineradora. Nem o res-
ponsável pela modelagem da venda, 
mas o Bradesco, que o realizou, é o 
maior acionista privado, responsável 
pelo presidente (Roger Agnelli) que 
por mais tempo ocupou (10 anos) a 
presidência da companhia.

Por que os paraenses não se mo-
bilizam ao menos para que a Vale 
devolva a denominação do hospi-
tal como Nossa Senhora de Nazaré, 
quando nada porque agora o maior 
comprador já não é o Japão, mas a 
China.

Há algum chinês credenciado à 
homenagem?
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O Pará de Jatene que Jatene nega
O governo do Pará pagou um anún-

cio de página inteira na penúltima edi-
ção da revista Veja para anunciar ao 
mundo a abertura de novos caminhos 
para o desenvolvimento sustentável no 
Estado. A chave da felicidade é o pro-
grama Pará 2030 (assunto da edição 
anterior), com o qual o governador Si-
mão Jatene pretende montar as bases 
“para a construção de uma economia 
no curto, médio e longo prazo”.

O produto ainda não existe, mas, no 
mesmo dia em que lançou a ideia, o go-
vernador assinou 17 atos que colocam 
o “programa” em ação. Rigorosamente 
devia ser um plano com diversos progra-
mas. Mais rigorosamente ainda, seria um 
termo de referência para a elaboração de 
programas formando um plano.

Isso porque o governo vai terceirizar 
a tarefa. Ele abriu prazo até 21 de outubro 
para que surjam Organizações Sociais 
dispostas a assinar um contrato de gestão 
com o governo para atrair investimentos 
nas áreas de logística, pecuária sustentá-
vel, florestas plantadas, biodiversidade, 
agricultura familiar, turismo e gastro-
nomia, aquicultura, exploração mineral, 
palma de óleo, grãos, cacau e açaí.

Se a concorrência for decidida ainda 
neste ano, o vencedor só deverá concluir 
seu trabalho em 2017. O programa (ou 
plano) seria de 13 anos, o planejamento 
de mais longo prazo da história do Pará 
(quem sabe, do Brasil?). Pegaria os três 
mandatos seguintes a este último de Ja-
tene, que concluirá o seu terceiro gover-
no em 2018, sem possibilidade legal de 
nova eleição imediata.

A etapa final em 2030 significaria 
que o economista Simão Robison Ja-
tene pretende concorrer ao ainda mais 
inédito quarto mandato em 2022, en-
cerrando-o, após nova reeleição, exata-
mente em 2030, quando já estará bem 
além dos 80 anos?

É mera especulação. Mais concreta 
é a estranheza de ver alguém que, de-
pois de exercer o governo por 11 anos 
(sem contar os quatro do seu corre-
ligionário tucano Almir Gabriel), se 
proponha melhorar o Pará no curso da 
década e meia seguinte, como se não 
tivesse sido ele o governador por perí-
odo anterior quase da mesma duração. 

Seria a crítica do Jatene futurista ao Ja-
tene do presente.

Esquizofrenia administrativa e po-
lítica? Talvez. De todo modo, procedi-
mento inusitado nos anais históricos. 
Afinal, o governador vai lançar mão 
de recursos públicos para preparar um 
programa (ou plano) que não executará.

O seu sucessor, sem compromisso 
de continuidade, ainda mais se não ti-
ver sido o escolhido pelo governador 
como seu candidato, pode lançar a pa-
pelada no lixo e recomeçar do zero.

Procedimento extravagante para di-
zer o mínimo. Dilapidador de dinhei-
ro público. Usurpador de legitimidade 
política. Desastrado tecnicamente. Ou, 
quem sabe, delirando na especulação, 
plataforma lançada ao ar para a futu-
ra campanha pela volta de Jatene (e do 
Pará) ao futuro do pretérito, na lingua-
gem neológica dos tucanos.

Quando Jatene findar seu terceiro 
mandato, o PSDB terá permanecido no 
poder estadual por 16 anos entre 1996 
e 2016, com a desastrosa gestão da tu-
cana Ana Júlia Carepa na transição de 
Almir para o seu ex-discípulo. Jatene 
foi o mais poderosos dos seus secretá-
rios. No seu currículo devem ser com-
putados mais quatro anos no primeiro 
governo de Jader Barbalho, de quem 
foi o muito influente secretário de pla-
nejamento. Não conta o período em 
que foi seu secretário no Ministério da 
Reforma e do Desenvolvimento Rural, 
na presidência de José Sarney.

Assim, Simão Jatene esteve próxi-
mo do topo ou exatamente na crista 
do poder estadual ao longo de mais de 
20 anos, façanha que poucos homens 
públicos (e, particularmente, políticos) 
conseguiram realizar. Qual a sua contri-
buição para a mudança efetiva de rumos 
do Pará? Como o Estado era quando ele 
deixou a academia e entrou na vida po-
lítica, em 1983, e como está hoje?

Mudanças houve, mas não na dire-
triz geral de sujeição do Estado à União 
e a um modelo de desenvolvimento 
associado ao “grande projeto” que o 
condena a uma função colonial, a um 
crescimento quantitativo de pouca ex-
pressão qualitativa – a um destino co-
lonial, ao fim da história. Esse deside-
rato se consolidou porque os tucanos 
entregaram o planejamento estadual 
à Vale, delegando-lhe a tarefa estatal 
através de acerto com o então presi-
dente da empresa, Eliezer Batista.

Depois, se calaram diante da lei 
Kandir, que iria prejudicar gravemente 
a possibilidade de retorno dos ganhos 
da mineradora, e foram coniventes 
com a sua privatização, limitando-se a 
pressioná-la para arrancar-lhe dividen-
dos individuais. Com Fernando Henri-
que Cardoso, Lula e Dilma, a diretriz 
para o Pará foi seguida fielmente. Daí 
Jatene, réu confesso por omissão e co-
nivência, querer ser o profeta de um 
novo Pará que inviabilizou quando po-
dia modificar esses rumos. É mais um 
fogo fatuo tucano.

Carajás: mais níquel
A empresa inglesa Horizonte Minerals consolidou os seus 16 direitos re-

ferentes a níquel, que cobrem uma área de 110 mil hectares em Conceição do 
Araguaia, no sul do Pará, ainda no âmbito do distrito mineral de Carajás. A 
empresa vai concluir a coleta de dados ambientais e sociais para obter a licen-
ça prévia junto ao Ibama. Ela diz que desenvolverá na área um dos maiores 
projetos de níquel saprolítico no mundo.

Os testes realizados numa planta-piloto concluíram pela viabilidade técni-
ca para a produção de ferro-níquel de alto teor com base contínua e susten-
tável para especificação comercial. O projeto de níquel Araguaia, descoberto 
em 2009 pela Horizonte, tem expectativa de produção de 15 mil toneladas de 
produto de níquel contido em ferro-níquel por ano, com teor médio de 1,76% 
nos 10 primeiros anos.

A mina do empreendimento tem vida útil inicial de 25 anos. Seu valor 
presente líquido é calculado em 519 milhões de dólares, com taxa interna de 
retorno de 20% e período de retorno de 4,4 anos.
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Éder Mauro processa este jornal e seu editor
O deputado federal Éder Mauro 

Cardoso Barra, através do seu parti-
do, o PSD, propôs uma ação contra 
mim na justiça eleitoral, da qual fui 
intimado no dia 17. Acusa-me de fa-
zer propaganda eleitoral antecipada 
negativa contra ele, que é candidato 
a prefeito de Belém.

O crime teria sido cometido na edi-
ção 608 (de maio) do Jornal Pes-
soal, em matéria de capa sobre a cir-
cunstância de um delegado de polícia 
e um oficial da Polícia Militar serem 
candidatos à gestão dos dois maiores 
colégios eleitorais do Estado.

Tive prazo de 48 horas para res-
ponder à ação, recebida pela juíza 
Eliane dos Santos Figueiredo, da 77ª 
zona eleitoral de Belém, e já apre-
sentei a minha defesa. A magistrada 
indeferiu o pedido liminar dos auto-
res, que queria a imediata apreensão 

de todos os exemplares da edição do 
JP com o artigo, além da proibição de 
novas matérias sobre o parlamentar, 
com a aplicação de multa de 50 mil 
reais diários (mais R$ 50 mil pelo 
Jornal Pessoal, também aciona-
do) pelo eventual não cumprimen-
to da ordem, que a magistrada não 
atendeu, por ser excessiva.

Peço aos meus leitores que leiam o 
texto da edição 608, que reproduzo a 
seguir, e se manifestem sobre a inter-
pretação dada pelo delegado da polícia 
civil e deputado federal (o mais votado 
na última eleição, a primeira que dispu-
tou) se pedi aos leitores do jornal para 
não votarem no candidato a prefeito 
da capital paraense, caracterizando o 
crime eleitoral por ser propaganda (ou 
anti-propaganda) antecipada.

Dada esta notícia, só voltarei ao 
assunto depois da manifestação fi-

nal da juíza, para não parecer que 
tento pressioná-la. O político Éder 
Mauro, no entanto, já candidato a 
prefeito, continuará a ser analisa-
do. Criticá-lo não é só meu direito, 
amparado pela constituição do país: 
é meu dever, sempre que a aborda-
gem do parlamentar for do interes-
se público.

Peço desculpas ao leitor por atra-
sar esta edição, por vários problemas 
e em função de mais esta ação, a 34ª 
que sofro desde 1992, sem que os au-
tores dessas demandas tenham exer-
cido o direito de resposta, que aqui 
é respeitado como sagrado. Preferem 
a via judicial, talvez na presunção de 
que podem me intimidar e me desviar 
do cumprimento das minhas obriga-
ções profissionais e cívicas. Pensei que 
a série de perseguições judiciais se en-
cerrara. Fui otimista demais.

O herói e o bandido
Um delegado da polícia civil e um 

coronel da Polícia Militar são candi-
datos às prefeituras das duas maiores 
cidades do Pará, onde se concentram 
dois milhões dos oito milhões de habi-
tantes do Estado: Éder Mauro em Be-
lém e coronel Neil Duarte de Souza em 
Ananindeua. Os dois são apontados 
como líderes pelas pesquisas realizadas 
até agora nos respectivos municípios 
da região metropolitana.

Ambos exercem seus primeiros 
mandatos eletivos, pelo mesmo parti-
do, o PSD (Partido Social Democráti-
co), comandado pelo ex-prefeito de São 
Paulo e ministro no governo de Dilma 
Rousseff, Gilberto Kassab. Eder Mauro 
foi diretamente a deputado federal – e 
com 266 mil votos, a maior votação da 
bancada paraense na eleição de 2014 
(7% do total). Neil é deputado estadu-
al. Teve 51 mil votos.

Em alguma das regiões metropoli-
tanas do país há situação ao menos se-
melhante? Parece que não. Com apenas 
um ano e meio no exercício de função 
política, eles já se apresentam como 
detentores de uma representação sufi-
cientemente forte para serem conside-
rados favoritos à chefia dos dois execu-

tivos municipais, passando à frente de 
políticos mais antigos e experientes.

Não é por acaso que os dois são da 
área de segurança pública e integram 
uma bancada que se expande nas di-
versas instâncias do parlamento. São 
policiais de linha de frente no com-
bate ao crime e que defendem méto-
dos violentos, a partir das premissas 
de que bandido é bandido e polícia é 
polícia. Pressupostos que conduzem a 
uma conclusão comum: bandido bom 
é bandido morto. Mesmo que só seja 
bandido na aparência.

Seu sucesso deriva do fato de que 
a insegurança pública é o problema 
mais grave de todos que assolam a 
população. Por uma razão evidente: 
todos os dias há assassinatos, o cri-
me que acaba com o bem mais nobre 
da sociedade, a vida humana. Crime 
seguido por uma quantidade muito 
maior de delitos que perturbam ou 
mesmo desgraçam a vida do cidadão. 
Na região metropolitana de Belém, 
numa escala assustadora. Uma das 
mais altas do Brasil e do mundo.

O belenense repete uma frase que 
se tornou, talvez, a mais pronuncia-
da na cidade: quem sai de casa para 

trabalhar não sabe se volta. É quase 
uma loteria tornar-se mais uma víti-
ma nos registros oficiais de violência, 
que apenas absorvem parte da crimi-
nalidade diária. Não existe mais área 
de concentração de crimes, horário ou 
qualquer outra circunstância. Os cri-
minosos estão mais ativos e não pou-
pam ninguém.

A solução mais desejada é a solução 
rápida, que parece a mais fácil. Matar 
bandido, por exemplo. É o que a “ban-
cada da bala” defende, com adesão 
crescente, marcada pela insensatez de 
delegar plenos poderes a justiceiros. 
Eles seguem em sua carreira numa es-
calada de abusos que levariam a uma 
indagação fundamental, se as pessoas 
se permitissem refletir com maior rigor 
sobre a questão. O que é pior: a doença 
ou o remédio?Mais exatamente ainda: 
o remédio prescrito é o correto? Com-
baterá mesmo a doença?

O delegado é acusado de torturar 
uma menor que, à época dos fatos, 
tinha 10 anos de idade. O proces-
so – pelos crimes de extorsão e tor-
tura – foi autuado em dezembro no 
Supremo Tribunal Federal, por causa 
do foro privilegiado do parlamentar, 
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Campanha antecipada

tendo como relator o minis-
tro Edson Fachin. O deputa-
do se defende alegando ser 
esse o único caso em que é 
acusado de violência ao lon-
go de 30 anos da sua atuação 
na área da segurança públi-
ca no Pará.

Numa nota enviada ao 
jornal O Globo, a assessoria 
de Eder Mauro disse que o 
processo, iniciado em 2008, 
tramitou na vara de infância 
“em virtude da prisão de um 
traficante que, no ato da pri-
são, alegou ter sido tortura-
do junto com a filha de então 
10 anos. Versão desmentida 
pela menor e por sua mãe 
anos depois”. 

Em seu depoimento, a 
adolescente teria dito que o 
pai “a obrigou mentir, ressal-
tando que não houve arbitrariedade na 
realização do flagrante do pai. Diante 
disto, o juízo da infância sentenciou a 
absolvição em relação à menor e reme-
teu o caso do pai autuado em flagrante 
à vara competente”.

Apesar do desmentido, Eder Mauro 
esteve envolvido em outro episódio de 
violência, juntamente com cinco poli-
ciais então subordinados a ele, todos 
denunciados por tortura e por forjar 
um flagrante de extorsão contra uma 
mulher. Ela teria sido atraída ao escri-
tório do então prefeito da cidade de 
Santa Izabel, Marió Kató (do PMDB), 
pela promessa de receber uma dívida 
contraída pelo juiz do município, Au-
gusto Cavalcante, quando foi abordada 
e agredida pelos policiais.

A mulher e seus dois filhos teriam 
sido ameaçados de execução sob a mira 
de armas de fogo. O relatório do Minis-
tério Público sobre o episódio mencio-
na “intensa sessão de espancamento” 
e “violento sofrimento físico e mental, 
conforme comprovado pelo exame de 
corpo de delito realizado nas vítimas”.

O grupo foi absolvido por falta de 
provas em 2013. Mas um promotor de 
justiça apelou. Sustentou que as tes-
temunhas que depuseram a favor de 
Éder ou possuíam vínculos de amizade 
ou eram funcionárias do delegado.

“Tratou-se na verdade de uma 
trama mal ajambrada entre o juiz, o 
prefeito de Santa Izabel e o primei-
ro denunciado (Éder Mauro), com o 
claro objetivo de subtrair da vítima 
as notas promissórias que compro-

vam a dívida do magistrado 
para com a vítima”, acusou 
a promotoria.

Ele também está sendo 
processado na justiça elei-
toral por causa da segunda 
maior doação que recebeu 
para a campanha de 2014, 
feita por uma pessoa física. 
Marivaldo Pamplona da Sil-
va doou 51 mil reais, mais do 
que o total dos seus rendi-
mentos no ano anterior, que 
somaram R$ 49 mil. 

Por causa da doação de 
Marivaldo, o deputado foi 
multado pelo juiz eleitoral. 
O Ministério Público Fede-
ral pediu sua inelegibilidade 
por oito anos. O processo 
está em fase de recurso.

O principal doador de 
campanha de Éder Mauro foi 

a construtora Odebrecht, com R$ 100 
mil. Por que a principal empreiteira 
envolvido no escândalo de corrup-
ção na Petrobrás financiaria um então 
pouco conhecido pretendente no Pará 
à Câmara dos Deputados?

Uma carreira tão rápida e propos-
tas tão extremadas não dão tempo 
nem oportunidade para um ques-
tionamento mais profundo, o que 
favorece a montagem da imagem 
de paladino dos pobres, humildes e 
agredidos que o deputado criou para 
si. O eleitor pode cair na armadilha 
de tomar por herói personagem que, 
na verdade, é apenas um produto sa-
gaz desse ambiente de violência in-
discriminada, que viceja à sombra da 
incompetência oficial.

As mil famílias que foram retira-
das das suas casas para a passagem das 
obras da macrodrenagem da bacia da 
Estrada Nova, um dos bairros mais 
carentes de Belém, devem agradecer 
pela proximidade de mais uma eleição. 
A dois meses da votação no 1º turno 
– e depois de três anos de espera pelo 
cumprimento da promessa – a União 
lhes transferiu um lote de 53 metros.

A entrega das cartas de anuência 
expedidas pelo DPU teve a interessa-

da presença do ministro da Integração 
Nacional, Helder Barbalho, a mais de 
dois anos da eleição para o cargo que 
ele mira desde sempre, de governador 
do Estado. Quanto às casas, ainda não 
foram incluídas no programa Minha 
Casa, Minha vida nem o projeto a vir 
a ser preparado conta com recursos 
financeiros. Mas já há duas premissas 
para o segundo passo.

Primeira: a execução será descen-
tralizada. Ficará a cargo da associação 

dos moradores, que, naturalmente, 
tem o seu presidente, com um passo 
na direção de uma carreira política. Se-
gunda o ministro pediu a relação dos 
nomes dos beneficiados para interferir 
em favor deles junto à burocracia fede-
ral. Mais promessa. Mais quanto tempo 
de espera?

Talvez no ritmo da própria macro-
drenagem, realizada pela prefeitura 
como obra de santa Engrácia – carente, 
portanto, dos milagres pré-eleitorais.
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BRT: voto a favor ou contra Zenaldo?
O BRT deve ter sido o principal 

fator para a melhoria substancial da 
posição do prefeito Zenaldo Coutinho 
nas prévias para a eleição de outubro 
em Belém. Mas a grande dúvida é saber 
se realmente o efeito positivo da obra 
se manterá até a eleição, em outubro, 
com todo jeito de que só será definida 
no 2º turno, garantindo assim a reelei-
ção do candidato do PSDB, ou se até lá 
irá se desmanchar junto ao púbico por 
suas inconsistências e fragilidades.

O BRT já é uma pedra no caminho 
da elegibilidade do alcaide. A justiça 
eleitoral acatou denúncia da procura-
doria regional eleitoral de que o trans-
porte gratuito de passageiros nos ôni-
bus biarticulados foi ilegal, por seu uso 
eleitoreiro. A gratuidade por 15 dias, 
sob a alegação de ser uma fase de tes-
tes, teria custado 200 mil reais aos co-

fres municipais, caracterizando abuso 
por parte do candidato que tem a chave 
dos cofres públicos.

Se a denúncia resultará ou não na 
inelegibilidade de Zenaldo é questão 
ainda em aberto. Mesmo se caracteri-
zado o abuso, talvez não resulte numa 
punição tão drástica. A questão, con-
tudo, tem a sua face administrativa. 
Quando era possível pegar o BRT no 
terminal da avenida Augusto Monte-
negro e viajar de graça, talvez valesse 
o sacrifício de caminhar até ele ou bus-
car qualquer forma de acesso. Com o 
pagamento da passagem o entusiasmo 
pode ter arrefecido. Os ônibus circu-
lando com baixa ocupação indica que 
eles ainda não constituem opção de 
transporte para a maioria dos usuários.

Por enquanto, e talvez até a eleição, 
o BRT é um transporte melhorado 

para uma clientela restrita, obrigada, 
de qualquer maneira, a usar velhos 
ônibus maquiados pela fixação de 
um letreiro que os transformou ma-
gicamente em veículos   expressos, à 
falta de uma frota maior de verdadei-
ros BRTs. Sem as articulações com as 
outras linhas situadas ao longo da via 
principal, por meio do bilhete único, 
o BRT perde a sua condição vanta-
josa e continua a ser uma forma de 
afunilamento do trânsito normal de 
veículos.

Uma solução que não resolve o 
problema que a motivou e agrava os 
velhos entraves à mobilidade em Be-
lém. Uma faca de dois gumes nas 
mãos de quem a maneja sem destre-
za. O voto a favor pretendido pode se 
virar contra quem o procurou. Como 
um bumerangue desgovernado.

A lenda e o péssimo serviço dos ônibus
 Uma lenda circula com curso firme 

pela Grande Belém há muitos anos: as 
empresas de ônibus pagam propina às 
administrações municipais da região 
metropolitana da capital. Há até histó-
rias inacreditáveis, como, vários anos 
atrás, o assalto a um funcionário do 
sindicato das concessionárias do trans-
porte público coletivo em Belém que 
levava dinheiro vivo em mãos para al-
gum órgão municipal.

Nenhuma dessas histórias foi pro-
vada, mesmo porque não há maior 
empenho na apuração da verdade, que 
seria  benéfica  ao  interesse  público  e 
às partes saudáveis da relação. Mas 
a lenda se mantém como verdade la-
tente por causa das anomalias diárias 
praticadas pelos motoristas de ônibus. 
Eles repetem olimpicamente as trans-
gressões cotidianas, como se fossem 
inimputáveis, como se nada fosse 
“pegar”. Nem as multas ou mesmo as 
apreensões.

Foram eles que disseminaram o ví-
rus do desrespeito aos sinais de trân-
sito. A luz pode estar vermelhíssima 
no semáforo, mas, querendo, avançam 
sem a menor hesitação. “Queimam” 
as paradas quando estão com pressa 
ou quando quem faz o sinal para que 

parem  são  pessoas  beneficiadas  pela 
gratuidade.

Saem da faixa reservada aos ônibus 
sem a menor inibição. Fecham quem 
estiver no caminho de saída da área dos 
coletivos. Batem naqueles que tentam 
manter sua justa posição. Quem for po-
dre que se quebre, deve ser o seu lema.

Mas não é só a direção selvagem 
e arbitrária dos motoristas de ônibus 
que impressiona e assusta. É também a 
sem-cerimônia das empresas para com 
suas obrigações. Não há um dia em 
que o trânsito não sofra com os velhos 
ônibus que entram em pane pelas ruas.

A prática, lesiva ao interesse pú-
blico, devia ser severamente punida 
para minimizar esses incidentes. Sua 
frequência, porém, mostra que não há 
essa atitude por parte da autoridade 
concedente. Ela faz ouvidos de mer-
cador para sugestões que, postas em 
prática, talvez obrigassem as empre-
sas de ônibus a levar a premissa de 
que prestam serviço ao povo, origem 
e destino da concessão.

Desvinculadas desse dever, as con-
cessionárias fizeram do transporte pú-
blico um dos grandes martírios no dia 
a dia dos cidadãos.
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Delegado reage e mata: foi em defesa da vida?
Murilo Luiz do Carmo circulava 

livremente pelas ruas de Belém até o 
dia 13. Armado, com um cúmplice na 
motocicleta, praticava roubos sem li-
gar para a sua condição de presidiário. 
Cumpria pena, em liberdade condicio-
nal, pelo crime de roubo qualificado. 
Tinha outros processos por tráfico de 
drogas e porte ilegal de armas.

Na tarde do dia 13 estava num dos 
pontos mais valorizados e movimenta-
dos de Belém, na subida da Tiradentes 
para o ponto mais elevado da cidade, 
a partir do antigo igarapé das Almas, 
hoje Doca de Souza Franco. Com o si-
nal de trânsito fechado, os carros esta-
cionados seriam alvo fácil. 

Ele se aproximou do casal que esta-
va num automóvel, mostrou seu revól-
ver 38 e ia começar o assalto quando o 
motorista puxou rapidamente sua pis-
tola calibre 40 e atirou. A bala atingiu a 
cabeça de Murilo. Ele ainda deu alguns 
passos, mas caiu já morto. O comparsa 
fugiu na moto.

O motorista, que estava ao lado da 
namorada, era o jovem delegado da 
polícia civil Tarsio Martins, há pouco 
tempo no cargo, atuando na Divisão 
de Repressão ao Crime Organizado. 
Ao ver o assaltante cambaleando, ain-
da imaginou que tivesse errado o tiro. 

Quando o homem caiu, certificou-se 
de tê-lo matado. Foi então à sua dele-
gacia e registrou a ocorrência.

Sua tese é de que reagiu no estrito 
cumprimento do seu dever legal, em-
bora não estivesse de serviço (a arma, 
contudo, é da polícia), e que reagiu em 
defesa da própria vida. Ainda assim, 
vai responder a inquérito na corre-
gedoria de polícia, como tem que ser. 
Seus colegas aprovaram sua atitude. 
Pessoas se manifestaram também pela 
internet, elogiando-o.

Defensores dos direitos humanos 
talvez partam de uma premissa contrá-
ria à regra de ouro nesses casos: da pre-
sunção de inocência até prova em con-
trário. Poderão alegar que a orientação 
da própria polícia é para que a vítima de 

um ato criminoso não reaja. Mas quan-
tos cidadãos não foram mortos mesmo 
quando seguem estritamente essa regra? 
Entregam o que o criminoso quer, per-
manecem impassíveis, mas são executa-
dos - às vezes com selvageria.

Se a história do delegado for confir-
mada, ele merece ser elogiado. Se fosse 
um cidadão comum, não reagiria, mes-
mo sob o risco não da morte, mas da 
execução direta, inteiramente à mercê 
da outra pessoa, que se apossou de um 
direito que a sociedade não lhe confe-
re, nem a ninguém, de tirar a vida de 
alguém.

O assaltante estava armado e em 
processo de agressão criminosa. O de-
legado reagiu com tal rapidez e preci-
são que se antecipou ao agressor, que 
devia estar na prisão ou sob restrições 
severas à sua movimentação. Ao ma-
tá-lo, cumpriu seu dever, revelando-se 
um policial bem adestrado, capaz de 
dar segurança à sua pessoa e aos de-
mais, como, no caso, a sua namorada.

Os criminosos têm que se acostu-
mar a esta regra vital da sociedade hu-
mana: ao agredir alguém, estão sujeitos 
a serem agredidos, perdendo a tutela 
do direito que violaram. A reação pode 
e deve ser maior do que a ação. É o que 
determina a física e a vida social.

Menor se emancipa e é morto: foi por acaso?

Uma semana depois de completar 
18 anos, Fabrício da Cruz Pinto foi 
morto com quatro  tiros no bairro de 
Val-de-Cans, em Belém, onde mora-
va. Quem o matou foi o sargento José 
Cláudio Brandão de Souza, afastado 
temporariamente da Polícia Militar 
por ser candidato a vereador. Dois me-
ses antes, Fabrício tentou assaltar o sar-
gento, que reagiu e o baleou na praça 
principal do bairro do Marex. 

O militar disse que desde então 
vinha sendo ameaçado pelo rapaz. 
Quando ele se aproximou, armado, 
acompanhado por outro rapaz, quan-
do estava fazendo campanha eleitoral 
na área, imaginou que seria a vingan-
ça e novamente reagiu, atirando três 
vezes e matando o agressor, na de-

fesa da sua vida. Fabrício empunha-
va uma réplica de pistola ponto 40, 
arma de brinquedo, que o PM usou 
para matá-lo. 

Esta é a versão do sargento. A polí-
cia a checará. Naturalmente, suscitará 
pelo menos uma hipótese alternati-
va: a de que o sargento esperou pela 
maioridade de Fabrício para se livrar 
dele, quando não fosse por uma de-
liberada agressão, para se antecipar à 
vingança que o rapaz vinha anuncian-
do que faria, 

Mesmo que não tivesse planejado a 
execução do desafeto, o sargento não 
teria agido com violência precipitada 
e extrema antes de tentar uma verifi-
cação sobre a iniciativa do ex-menor? 
Não podia ter atirado para feri-lo ao 

invés de mirar para atingir órgãos vi-
tais, matando-o? 

É necessário fazer a melhor das re-
constituições dos fatos que colocavam 
em conflito, no bairro, um PM e um 
menor delinquente, para verificar se 
o militar agiu como descreve ou se o 
argumento da legítima defesa foi pre-
texto para executar o homem que se 
tornara uma ameaça para ele. Já são 
numerosos os casos de militares e po-
liciais que matam pessoas (criminosas 
ou não) com arma de serviço. 

Se eles agiram corretamente, mere-
cem apoio. Se abusarem do seu poder, 
devem ser responsabilizados e puni-
dos. No caso do sargento, também é 
preciso verificar se sua circulação com 
seu grupo de campanha era legal.
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Vale paga lá fora o preço pelo erro
A Vale finalmente admitiu que o 

“terrível acidente” provocado pelo 
rompimento da barragem de rejeitos 
de minério de ferro em Mariana, Mi-
nas Gerais, acarretaram “complexas 
questões”, que “devem levar anos para 
serem resolvidas”. Mas garantiu que 
“não houve fraude de acordo com as 
leis do mercado de capitais dos Esta-
dos Unidos”.

A mineradora brasileira usou o ar-
gumento ao contestar as acusações de 
uma ação coletiva proposta nos Esta-
dos Unidos contra a companhia por 
investidores americanos contra a com-
panhia nos Estados Unidos.

O processo foi motivado pelo rom-
pimento da barragem de Fundão, ope-
rada pela Samarco, joint venture da 
Vale e da australiana BHP Billiton. Os 
autores negociaram ações ADRs pre-
ferenciais e ordinárias da antiga esta-
tal ao longo de dois anos, entre 2013 e 
2015.  Reivindicam um ressarcimento 
das perdas com esses papéis, que pode-
riam chegar a 1 bilhão de dólares.

A companhia acusa ainda os inves-
tidores de serem “oportunistas” e de 
tentarem lucrar com o desastre am-
biental.

A Vale negou procedência às acu-
sações de fraude. Argumentou não ter 
emitido comunicados enganosos nem 
omitido informações ao mercado sobre 
o acidente, que aconteceu em novembro 
do ano passado. Acusou os investidores 
de serem “oportunistas” e tentarem lu-
crar com o desastre ambiental.

Mas eles dizem que a companhia 
publicou informações falsas sobre o 
uso da barragem, as medidas de segu-
rança adotadas na ocasião e a extensão 
dos danos causados.  A publicação de 
informações enganosas caracteriza cri-
me nas leis do mercado de capitais dos 
Estados Unidos.

Além de contestar as acusações, a 
Vale atribui qualquer responsabilida-
de, à Samarco, que era quem operava 
a barragem.   Alega ainda que as leis 
americanas não admitem acusações de 
quebra contratual ou gestão temerária.

A mineradora ressalta também as 
“ações humanitárias” praticadas pela 
Samarco para “adereçar as consequ-
ências do acidente”, que destruiu a ci-
dade de Bento Rodrigues e causou da-
nos no vale do rio Doce, entre Minas e 
Espírito Santo.

A Vale sustenta que as “vítimas 
genuínas do colapso” são as que so-
freram os efeitos do rompimento dos 
milhões de toneladas de rejeitos, para 
os quais a Samarco já teria dado “as 
respostas legais e humanitárias”.

Os agentes do mercado que com-
praram suas ADRs (ações que dão pre-
ferência ao recebimento dos dividen-
dos) “não estão entre eles”.

Mas muita água (sem rejeitos da 
mineração) ainda vai rolar nesse con-
tencioso, embora muito mais rapida-
mente do que no caso das verdadeiras 
e definitivas vítimas da mineradora. 
É o preço que a ex-estatal paga pela 
globalização, embora pagando ape-
nas no exterior, onde os atores são 
mais tenazes.

China: ainda maior na logística nacional
A State Grid poderá ficar com o 

controle acionário (52%) da CPFL, 
que é a principal distribuidora e a ter-
ceira maior geradora privada de ener-
gia do Brasil. Para chegar a esse volu-
me, a empresa estatal chinesa espera 
comprar os 23% que pertencem 
à Camargo Corrêa e os 29,4% do 
Previ, o fundo dos funcionários 
do Banco do Brasil.

A meta da State é ficar com 
100% das ações da Companhia 
Paulista de Força e Luz., que no 
ano passado teve receita líquida 
de R$ 18,7 bilhões e lucro de R$ 
1,1 bilhão , sendo considerada 
uma empresa eficiente. Sua aqui-
sição integral seria negócio de R$ 
40 bilhões. Seria a maior transa-
ção do setor elétrico brasileiro.

A CPFL foi criada em 1912, 
através da fusão de quatro pe-
quenas empresas de energia do 
interior paulista, e privatizada 
em novembro de 1997, quando 

já era controlada pela estatal paulis-
ta Cesp.  Foi arrematada pela holding 
VBC Energia, formada por Votoran-
tim, Bradesco e Camargo Corrêa, além 
do Previ e Bonaire.  Votorantim e Bra-
desco se retiraram há vários anos.

Se realizada, a transação será mais 
um importante passo que a gigante 
chinesa está dando para se tornar a 
mais importante em logística no país. 
Ela já atua na transmissão de energia. 
Possui as duas linhas da hidrelétrica 

de Belo Monte, no rio Xingu.
Como a State Grid é es-

tatal, sua presença é mais 
do que um empreendimento 
privado. Tem relações geo-
políticas e diz respeito à au-
tonomia nacional num setor 
estratégico.

Mas, em época de vacas 
magras,  o que importa é o 
ingresso de moeda forte. 
Nesse ponto, a empresa chi-
nesa não economiza. Paga 
o melhor preço e arrema-
ta o que quer, sem maiores 
obstáculos nem percep-
ções. Quando perceberem, 
o monstro estará enorme e 
difícil de controlar.
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Lula na ONU: corrupto ou perseguido político?
Em 1992, no auge do processo que 

levaria ao seu afastamento da presidên-
cia da república, Fernando Collor de 
Mello tentou se apresentar ao mundo 
como vítima de perseguição política. 
Embora integrasse a mais antiga elite 
brasileira, a dos senhores de engenho 
do Nordeste, que remonta ao início 
da colonização portuguesa, no século 
XVI, ele se dizia vítima de uma cons-
piração da elite empresarial de São 
Paulo, insatisfeita pela perda dos seus 
privilégios.

Ele tentou retomar a imagem que 
criara como governador de Alagoas, 
de caçador dos marajás do serviço pú-
blico, um novo Jânio Quadros (até no 
olhar algo estrábico) numa campanha 
contra a corrupção, um renovador de 
costumes e procedimentos, pioneiro 
na  melhor  qualificação  da  economia 
nacional, cujo símbolo maior, o auto-
móvel, ele desdenhara como carroça.

Collor não teve sucesso na tentati-
va de se apresentar como perseguido 
político. Prevaleceram as denúncias 
de corrupção apresentadas contra ele 
e sua eminência parda, o coordenador 
financeiro  da  sua  campanha  eleitoral 
e verdadeira sombra palaciana, PC 
Farias. Collor perdeu. Mas a corrup-
ção que o derrubou parece até infantil 
comparada à atual.

Luiz Inácio Lula da Silva, represen-
tante também de outro extremo da so-
ciedade nacional, a dos retirantes nor-
destinos e operários do maior centro 
industrial do continente, em São Paulo, 
tenta seguir o mesmo caminho. Em um 
comunicado dirigido ao Comitê de Di-
reitos Humanos da ONU, ele se quei-
xou das arbitrariedades contra si prati-
cadas pelo juiz federal Sergio Moro no 
âmbito da Operação Lava Jato.

O rol de abusos é extenso e sério: 
vai desde a privação da sua liberdade, 
em situação não prevista em lei até a 
divulgação de conversas interceptadas, 
conduta definida  como crime pela  le-
gislação brasileira. O ex-presidente 
disse ainda que Moro lhe fez 12 acu-
sações em documento encaminhado ao 
Supremo Tribunal Federal, “deixando 
a condição de juiz imparcial para se 
tornar acusador”.

Além de ferirem a dignidade do 
ex-presidente da república, esses atos 
também configurariam violações a três 
artigos do Pacto dos Direitos Civis e 
Políticos adotado pela Organização 
das  Nações  Unidas,  ratificado  pelo 
Brasil em 1992.

Seus advogados negam que o clien-
te tenha se precipitado ao recorrer à 
ONU quando ainda não estão esgota-
das todas as instâncias recursais de que 
ele dispõe na justiça brasileira.

Alegam que o artigo 5º do Protoco-
lo Facultativo assinado pelo Brasil em 
2009 assegura o acesso de qualquer ci-
dadão ao Comitê de Direitos Humanos 
da ONU. O dispositivo prevê ainda a 
hipótese de acesso ao órgão também 
no  caso  de  não  haver  remédio  eficaz 
para impedir a continuidade da viola-
ção aos direitos fundamentais. Seria 
este o caso concreto que submeteu às 
Nações Unidas. Seus advogados pro-
puseram que o debate em torno da 
questão busque responder às perguntas 
que formularam:

“Pode um juiz privar um cidadão 
de sua liberdade por meio não previs-
to em lei? Pode um juiz divulgar con-
versas  interceptadas,  se  a  lei  define 
essa conduta como criminosa? Pode 
um juiz acusar a pessoa que irá jul-
gar? Pode um juiz afirmar que cogitou 
decretar uma prisão temporária de al-
guém sem que houvesse o pressupos-
to para a medida – que é a existência 
de um pedido do órgão policial ou do 
Ministério Público?”

Essas mesmas perguntas foram fei-
tas e respondidas no âmbito interno do 
país – e não foram respostas favoráveis 
a Lula. Sua defesa decidiu então con-
siderar contaminadas de prevenção e 
parcialidade essas respostas. Mesmo 
continuando a utilizar os recursos de 
que dispõe na lei, foi diretamente a um 
órgão internacional, o mais qualificado 
no mundo, que é a ONU.

É um procedimento legítimo, mas 
não deixa de ser arriscado. Sua teme-
ridade (que alguns interpretam como 
desespero, diante do avanço – lento, 
mas constante – de Moro sobre o ex
-presidente) talvez tenha a ver com a 
falta de alternativas. O modelo ao qual 

tentam ajustar o apelo não é o de um 
perseguido político.

Não são os atos políticos que es-
tão sendo questionados na Lava-Jato. 
São atos administrativos, que teriam 
origem ou desdobramentos espúrios, 
de alguma forma vinculados a um es-
quema de corrupção que desviou para 
particulares dinheiro público, além de 
desvirtuar atos do governo para atender 
interesses privados. Tudo isso coberto 
por superfaturamento de obras públi-
cas para o pagamento de propinas.

Talvez tenha sido no governo Lula 
que mais bilionários surgiram no Bra-
sil. O tesouro nacional transferiu cen-
tenas de bilhões de reais para cobrir 
subsídios e favorecimentos concedidos 
por bancos públicos, principalmente o 
BNDES, a empresas selecionadas, a 
pretexto de dar ao país uma posição de 
destaque na economia mundial.

É verdade que talvez só Getúlio 
Vargas tenha favorecido tanto os tra-
balhadores e as populações excluídas 
quanto Lula. Mas colocando na balan-
ça o significado das ações públicas de 
inclusão social com os desvios onero-
sos de recursos para particulares, sua 
condição de novo pai dos pobres seja 
passível de profundo questionamento.

Se Lula foi um Robin Hood, a rou-
bar dos ricos para dar aos pobres, ago-
ra há informações suficientes para pelo 
menos desconfiar que o volume do des-
vio tenha superado em muito o valor 
que chegou aos desfavorecidos da bru-
talmente injusta sociedade brasileira.

O risco da sua iniciativa de ir à 
ONU pode ser o de que, se confirma-
das as acusações que lhe são feitas pela 
força-tarefa da Lava-Jato, que dizem 
respeito à moralidade pública e não 
a crime político, em sua esmagadora 
maioria referendadas pela instância 
máxima da justiça brasileira, o SFT, o 
mito de Luiz Inácio Lula da Silva, de 
ser o mais importante presidente que o 
país já teve, sofra forte abalo e até pos-
sa desmoronar – desta vez, em escala 
mundial.

Vendo as coisas no estado em que 
se encontram, não há dúvida que esse 
teste fará bem a todos – e, sobretudo, 
ao Brasil.
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JORNAL
A Palavra, jornal católi-

co (então no seu 42º ano de 
existência), circulou no final 
de agosto com edição espe-
cial (de número 1.530), com 
dois cadernos, num total de 
12 páginas, toda dedicada ao 
congresso eucarístico. Pu-
blicou as imagens feitas pelo 
Foto Leite, numa “gentileza 
especial”.

O diretor do jornal era 
J. C. Oliveira. Sua sede, com 
redação, administração e ofi-
cinas, ficava  na Castilhos 
França, de frente para o Ver
-o-Peso.

CATÓLICOS
A comissão executiva do 

congresso era integrada pelo 
arcebispo metropolitano, 
dom Mário de Miranda Villas 
Boas (presidente), vigário-ge-
ral, monsenhor Américo Leal 
(1º vice-presidente), Aldeba-

ro Klautau (2º vice-presiden-
te), Orlando Costa (secretário 
geral), Jovelino Coimbra (1º 
tesoureiro) e Carlos Morais 
(2º tesoureiro).

Das comissões auxiliares 
participavam o padre Ápio 
Campos (imprensa e rádio), 
Jovelino Coimbra (hospeda-
gem), padre Davi Sá (culto e 
alfaias), som Plácido Olivei-

ra (música e canto), Otávio 
Pires (altar-monumento), 
Camilo Nasser (iluminação 
e ornamentação), Flávio Fa-
ria (lembranças do congres-
so), comandante Antonio 
Giordano (procissão euca-
rística fluvial), padre Nelson 
Soares (comunhão geral da 
infância e juventude), padre 
Adolfo Serra (comunhão ge-
ral dos homens e rapazes), 
padre Geraldo Menezes (co-
munhão geral das senhoras 
e moças), padre Afonso di 
Giorgio (exposição de arte 
sacra), padre Eurico Kreu-
ter (exposição missionária), 
madre superiora das Do-
rotéias (paramentos e cos-
turas), “Voz do Congresso 
Eucarístico”, Armando Men-
des, e recepção, monsenhor 
Américo Leal.

CISÃO
O grande fato político 

do ano foi o rompimento 
da família Meira com o se-
nador Magalhães Barata. A 
cisão se materializou num 
manifesto contra o abso-
lutismo e a prepotência do 
caudilho, publicado pela 
imprensa. Barata reagiu 
com um pronunciamento 
pelas emissoras de rádio, 
que constituíam o principal 
meio de comunicação com 
o povo.

DESCONTO
Em homenagem ao con-

gresso, a Farmácia Leal ofe-
recia 10% de abatimento em 
todas as compras que fossem 
efetuadas até o dia 16 de agos-
to. A farmácia ficava no início 
da João Alfredo.

memória
COTIDIANOdo

1 9 5 3

PROPAGANDA

Edição 
especial

A capa do caderno 
especial do jornal 
católico A Palavra 
sobre o congresso 

eucarístico.

Belém sediou, a partir do dia 15, o XVII Congresso 
Eucarístico Nacional, 63 anos depois de abrigar o 
sexto, em 1953. A cidade saía do seu isolamento 

e surpreendeu muitos dos que vieram para 
participar da reunião, como observou Josias Soares 

num balanço que podia ser refeito agora.
Em artigo de jornal, ele se perguntou sobre o que foi 

realizado para tornar possível o acontecimento:
“Como se reuniram 30.000 crianças, 50.000 senhoras 
e senhorinhas e 80.000 homens para as comunhões 

na Praça do Congresso [atual praça Waldemar 
Henrique, depois de ter sido John Kennedy]; como 

se processou o Tributo Sagrado, com a contribuição 
quinquenal; como se procederam as Missões pelos 
Padres Redentoristas há um ano, apenas; como se 
fizeram as jornadas pelos subúrbios e pelo interior; 

como se venderam as ‘lembranças’; como se 
multiplicaram as carteiras de congressistas; como 
se atraíram os peregrinos; como se hospedou toda 

essa gente que nos cativou vindo conhecer esta terra 
hospitaleira; como não se verificou um só desastre 

na pletora do trânsito; como não houve um só 
desrespeito; uma única tentativa de sacrilégio”.

A seguir, alguns tópicos da Belém desse ano.
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OFERTA
A.F. (Antonio Farias) Co-

elho comunicava “aos senho-
res construtores, pintores e 
a quem mais interessar que 
suspendeu a greve dos pre-
ços baixos”, Entretanto, tinha 
resolvido “manter a greve dos 
preços ‘abafantes’” na sua loja 
de material de construção, na 
Padre Prudêncio, bem perto 
da igreja de Santana.

ENCHENTE
O presidente Getúlio Var-

gas deu ordem para os órgãos 
federais socorrerem as popu-
lações atingidas pela enchente 
do rio Amazonas, das maiores 
de todos os tempos.  Embarca-
ções e outros recursos foram 
mobilizados para salvar pes-
soas, rebanhos e outros bens.

MATADOURO
Depois de ser desativado 

como matadouro público, 
o Curro Velho, construído 
na administração de Lauro 
Sodré, serviu de sede para a 
Imprensa Oficial do Estado. 
Obras simples estavam sendo 
realizadas para melhorar suas 
condições de funcionamento.

FÁBRICA
A fábrica de pregos Alian-

ça, no Reduto, parou por falta 
de matéria prima. A carteira 
de exportação e importação 
do Banco do Brasil negou a 
importação do produto.

VIAGENS
A Panair mantinha três 

linhas de Belém para o in-
terior da Amazônia. Um 
voo fazia escalas em Monte 
Alegre, Santarém e Óbidos 
para chegar a Manaus. Ou-
tra ia para Santarém e Ma-
naus. E a terceira parava em 
Altamira, Santarém, Óbi-
dos, Parintins e Itacoatiara 
antes de pousar na capital 
amazonense. Para o Rio de 
Janeiro havia um voo direto 
do Constellation, que era o 
máximo da época.

Numa dessas viagens 
estavam no belo avião inte-
grantes do jet-set  da cidade, 
como Zaíra e Aurélia Pas-
sarinho, Jean e Osita Bitar, 
Otávio Pires, Herbert Seidel, 
a família Guimarães e José 
Vergolino. Era muito chic.

MORAL
Registro policial que hoje 

pode ser encarado como 
relíquia museológica: “En-
contra-se preso no posto do 
Guamá Juscelino Mendes de 
Oliveira, paraense, pardo, 
solteiro, de 35 anos, residente 
à travessa Barão de Mamoré 
436, o qual escreveu um bi-
lhete para uma moça resi-
dente à avenida José Bonifá-
cio, onde empregou somente 
palavras de baixo calão, e tra-
tava de coisas imorais. Ofen-
dida com o conteúdo da car-
ta, mostrou-a a seu pai, que, 

incontinenti, formulou quei-
xa no posto, sendo o imoral 
preso. Está à disposição do 
chefe de Polícia”.

PARTEIRAS
O Hospital da Ordem Ter-

ceira de São Francisco con-
cedeu diploma de parteiras 
práticas a 11 alunas aprova-
das no exame de habilitação. 
Elas atuavam nos principais 
hospitais e casas de saúde da 
cidade, reconhecidas pela se-
cretaria de saúde do Estado.

LEPRA
O Serviço Nacional de Le-

pra (expressão substituída por 
Hanseníase para combater a 
discriminação social) desen-
volvia em Belém (com sede 
na atual avenida Governador 
José Malcher) um programa 
de profilaxia da doença, que 
tinha alta incidência na cidade 
e no seu entorno. Através de 
edital, o órgão convocava os 
interessados na construção de 
um grupo de casas geminadas 
para seus funcionários, início 
da construção de um pavilhão 
de serviços médicos em enfer-
maria na colônia de Marituba, 
onde os doentes eram manti-
dos em confinamento.

ATRASO
Enquanto isso, o Serviço 

Nacional de Febre Amarela, 
uma das principais endemias 
da região, não pagava os sa-

lários dos seus funcionários 
desde abril.

ICOARACI
Por motivos conside-

rados técnicos, os SNAPP 
(empresa federal de navega-
ção e portos da Amazônia) 
não puderam atender o pe-
dido de que o navio da linha 
para Mosqueiro fizesse uma 
parada em Icoaraci. Não 
dava para atracar no termi-
nal da vila.

ADVOGADOS
O escritório de advoca-

cia Bitar-Mendonça, dos 
mais conceituados da pra-
ça, era dirigido por Orlan-
do Bitar e Otávio Mendon-
ça, aos quais se incorporou 
Orlando Costa (que chegou 
ao Tribunal Superior do 
Trabalho). O setor imobi-
liário, com Orlando Costa, 
comprava, alugava, ven-
dia, legalizava, traspassava, 
promovia financiamentos e 
administrava imóveis. O es-
critório ficava na rua 13 de 
Maio.

COSTURA
Viúva Jares  & Cia., através 

da Alfaiataria Esporte Lon-
drino (na Gaspar Viana), no 
comércio, “confecciona com 
perfeição ternos, camisas, 
etc.”. Oferecia ao freguês casi-
miras, linhos tropicais estran-
geiros e nacionais”. 

FOTOGRAFIA

Mutações da praça
Aquele espaço entre a avenida marechal Her-
mes e a Gaspar Viana sempre foi problemático 
em Belém. Era uma área quase descampada 
quando abrigou o congresso eucarístico, em 
1953. Depois, serviu de palco para lutas e tou-
radas. Depois, homenageou John Kennedy, 
o presidente dos Estados Unidos, assassinado 
exatamente 10 anos depois da convenção ca-
tólica. E agora homenageia o maestro Walde-
mar Henrique, sem que se possa dizer que à 
altura dos seus méritos, já que aquele continua 
a ser um campo de provas da urbanização.
Note-se, na foto de 63 anos atrás, outra por-
tentosa caixa d’água metálica que foi ao chão, 
junto ao igarapé do Reduto.
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MEU SEBO

Drummond e nós
Carlos Drummond de Andrade 

publicou seu primeiro livro de poesias 
quando tinha 28 anos de idade. Algu-
ma Poesia, do cabalístico ano de 1930 
(quando ruiu a República Velha e Ge-
túlio Vargas começou a sua jornada 
para se tornar o mais influente político 
da república brasileira), abre com um 
poema clássico. Gerações decoraram 
esses versos inaugurais: “Quando nas-
ci, um anjo torto/ desses que vivem na 
sombra/ disse: Vai, Carlos! ser gauche 
na vida”.

Outro verso forte, que virou mote 
de vida e de carnaval: “Meu Deus, 
por que me abandonaste/ se sabias 
que eu não era Deus/ se sabias que eu 
era fraco”.

E o momento culminante, que se 
incorporou ao inconsciente coletivo 
do país:

“Mundo mundo vasto mundo,
se eu me chamasse Raimundo
seria uma rima, não seria uma 

solução.

Mundo mundo vasto mundo,
mais vasto é meu coração”.
Por duas vezes encontrei pelos se-

bos a primeira edição de Alguma Poe-
sia, mas não tive dinheiro para comprá
-la. Eu pude lê-la com meus dedos no 
apartamento de Haroldo Maranhão, 
no Rio de Janeiro. Haroldo tinha uma 
rica coleção de primeiras edições dos 
modernistas brasileiros. Tanto fiz que 
consegui ajudar a trazer sua biblioteca 
para Belém, com a decisiva ajuda de 
Rohan Lima e o patrocínio da Vale. Os 
livros estão (mais ou menos) disponí-
veis no Centur.

O que consegui foi a 2ª edição de 
Fazendeiro do Ar & Poesia Até Agora. 
A primeira foi de 1954. A segunda, no 
ano seguinte, nas maravilhosas edições 
que José Olympio criava, enriquecidas 
por textos preparatórios e excelente 
iconografia. O volume reuniu oito li-
vros de Drummond, em 561 páginas, 
impresso em setembro de 1955, quan-
do, completando exatamente nesse 

mês seis anos de idade (e chegando a 
Belém, vindo de Santarém), eu ainda 
não era leitor do poeta de Itabira. 

Mas viria a ser uns seis anos depois, 
quando li um dos poemas dele que 
mais me impressionou. Nele, o poe-
ta relata a morte de um leiteiro em A 
Rosa do Povo, que muitos consideram 
seu melhor livro. Eu prefiro Sentimento 
do Mundo.

Leitores da minha geração sabiam 
de cor muitas poesias de Drummond. 
Mas tivemos um período de distancia-
mento e rejeição do poeta, que cometia 
os erros condenados nos outros, como 
o de escrever sobre circunstâncias, ain-
da que sem cair nos babosos versos de 
Manuel Bandeira, que homenageou até 
um síndico do seu prédio. Mário Faus-
tino também insuflou a nossa decep-
ção por Drummond não ser também 
um crítico como Ezra Pound. Com o 
tempo, porém, nos reconciliamos com 
o grande poeta e seus escorregões. 
Ninguém é perfeito. Nem CDA.

Ananindeua: a periferia maltratada  em 7 décadas
Em seus 71 anos de vida política in-

dependente como município, Ananin-
deua teve Manoel Pioneiro como seu 
prefeito por mais de 11 anos. Ou seja: 
em 15% da vida política do segundo 
maior colégio eleitoral do Pará, Pioneiro 
foi o chefe da comuna. Ele foi referenda-
do pelo PSDB para tentar uma façanha 
inédita: conquistar o quatro mandato 
em duas etapas, ou ser prefeito ao longo 
de 16 anos, só interrompidos pelos oito 
anos intermediários de Helder Barba-
lho, do PMDB, a outra face da mesma 
moeda de cara-e-coroa.

Na convenção que referendou seu 
nome, ao lado do governador – tam-
bém tucano – Simão Jatene, detentor de 
– igualmente inéditos – três mandatos 
no cargo político mais importante do 
Estado, Pioneiro apresentou como cre-

denciais algumas obras que mudaram 
a fisionomia de Ananindeua. As obras 
existem realmente e chegam a impres-
sionar quem se deixa influenciar por fa-
chadas, aparências, simulações.

Na essência, o balanço dos prós e 
dos contras deixa Ananindeua numa 
situação lamentável. Certamente parece 
que melhorou comparativamente a um 
passado mais remoto. Mas piorou muito 
no conjunto das regiões metropolitanas 
do país, arrastada para o fundo do poço 
por Belém, uma das piores – se não a 
pior dentre as – capitais do Brasil.

Quem pudesse voltar ao passado mais 
rústico e de aparência menos exuberante 
do que o presente optaria por viver as-
sustado, à mercê da violência, preso a um 
trânsito selvagem nas idas e vindas por 
funis viários, sujeito a doenças derivadas 

de más condições sanitárias e higiênicas, 
atado a empregos de baixa qualificação e 
remuneração, e tudo mais que tornam a 
qualidade de vida tão ruim?

Com seu progresso de fancaria, o 
PSDB tem se mostrado incapaz de desgar-
rar a Grande Belém da sua pesada cruz de 
infortúnios, mais de duas décadas depois 
de dominá-la politicamente. Estabeleceu 
um domínio tão medíocre que eliminou 
até mesmo a oposição, ou a nivelou por 
parâmetros tão baixos que a alternativa a 
mais mandatos tucanos é gente talvez ain-
da pior. Gente que podia inovar, mas, por 
seus antecedentes e prontuários, vai mes-
mo é prosseguir no rosário de decepções.

Pobre Belém, que, de grande, tem a 
mediocridade dos líderes, a pasmacei-
ra das elites e a pobreza generalizada e 
crescente dos seus pobres.
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No primeiro semestre deste ano, o 
BNDES teve que provisionar em qua-
se 10 bilhões de reais suas carteiras 
de crédito e repasses e de participa-
ções societárias (em números exatos, 
R$ 9,588 bilhões). No mesmo perío-
do do ano passado, essa despesa so-
mou R$ 1,635 bilhão.

A despesa com provisão para risco 
de crédito atingiu R$ 4,438 bilhões até 
março. Quase 10 vezes mais do que 
no mesmo período de 2015, quando 
essa provisão foi de R$ 480 milhões. 
No segundo semestre do ano passado 
chegou a R$ 988 milhões. 

Esse desempenho, segundo o 
relatório divulgado pelo Banco 
Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social, foi deter-
minado “por importantes ajus-
tes de classificação de risco na 
carteira de crédito e repasses, 
refletindo o cenário econômico 
brasileiro desfavorável nos pri-
meiros seis meses deste ano”. 

O aumento das despesas com 
provisões, relata ainda o banco, “foi pro-
vocado, em grande parte, pela revisão 
do rating de empresas da carteira do 
BNDES e pelo impairment (ajuste ao 
valor esperado de realização) de inves-
timentos da carteira de participações 
societárias em empresas não coligadas”. 

Daí o BNDES registrar prejuízo lí-
quido de R$ 2,174 bilhões, no primeiro 
semestre de 2016 contra um lucro de 
R$ 3,515 bilhões em igual período de 
2015.  Mas o banco comemorou o fato 
de a sua inadimplência ter-se mantido 
“em patamar muito baixo” no primeiro 
trimestre deste ano. Ainda assim, o ín-

dice referente a 30 dias alcançou 1,38% 
em 30 de junho, superior, porém,  ao 
registrado no final de 2015. 

O banco ressalta, no entanto, que 
o produto de intermediação financei-
ra compensou o impacto negativo das 
provisões em 2016, alcançando R$ 12,2 
bilhões no semestre, um aumento de 
25,2% em relação a igual período de 
2015 e de 17,7% sobre o segundo se-
mestre do ano passado. 

Esse desempenho foi obtido por 
maior rigor na gestão do caixa do ban-
co, como ele destaca: “O resultado foi 
devido à combinação de dois fatores: 

volume elevado de amortizações dos 
financiamentos concedidos, sem que, 
em paralelo, houvesse aumento de de-
sembolsos. Os recursos não aplicados 
na carteira de crédito foram migrados 
para a carteira de tesouraria”. 

Entretanto, a carteira de crédito 
e repasses do BNDES atingiu R$ 650 
bilhões no primeiro semestre do ano, 
uma redução de quase R$ 50 bilhões 
(7,0%) em relação a dezembro de 2015.

O relatório explica que esse resul-
tado “foi influenciado pelo efeito da 
depreciação do dólar na parcela em 
moeda estrangeira e pela redução da 

parcela em moeda nacional, impac-
tada pelo fim do Programa de Sus-
tentação do Investimento (PSI), em 
dezembro de 2015”. 

A carteira de participações socie-
tárias alcançou quase R$ 60 bilhões 
no primeiro semestre, um aumento 
de 12,2% em relação a 31 de dezem-
bro de 2015.   Significativamente, a 
alta foi provocada pela valorização, 
de R$ 8,4 bilhões, da carteira de par-
ticipações, “notadamente em ações 
da Petrobras, Eletrobras e Vale”, to-
das com complicações no mercado 
de capitais, a estatal do petróleo com 

o gravame de estar na mira da 
Operação Lava-Jato.

A despesa com provisão 
para perdas (impairment) de 
R$ 5,150 bilhões no semestre 
“não teve impacto relevante 
na posição patrimonial, por se 
tratar da reclassificação para o 
resultado de perda já reconhe-
cida no patrimônio líquido”, 
justifica o relatório. 

O patrimônio líquido do BNDES 
totalizou quase R$ 37 bilhões no 
primeiro semestre do ano, um cres-
cimento de R$ 5,8 bilhões (19%) em 
relação a 31 de dezembro de 2015. 
A alta resultou, principalmente, do 
efeito positivo de R$ 5,1 bilhões, lí-
quido de tributos, decorrente da 
valorização da carteira de partici-
pações societárias, que absorveu o 
prejuízo líquido de R$ 2,1 bilhões.   
O polêmico BNDES parece caminhar 
para a recuperação da sua atuação na 
economia brasileira através do sane-
amento interno.

emória do Cotidiano
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

BNDES: saldo positivo entre a perda e o ganho



Ópera é cara? E quem paga?
Tratei no meu blog a 15ª edição do festival 
de ópera do Teatro da Paz. Informei que a 
Secretaria de Cultura do Estado gastou 310 mil 
reais só com o pagamento de cachê aos artistas 
que participarão de dois espetáculos do XV 
Festival de Ópera do Teatro da Paz.  O mais 
alto cachê foi o de Roni Hirsch, no valor de R$ 
67 mil. Ele foi o responsável pela cenografia 
da cantata Los Pajaros Perdidos e pela ópera 
Turandot. O maestro  Miguel Campos Neto, 
que é paraense, teve direito a R$ 61,6 mil para 
reger a Orquestra Sinfônica do Teatro da Paz.
Pouco mais de R$ 24 mil foram reservados ao 
corpo de balé. Como são 10 bailarinas, cada 
uma recebeu R$ 2,4 mil. O cachê mínimo aos 10 
artistas individuais foi três vezes maior.Para se 
apresentar como solista no concerto de abertura, 
a soprano paraense (residente na Alemanha) 
Adriana Carvalho de Queiroz recebeu oito mil 
reais. Já Ana Maria Adade da Silva teve direito 

a R$ 17,5 mil para ser pianista co-repetidora 
em Los Pajaros Perdidos, na mesma função 
e como ensaiadora do coro, preparação de 
material e maestro interno em Turandot, além 
de pianista no espetáculo de encerramento.
É muito ou pouco dinheiro? As artistas merecem? 
Qual a justificativa para contratá-las sem exigir 
que se submetam a concorrência pública? Por 
que contratá-las através de uma empresa de fora 
(principalmente de São Paulo), cujo endereço 
não é indicado no termo de contratação? Com 
quanto o intermediário ficará? A definição dos 
espetáculos e dos seus integrantes tem que ser 
sempre isolada, sem passar por um colegiado?
São as perguntas de sempre. E, como sempre, 
ficam sem respostas oficiais. Mas como os 
leitores do blog se manifestaram, reproduzo 
suas mensagens e minhas respostas. 
Preenchem minimamente o vácuo e o 
silêncio mantidos sobre essas questões.

José Silva – Está caro? Tal-
vez não. Quanto o Festival 
vai arrecadar entre venda de 

ingressos e patrocínios? Será um 
festival somente para a elite ou 
levará a opera para todas as clas-
ses? Precisamos fazer uma análi-
se de custo/benefício social.

Myléo – Desde 1995 e essa chora-
deira e críticas com o festival do Paulo 
Chaves, sabe o que vai acontecer: em 
outubro de 2018 vota-se no candidato 
PSDB-LIBERAL, mais 4 anos de PC e 
ÓPERA. SIMPLES.

LFP – Tenho minhas dúvidas se, 
desta vez, voltará a ser tudo como dan-
tes no quartel do Paulo.

Miriam Daher – Acho um desser-
viço ficar atacando os espetáculos de 
Ópera simplesmente porque não se 
gosta do secretário de cultura. Paga-se 
muito mais a cantores ditos populares 
e ninguém reclama. Parece que o Brasil 
não aceita o que é bom. Complexo de 
Jeca, que fazer?

Deixei um comentário que sumiu. 
Sem paciência para repeti-lo, mesmo 
porque não sairia igual.

LFP – Eu gosto do Paulo, Miriam. 
Somos (quase) amigos há muitos anos, 
mas 45 anos atrás, numa conversa di-
reta que se transformou em longa en-
trevista em A Província do Pará, eu já o 

criticava. Nem por isso deixei de gostar 
dele e admirá-lo. O que não significa 
aprovar tudo que ele faz.

Elogio quando acho que merece e 
critico também, sem qualquer inibição, 
na esperança de que as nossas relações 
pessoais não sejam afetadas por nossas 
divergências, às vezes frontais – mas 
expostas, ao menos por mim, de ma-
neira leal, honesta e de público.

Gosto de ópera, embora à minha 
maneira. Talvez de jeca mesmo. Mas se 
você for se dar ao trabalho de ler outros 
posts deste blog, verá que tenho criti-
cado o dinheirão que se esparrama, 
através de emendas parlamentares, por 
grupos e pessoas medíocres da chama-
da música popular. Na era da borracha 
tivemos espetáculos operísticos e auto-
res de música erudita. Parecia que essa 
cultura ficaria para sempre em Belém, 
que não seria apenas o sepulcro de Car-
los Gomes. Mas não ficou. O dinheiro 
acabou. A cultura evaporou. Felizmen-
te agora as sementes são melhores e o 
terreno escolhido mais fértil, tanto no 

Conservatório Carlos Gomes 
quanto em algumas iniciativas 
particulares meritórias.

No entanto, discordo de se 
gastar dinheiro (que é muito 
para os desvalidos e saqueados 
cofres públicos) para montar es-
petáculos que têm pouco efeito 

demonstrativo e de enraizamento. Pen-
so que seria melhor trazer instrutores 
qualificados para descobrir talentos lo-
cais, formá-los, instruí-los e dirigi-los 
em espetáculos.

Uns poucos que apreciam e co-
nhecem ópera são bem servidos, 
Ganham – e mais – os agentes e re-
presentantes dos artistas, além dos 
próprios, a esmagadora maioria de 
fora. No meu artigo não discuti se 
merecem ou não. Falta-me compe-
tência para arbitrar valores. O que 
questionei é que a decisão sobre o 
que fazer com o dinheiro público seja 
tomada solitariamente e os critérios 
para não fazer a devida licitação pú-
blica passam ao largo do conheci-
mento da sociedade.

Afinal, estamos ou não numa república?
Ah, Miriam: não sei como seu co-

mentário sumiu. Não edito comen-
tários. Eles saem tal como chegam, 
imediatamente. Veja se não ficou 
pelo caminho.


