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Até duas semanas atrás Zenaldo Cou-
tinho era considerado um dos pio-
res prefeitos que Belém já teve, con-
seguindo superar seu antecessor, 

Duciomar Costa. Mais da metade dos eleitores o 
rejeitavam. Nele não votariam de jeito nenhum. 
Com essa rejeição, que o condenava a ser derro-
tado num segundo turno (se nele chegasse), seu 
destino parecia selado: só exerceria um man-
dato no comando do executivo municipal, ao 
contrário de Duciomar e Edmilson Rodrigues, 
prefeitos da capital paraense por oito anos.

A menos de duas semanas da votação do 
1º turno, porém, Zenaldo já começa a des-
pontar como o concorrente de Edmilson no 
2º turno, passando à frente do delegado Éder 
Mauro, que parecia consolidado nessa posi-
ção. Suas surpreendentemente novas possibi-
lidades se acentuam porque o candidato do 
PSOL parece ter estacionado aquém de 40%, 
com menor tendência a um incremento no 2º 
turno, embora as prévias ainda o considerem 
capaz de vencer qualquer competidor nessa 
nova votação.

ELEIÇÃO

Opção (quase) zero
Sem opção para mudança, Belém irá às urnas em outubro para girar em torno 

de uma quadratura, qualquer que venha a ser o prefeito que escolher. É assim há 
muito tempo. Parece que ainda ficará assim – não se sabe por quanto.
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Como explicar mudança tão radi-
cal e súbita? Os céticos e os descrentes 
atribuem a evolução do tucano a uma 
manobra do seu principal aliado, o 
grupo Liberal, através das duas pesqui-
sas do Ibope que já divulgou. Especu-
lações são feitas sobre a parte das pes-
quisas que teriam sido fraudadas, mas 
o fato é que ninguém impugnou os re-
sultados na justiça eleitoral, onde todo 
o trabalho foi depositado. Legalmente, 
portanto, a pesquisa é válida, ainda que 
possam ter havido retoques na amos-
tragem ou na aplicação das perguntas, 
além da margem de erro (que permite 
induzir para cima ou para baixo em até 
oito pontos percentuais).

Admitido, porém, que as pesquisas 
refletem de alguma maneira a realida-
de de cada momento da sua aplicação, 
inegavelmente um dos principais fa-
tores de mudança foi o início da pro-
paganda eleitoral oficial. No exercício 
do poder municipal, que se combina 
com o controle do governo do Estado, 
o PSDB tem mais recursos para bem 
apresentar o programa do seu candi-
dato (por precioso tempo de exposição 
na televisão e no rádio) e para exibi-lo 
em atividade, realizando obras. Os seus 
adversários só têm o recurso da orató-
ria e da retórica.

Há vários anos o principal investi-
mento de um candidato a cargo eletivo 
é feito no marketing. Sua consagração 
foi a eleição, em 2002, do Lula “paz e 
amor”, retocado – carissimamente – 
por Duda Mendonça, depois de três 
derrotas do Lula real na disputa pela 
presidência da república. Se havia al-
guém ainda reticente na utilização da 
magia da imagem produzida, essa re-
sistência acabou – em especial para 
aqueles que não gostariam nem pode-
riam exibir sua face verdadeira.

A campanha eleitoral em Belém 
e no Pará ficou insossa e inconsisten-

te para aqueles que se cansaram dos 
fogos de artifício na tela, com suas 
montagens capazes de transformar o 
caos das obras do BRT num cenário 
hollywoodiano. Com esses recursos de 
maquiagem sobre uma realidade suja e 
até chocante, o prefeito que faz e con-
tinua a fazer se vale do voto útil, cuja 
relevância pode ser medida pela movi-
mentação na boca de urna.

Há muito tempo Belém não vota 
para mudar porque não lhe dão essa 
oportunidade. A maioria da cidade 
acaba concedendo generosamente a re-
novação do mandato. Mudar se torna 
arriscado diante das opções tão ruins 
ou piores do que a conservação daque-
le que já está no cargo.

Assim, a temática é sempre a mes-
ma, que segue um roteiro definido pe-
las pesquisas particulares e a imagina-
ção dos marqueteiros. Como não serão 
eles que cumprirão os compromissos 
e executarão o que anunciam, criam 
obras e fazem projetos apenas para 
que o cliente vença. Depois será outra 
história – geralmente ruim. Talvez por 
isso os debates ficaram anêmicos ou 
sumiram. Se quem fala acredita no que 
diz, quem ouve sabe que quase tudo é 
um faz de conta.

Como sempre, a disputa gravita em 
torno de três ou quatro candidatos em 
um elenco que pode ir de 8 a 10, sem-
pre um dos mais numerosos do país, 
embora o país desconheça e não queira 
saber de Belém, excluída de todas as 
pesquisas nacionais de voto, inclusi-
ve quando todas as demais capitais da 
Amazônia entram na lista.

Um perfil novo, que poderia aten-
der a ânsia de mudança do eleitora-
do, seria o ex-reitor e professor da 
Universidade Federal do Pará, Carlos 
Maneschy. Ele tem currículo, boa ima-
gem, fala bem e dispõe de tempo para 
sua pregação pela TV e rádio. Mas sua 

mensagem do bem e do novo tem ao 
fundo o ministro Helder Barbalho, em 
campanha antecipada para a eleição de 
2018, quando pretende ocupar o lugar 
(de governador) que já não cabe na vo-
tação do pai, o senador Jader Barbalho. 

Tudo indica que Maneschy, não 
conseguindo ser a melhor opção que 
Belém busca, exibirá seu nome de pú-
blico o bastante para disputar para va-
ler um lugar de deputado federal em 
2018, na composição política necessá-
ria para dar a Helder o cargo cobiçado.
Maneschy estará então participando 
da sobrevida do esquema de poder de 
Jader.

A Éder Mauro, deputado federal e 
delegado da polícia civil, bastou passar 
mais algum tempo diante do telespec-
tador para perder sua condição de fa-
vorito, descer para o segundo lugar e 
ficar ameaçado de não participar do 2º 
turno, algo parecido ao eterno fenôme-
no de Celso Russomano em São Pau-
lo: começa com um “já ganhou” e vai 
caindo até ficar de fora da decisão.

Muitos partilham a posição do de-
legado de resolver a violência matando 
bandido, mas a linguagem monocórdia 
esvazia a sua figura quando a eleição 
majoritária dá acesso à administração 
pública. Torna-se claro que esse tipo 
de candidato é pequeno demais para o 
tamanho da responsabilidade, mesmo 
que ela acabe não dando bons frutos,

É por isso também que Edmilson 
Rodrigues está no momento na con-
dição de candidato seguro para passar 
para o 2º turno. Mas aí entra em ação 
outro componente: constrangido à po-
breza política e à miséria real numa ca-
pital que tem ficado para trás na com-
paração com as outras sedes estaduais 
do Brasil, o povo se deixa levar pelas 
aparências. E acaba girando sobre o 
mesmo ponto, onde marca passo a tris-
te capital dos paraenses,

Chantagem x chantagem por trás da guerra política
A ex-presidente Dilma Rousseff e o seu grupo susten-

taram que Eduardo Cunha, quando presidente da Câma-
ra dos Deputados, só recebeu o pedido de impeachment 
contra ela para se vingar de não ter tido sucesso na chan-
tagem que fez. Queria que o PT fizesse parte da reação ao 
processo de cassação do parlamentar, mas o Partido dos 
Trabalhadores não o atendeu. Por isso ele recebeu e deu 
tramitação acelerada ao impedimento.

Ao fazer seu último discurso como deputado federal, an-
tes da cassação, Cunha disse que aquele ato era resultado da 
vingança dos petistas exatamente porque ele fora o principal 
responsável pela deposição de Dilma do poder.

É evidente que cada parte só assumiu essas posições por 
contrariedade dos seus interesses e o que dizem não é exa-
tamente a verdade ou nem toda ela. Mas quando se desen-
tendem e passam a se acusar mutuamente é que oferecem 
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à opinião pública de saber o que acontece nos bastidores. 
Espontaneamente, ninguém faz essas acusações. Elas podem 
servir de pista no caminho para a verdade.

Um dia depois de perder tudo que o cargo lhe propor-
cionava, inclusive a imunidade parlamentar e o foro privi-
legiado na justiça, Eduardo Cunha começou a abrir a caixa 
preta dos seus segredos ou a destilar o veneno que guardou 
durante o exercício do poder.

Ele apontou o tratamento diferenciado do procurador-
geral da República, Rodrigo Janot, às denúncias obtidas pela 
força-tarefa da Operação Lava-Jato. Janot denunciou Cunha 
por receber propinas, mas excluiu da ação o presidente do 
Senado, Renan Calheiros e Jader Barbalho, igualmente de-
latados pelo ex-senador Sérgio Machado, patrocinado por 
Renan para ser presidente da Transpetro, subsidiária da Pe-
trobrás. Machado fez as acusações em delação premiada na 
Lava-Jato.

“Os mesmos delatores acusam como beneficiários das su-
postas vantagens indevidas montando a seis milhões de dó-
lares os senadores Renan  Calheiros, Jader Barbalho e o se-
nador cassado Delcídio do Amaral”, afirma Cunha em  nota 
divulgada logo depois da cassação.

Ele também cita o ex-ministro de Minas e energia, Si-
las Rondeau, ligado ao senador Edison Lobão (do PMDB 
do Maranhão) e ao ex-presidente da República José Sarney. 
“A ação penal que deveria ser indivisível, segundo o Código 
Penal, foi aberta apenas contra mim”, diz o comunicado do 
ex-presidente da Câmara.

As chantagens, pelo visto, prosseguirão.
___________________________

Poupança é pequena, a 
gastança é enorme

O Brasil tem um mercado potencial de 3,7 milhões de 
pessoas com renda suficiente e que se encontram na faixa 
etária recomendável para ingressar na previdência comple-
mentar. Se apenas metade desse público aderir ao sistema, 
será possível acumular R$ 350 bilhões até 2025.

Esta foi a principal constatação do 37° Congresso Brasi-
leiro de Fundos de Pensão. Se a meta que projeta for atin-
gida, o país “terá condições de equacionar os dois ‘desafios 
gêmeos’ lembrados em recente estudo do IBRE-FGV: au-
mentar a poupança doméstica e consolidar a previdência 
complementar. Com isso, ganha principalmente a sociedade 
brasileira, tão carente de soluções para os problemas que há 
tempos travam seu desenvolvimento”, proclama a carta de 
encerramento do encontro.

A Abrapp considera que o modelo previdenciário brasi-
leiro precisa passar urgentemente por uma revisão. Diz que 
a longevidade da população brasileira caminha para atingir 
níveis observados em países de população madura. “Mas há 
um agravante. Diferentemente das nações desenvolvidas, o 
Brasil ainda não acumulou riqueza suficiente em benefício 
de seu povo, exigindo soluções e compromissos de longo 
prazo”.

Nem acumulará, se depender dos dirigentes dos princi-
pais fundos de pensão, os estatais. Só quatro deles tiveram 
prejuízo de quase 50 bilhões de reais. A Polícia Federal apura 
se houve fraude e corrupção na origem do déficit.

Por conta das provas que juntou e a levaram a promover 
na semana passada uma ofensiva sobre esses quatro fundos 
(do Banco do Brasil, da Petrobrás, da Caixa e dos Correios), 

a justiça já bloqueou bens dos indiciados no valor de oito 
bilhões de reais.

É uma hemorragia monumental, que sangra o bolso do 
contribuinte, já convocado para tapar o buraco. Mas sobre 
esse tema a carta de encerramento do congresso não faz a 
menor referência, como se não interferisse poderosamente 
para agravar a crise identificada – e não para resolvê-la.

___________________________

Capitão infiltrado a 
serviço de quem?

Manifestantes contra Michel Temer, presos no dia 12, em 
São Paulo, apontaram Balta Nunes como pessoa infiltrada 
nas manifestações. Suas atitudes e companhias levaram a 
essa suspeita, quando o caso chegou a Lavras, em Minas Ge-
rais, onde pessoas que o conheceram logo o identificaram.

Tratava-se de Willian Pina Botelho, capitão do Exército, 
bacharel em Ciências Militares pela Academia Militar das 
Agulhas Negras e mestre em Operações Militares pela Esco-
la de Aperfeiçoamento de Oficiais.

Segundo as informações disponíveis, em novembro de 
2013 o oficial - considerado pessoa inteligente e brilhante 
- publicou um artigo na revista A Lucerna, da Escola de Inte-
ligência Militar do Exército, analisando o uso da inteligência 
em apoio às operações no ambiente terrorista. Segundo o 
portal da Transparência, o militar está na ativa desde 1998. 
Logo,estaria desempenhando suas funções ao se infiltrar en-
tre os manifestantes.

Com o codinome de Balta Nunes, o militar teria se apre-
sentado como pessoa interessada em encontrar “alguém de 
esquerda” para se relacionar. Passou a confirmar presença 
em eventos convocavam para as manifestações anti-Temer 
que ocorreram nas últimas semanas em São Paulo.

Chegando para participar de um desses atos, ele teria 
convencido o grupo ao qual se juntou a acompanhá-lo até 
determinado lugar. O grupo, com 22 pessoas, foi seguido 
por um helicóptero da polícia por todo o trajeto e, depois, foi 
abordado pela Polícia Militar e levado para o Departamento 
Estadual de Investigações Criminosas. O militar teria sido o 
único a não ser molestado nem seguido junto com o grupo.

Esses manifestantes, detidos supostamente com a ajuda 
do militar, não tinha passagem pela polícia, não se assumin-
do como blackbloc. Também não fazia parte de qualquer or-
ganização ou partido.

“O Brasil como Estado Democrático de Direito não pode 
legitimar a atuação policial de praticar verdadeira ‘prisão 
para averiguação’ sob o pretexto de que estudantes reunidos 
poderiam, eventualmente, praticar atos de violência e van-
dalismo em manifestação ideológica. Esse tempo, felizmen-
te, já passou”, disse o juiz Paulo Rodrigo Tellini de Aguirre 
Camargo, de São Paulo, ao liberar os manifestantes na se-
gunda-feira.

O episódio tem relevância e merece ser bem apurado e 
esclarecido para que se saiba se realmente o Exército, as for-
ças armadas ou o governo estão por trás do oficial, se ele agiu 
isoladamente, se há ou não ligação entre ele e as detenções 
e se o que os estudantes denunciam é, de fato, a verdade. E 
se estava em atividade de inteligência, compreensível, ou de 
insuflamento e manipulação dos manifestantes, o que é de 
preocupar.

A democracia brasileira agradeceria pelas respostas – rá-
pidas e convincentes, como é preciso.
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JP responde: presente!
O momento máximo de cada edi-

ção do Jornal Pessoal, nestes 29 anos 
completados agora, é a sua exibição 
nas bancas de jornais e revistas ao lado 
das publicações da grande imprensa. O 
contraste salta aos olhos. Um jornalzi-
nho mirrado, sem cor, sem foto, sem 
mulher nua, sem coluna social, sem 
recursos gráficos e sem publicidade ao 
lado de mercadorias vistosas e impo-
nentes. Uma publicação de aparência 
amadorística junto a um produto ver-
dadeiramente industrial.

Feitos os descontos da fachada, 
o JP, como um David, mede forças 
com o Golias impresso em um único 
item: o conteúdo. Pelo conteúdo que 
oferece aos seus leitores, este jornal 
sobrevive, persiste, informa, sugere, 
provoca, questiona, critica e incomo-
da, incomoda muito.

Esse incômodo só dói nos pode-
rosos, nos que avançam sobre o pa-
trimônio público, nos que enganam a 
sociedade ou nos que querem se livrar 
da voz da consciência que lhes resta na 
alma e na mente. A contrariedade dos 
que são aqui expostos em sua verdadei-
ra face ou criticados por seus erros se 
expressa de várias maneiras. 

A mais nociva delas é através do 
sussurro, do cicio malicioso, do jogar 
de pedra e esconder a mão, na energia 
negativa que exalam na tentativa de in-
timidar, fazer sofrer e calar o autor dos 
disparates aqui publicados. Estão erra-
dos? Estão distorcidos? Não traduzem 
a verdade? Servem a interesses escusos?

Não precisa ir longe para desmas-
carar o jornalista solitário desta publi-
cação. Suas páginas estão inteiramente 

à vontade para que os insatisfeitos se 
manifestem. Tudo que escreverem será 
integralmente transcrito. Claro que ha-
verá a réplica. Mas a tréplica terá vez 
e daí se sucederão as manifestações até 
que o assunto se esgote e tudo que tiver 
para ser dito seja realmente dito.

Em 29 anos de Jornal Pessoal sofri 
muitos ataques, inclusive físicos, e sus-
tentei várias polêmicas, que se deterio-
raram com o passar do tempo. Recebi 
saraivadas de lama em forma escrita, 
chutes, pontapés e murros lato senso. 
Mas não desisti e não me acovardei. 

Também não perdi a credibilidade. 
Corrigi meus erros, que percebi ou me 
foram apontados. Nenhum disse res-
peito ao meu compromisso com a ver-
dade e a competência para buscá-la no 
intrincado e infinito universo dos fatos 
e das explicações. É por isso que este 
jornal permanece como uma fonte de 
referência sobre tudo que aborda.

Mesmo assim, ele não é vencedor. 
Nem podia ser. A causa parece perdi-
da. Ainda assim, o JP combate. Melhor 
combater por uma causa nobre, ainda 
que condenada à derrota, do que em-
barcar no oportunismo, no adesismo, 
no escapismo e na segurança das torres 
de marfim, na certeza montada abstra-
tamente à distância infinitesimal das 
ruas, bem longe dos abalos sociais.

Como escapar a este destino? Sin-
ceramente, não sei, não tenho mais a 
convicção que me acompanhou duran-
te a juventude e a maturidade. Dando 
passos decisivos para os 70 anos (espero 
que não me privem de mais esta esca-
la), o que sei é o que faço. O que faço 
é inquirir sobre os acontecimentos, bus-

car-lhes o sentido, identificar seus per-
sonagens e tentar transmitir aos leitores 
o que entendo por isso. Ou seja: faço 
única e exclusivamente jornalismo.

O problema é que se tornou rarida-
de praticá-lo, daí as crescentes dificul-
dades para manter vivo este pequeno 
jornal, esta tribuna que valorizo tanto, 
mas que teima em me segredar nos 
momentos de desânimo e lucidez (ah, 
combinação perversa!): joga a toalha, 
entrega o jogo, oferece a tua cabeça a 
Salomé, adere, desaparece, morre.

Companheiro do poeta Carlos 
Drummond, no entanto, prossigo.

Será que até os 30? Será, se os ami-
gos e as pessoas de boa vontade tam-
bém não desistirem num momento em 
que os que sequer combateram já de-
sistiram, posando de heróis cansados 
de guerra.

A Amazônia e o Brasil não precisam 
de heróis. Precisam de pessoas comuns 
– como eu e os meus bons leitores – dis-
postas a tentar o impossível: a vitória do 
colonizado sob o jugo do colonizador. 
Esta é uma luta que aos fortes e bravos 
só pode exaltar descrito pelo poeta ma-
ranhense Gonçalves Dias.

Ainda na luta, pois!

A festa do JP
Sem me consultar e sem me informar, 

o jornalista, cartunista e historiador 
Walter Pinto comemorou o aniversário 
deste jornal no seu blog na internet. A 
ele se juntaram seus e nossos amigos, 
numa festa que eu não faria melhor. 
Reproduzo-a para que todos entrem 
na dança. Como se sabe, só não samba 
quem é doente do pé ou ruim da cabeça.

Walter Pinto 

Jornal Pessoal: três décadas de jornalismo corajoso e de qualidade

Há 29 anos, o jornalista e sociólogo  Lúcio Flávio Pin-
to edita o Jornal Pessoal, uma das últimas publicações alter-
nativas da imprensa brasileira. Lá, o leitor encontra infor-
mações sobre mutretas que não saem na grande imprensa 
paraense. LFP só não está inteiramente só nesta missão 
porque conta com o auxílio luxuoso do irmão, Luiz Pinto, 
um dos maiores cartunistas brasileiros. Sou muito grato ao 
Lúcio por ter-me aberto as portas para o jornalismo nas pá-
ginas de um tabloide que editou na década de 1970, o Ban-
deira 3. Muchas gracias, amigo.

Elias Ribeiro Pinto  – E ainda corre pra cabecear em 
meio aos zagueiros destamanho e faz o gol.

Walter Pinto – Joga por todo um time.
Walter Junior Junior  – Homenagem merecidíssima ao 

jornalista que escreve de uma forma crítica e esclarecedora 
sobre as maracutaias políticas no Pará.

Marcos Moraes de Lima  – Talento e dignidade. Lúcio 
merece toodas as homenagns.

Paulo Jordão Rodrigues – Lúcio foi quem encaminhou 
meu registro de jornalista quando presidia o nosso sindica-

https://www.facebook.com/walterpinto.oliveira?fref=nf
https://www.facebook.com/profile.php?id=100003802071038
https://www.facebook.com/profile.php?id=100003802071038
https://www.facebook.com/luizantoniodefariapinto
https://www.facebook.com/elias.ribeiropinto?fref=ufi
https://www.facebook.com/walterpinto.oliveira?fref=ufi
https://www.facebook.com/marcosdatunamoraes?fref=ufi
https://www.facebook.com/paulojordao.rodrigues?fref=ufi
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to. Meu registro é número 
1000. Muita honra.

Emanuel Matos  – Lúcio 
Flavio Pinto não é apenas 
tudo isto. É mais. Um craque 
em tudo o que faz. Uma inte-
ligência diante da qual é im-
possível não fazer reverência. 
Obrigado pelo PESSOAL e 
por ele. E ao Walter para-
béns. Genial, Walter. E como 
sempre, providencial.

Wanda Cabral – Justíssi-
ma homenagem, o Lúcio tem uma legião fiel que o acom-
panha e sabe distinguir o verdadeiro jornalismo, prestamos 
nossa homenagem e admiração por estes 30 anos de cora-
gem sem se deixar vencer por aqueles que querem calar a 
única voz que os desafia. Parabéns Lucio. E parabéns Walter 
por mais uma genial charge.

Eduardo José Costa Silva  O povo paraense tem 
mais é que se orgulhar de ter um jornalista do porte de 
LFP, e o JORNAL PESSOAL pra clarear nossas ideias. 
Obrigado Lúcio Flávio Pinto  por esses 29 anos de JP . 

Lúcio Flávio Pinto  – Obri-
gado, Walter, e a todos os ge-
nerosos amigos que aqui se 
manifestaram. Ler palavras 
tão amáveis é para mim mais 
do que um estímulo: é enca-
rar o desafio de continuar a 
merecê-las. Abração a todos.

Neves Neto  –Linda ho-
menagem.

Luiz Pinto  – Tá muito 
bom, Walter, só faltou botar 
ele na gráfica. O computador 

dele é um pentium com monitor bundudo.
Eduardo Kalif  –É ao mesmo tempo Pelé, Garrincha e 

Jairzinho.
Paulo Emman Emman  – Bela homenagem. Viva o JP. 

Feito pelo mestre do traço Warton Pinton.
Walter Pinto – Não é o mesmo teu, por certo. Mas o Lú-

cio defende o ponto de vista dele, com argumentos, sempre. 
Como você, amigo Sena.

Rosemiro Pamplona É o que pode chamar de carreira solo.
Haroldo Brandão – Faço minhas blá blá...

Os dois Brasis convivem quando deviam se excluir
Dois Brasis conviveram a alguns metros 

de distância um do outro, sendo que em cada 
ambiente estavam lado a lado personagens 
dessas duas pátrias, que deviam ser exclu-
dentes entre si, mais uma vez para o bem de 
todos e felicidade geral da nação.

Um Brasil arcaico personificado, no ple-
nário da Câmara Federal, pelo agora – e feliz-
mente – ex-deputado Eduardo Cunha. Um 
cidadão que invoca a Deus e fustiga os que 
teriam ofendido sua família, em particular a 
sua esposa e a filha mais velha, se considera 
injustiçado e anuncia que vai escrever um 
livro para mostrar sua inocência e as causas 
espúrias da sua cassação (que o faça: já é hora 
de os brancos, por serem brancos, não mais 
se entenderem, revelando seus podres pode-
res, embora pareça mais provável que busque 
delação premiada para evitar uma punição 
do tamanho dos seus crimes)

O ex-presidente da Câmara, o segundo 
na linha sucessória da república, faz essas 
profissões de fé depois de comprovado que 
mentiu para os seus pares, que recebeu pro-
pina para intervir no andamento de obras 
públicas, que desviou parte desses recursos 
para o exterior, que gastou dinheiro ilícito 
como o mais perdulário dos muitos marajás 
de um Brasil podre, cínico, audacioso e vicia-
do, que reluta em ser despejado da história 
do país.

No prédio do Supremo Tribunal Federal 
toma posse uma cidadã até agora sem mácu-
la, uma mulher com carreira na procuradoria 

geral do Estado de Minas Gerais, seguindo 
para a magistratura pelo quinto constitucio-
nal, uma verdadeira intelectual, uma pessoa 
de ideias e atitudes próprias, autêntica. Sua 
presença, em substituição a um ministro 
que começa a ter a sua triste figura descolada 
dos melhores momentos do STF e escorrega 
para a desmemória coletiva, Ricardo Lewa-
ndowski,é - como no poema de João Cabral 
de Mello Neto - um sim numa sala negativa.

A presença de uma cidadã altiva e co-
rajosa à frente da mais alta corte de justiça 
do Brasil parece ter estimulado o seu colega 
Celso de Mello e o procurador geral de jus-
tiça, Rodrigo Janot, em nome do Ministério 
Público Federal, com presença no colegiado. 
Em seus discursos, nervosos e quase irados, 
atropelando as frases mal contidas de indig-
nação, os dois oradores investiram contra a 
corrupção e os corruptos, sobretudo aqueles 
que conspurcam e manipulam o poder que o 
povo lhes delegou através de uma procuração 
direta, a mais legítima que existe: o voto.

Em harmonia com esse pensamento, a 
ministra Cármen Lúcia pediu vênia para não 
saudar a mais alta autoridade institucional da 
república, o presidente Michel Temer, ao seu 
lado, e ir direto a quem confere o poder aos 
homens públicos: o próprio povo.   A quem 
jurou que vai servir e se submeter - ora viva!

Seu pronunciamento, com a mesma in-
cisão no tumor maligno que provoca a he-
morragia nacional de riquezas e qualidades, 
foi no mesmo sentido: de constranger alguns 

dos símbolos de um Brasil que se acostumou 
à vilania, aos privilégios, à brutal desigual-
dade social, ao abuso de poder, à corrupção 
mais descarada.

Não me lembro de ter visto ou ouvido 
falar o presidente de um poder institucional 
atacar de forma tão clara, mesmo que não ex-
plícita, personalizada, o chefe do outro poder 
(e o mais forte deles, o executivo), de corpo 
presente, como ontem, no STF.

Nem jamais vi uma alcateia de lobos 
disfarçados de parlamentares recuar do im-
pulso natural de dar proteção corporativa ao 
político de mais deslavado cinismo e mais 
criminosa amoralidade, um igual, afinal (e, 
por isso, ou restaure-se a moral ou todos nos 
locupletemos, como é a regra nacional, pa-
rafraseando vovó Zulmira, personagem no 
humor de Stanislaw Ponte Preta).

Os 450 votos pela cassação de Eduardo 
Cunha podem ser apenas um gesto heroico 
para o colégio eleitoral que vai agir dentro 
de pouco mais de duas semanas. Mas tem 
expressivo valor simbólico. E o homem é o 
único animal que cria símbolos.

Tomara que os atos na Câmara e no STF, 
mesmo que forçados pelas circunstâncias e 
suscetíveis de não passarem de demagogia ou 
irrupção de momento, tenham um símbolo 
capaz de fazer a sociedade acreditar nele e 
continuar embarcada na causa nobre de lim-
par o Brasil da mediocridade, da canalhice e 
da vilania para recomeçar melhor e chegar 
mais longe na busca por um novo país.

https://www.facebook.com/emanuel.matos.58?fref=ufi
https://www.facebook.com/wanda.cabral.773?fref=ufi
https://www.facebook.com/eduardojose.costasilva?fref=ufi
https://www.facebook.com/profile.php?id=100003802071038&hc_location=ufi
https://www.facebook.com/profile.php?id=100003802071038&fref=ufi
https://www.facebook.com/neto.neves.31?fref=ufi
https://www.facebook.com/luizantoniodefariapinto?fref=ufi
https://www.facebook.com/eduardo.kalif?fref=ufi
https://www.facebook.com/pauloemman?fref=ufi
https://www.facebook.com/walterpinto.oliveira?fref=ufi
https://www.facebook.com/raimundo.sena.921?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/rosemiro.pamplona?fref=ufi
https://www.facebook.com/harold.brand.56?fref=ufi
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Fábrica de motosserra no campus florestal
Fui muitas vezes ao belo campus da 

atual Universidade Federal Rural da 
Amazônia, em Belém, ao longo de meio 
século de jornalismo. Acompanho a sua 
história desde que a instituição era a Es-
cola de Agronomia da Amazônia, segui-
da pela Faculdade de Ciências Agrárias 
do Pará, até se tornar Ufra.

Ao penetrar no campus intensa-
mente arborizado, no dia 12 para dar 
a aula magna na abertura do II Con-
gresso Amazônico de Meio Ambiente e 
Energias Renováveis (Engenharia, Meio 
Ambiente e Desenvolvimento Energéti-
co na Amazônia), levei um susto. 

Ao lado do ICA, (o Instituto de Ci-
ências Agrárias, onde é dado o curso 
de engenharia florestal), está instalado 
um escritório comercial do fabricante 
de motosserras Stihl. Sim, a ferramen-
ta que contribui decisivamente para a 
destruição da floresta amazônica.

A empresa tem o direito de produzir 
e comercializar essa máquina, em tese 
neutra e às vezes necesária, como um re-
vólver ou um míssil, mas que na prática 
é a principal ferramenta usada para por  
abaixo a mata nativa da região e desen-
cadear uma série de efeitos maléficos, 
alguns ruinosos, uns tantos desastrosos.

Mas que ela se instale num centro 
de saber voltado para o conhecimento 
da natureza amazônica e para o ensino 
do respeito ao meio ambiente é um ab-
surdo. Pois lá está há mais de dois anos 
a Stihl fazendo palestras, treinando os 
alunos dos cursos de agrária e florestal 
a manejar o equipamento, realizando 
exposições e feiras, sob o manto prote-
tor de uma instituição do ensino supe-
rior dedicada ao meio ambiente. Nem 
o mais predador dos sujeitos concebe-
ria tamanha impropriedade.

Ao iniciar a minha palestra pedi à 
direção da Ufra que desfizesse a relação 
com a fábrica de motosserras e a reti-
rasse de dentro do campus. Meu apelo 
foi público, sincero e candente. Perma-
nece sem resposta até hoje.

O silêncio geral, quebrado unica-
mente pelas mensagens que recebi no 
meu blog, contrasta com a gravidade 
do assunto. A própria Stihl anunciou 
que o Centro de Qualificação STIHL 
Norte, inaugurado em outubro de 2011 

no campus da Ufra, era o terceiro centro 
regional desse tipo da empresa no Brasil.

O centro do sul do país funciona na 
fábrica da empresa em São Leopoldo, 
no Rio Grande do Sul (onde deveriam 
ficar todos), que é a sua sede no Bra-
sil. Já o centro do sudeste foi infiltrado 
no campus da Universidade Federal de 
Lavras, em Minas Gerais.

A estratégia com esses centros seria 
de cada vez mais agregar valor aos seus 
produtos “com um atendimento especia-
lizado e excelência em serviços para o 
consumidor final, por meio de pontos 
de venda com pessoas altamente quali-
ficadas em todo o país”.

Não havia dúvida sobre o caráter 
comercial da iniciativa, embora a fá-
brica também garantisse que no centro 
iria dar aulas teóricas e oferecer apos-
tilas equipamentos para a prática – de 
desmatamento, é claro.

Assim, a empresa pensava em se 
manter como líder no mercado brasi-
leiro de ferramentas motorizadas por-
táteis, “com um mix completo de pro-
dutos de alta qualidade e durabilidade 
para os mercados agropecuário, flores-
tal, jardinagem e doméstico”.

O local foi escolhido a dedo: a Ufra 
é a maior universidade federal rural da 
Região Norte Assim, estava apta a aten-
der as necessidades de treinamento das 
concessionárias Stihl situadas em Ama-
zonas, Roraima, Amapá, Pará e Tocan-
tins. Com base na parceria, a Ufra pôs à 
disposição da empresa a área do auditó-
rio, que foi totalmente reformulada.

O objetivo era treinar aproximada-
mente 230 pessoas por ano, com a rea-
lização de vários cursos na área técni-
ca, de vendas e de gestão de negócios, e 
dessa maneira “qualificar cada vez mais 
a rede de concessionárias e aprimorar 
de forma contínua o atendimento ao 
consumidor”. Comércio, portanto.

Mas não qualquer um. A Stihl  foi 
fundada em Stuttgart, na Alemanha, 
por Andreas Stihl. No ano da sua ins-
talação na Ufra tinha 11 mil “colabora-
dores” em 160 países. Para atender ao 
mercado global, contava com fábricas 
na Alemanha, Brasil, Estados Unidos, 
Áustria, Suíça e China. Logo, sua pre-
sença na região que (ainda) abriga a 

maior floresta tropical do planeta devia 
interessar a todos, sobretudo à comu-
nidade universitária. Mas ela se man-
teve calada, o que me levou a escrever 
este texto para introduz\ir no blog uma 
mensagem que me enviou o poeta e en-
genheiro florestal Paulo Vieira:

Na tenra infância tive a felicidade de 
ler todos os contos (ou lendas) do dina-
marquês Hans Christian Andersen. Em 
1837 (enquanto por aqui rolava san-
grenta a cabanagem), ele escreveu uma 
fábula sobre a nudez do rei. 

Naturalmente, todos nós, os mais ve-
lhos, a conhecemos (a escola de hoje devia 
ensinar moral através das sempre eficien-
tes fábulas do povo, materializadas na me-
lhor literatura por gente como Andersen).

De certa forma assumi o papel do 
menino que apontou a nudez do rei ao 
me manifestar sobre a incrustação de 
um escritório da motosserra Stihl em 
pleno campus da Universidade Federal 
Rural da Amazônia. Uma intrusão em-
presarial violando e conspurcando uma 
instituição acadêmica, de propriedade 
da União e, antes dela (como lembrou a 
ministra Cármen Lúcia), do povo.

Por que não receber também uma 
sucursal dos machados Wenzel, por 
exemplo, que têm a mesma utilidade, 
ainda que numa escala produtiva in-
comparavelmente inferior (seja para o 
bem como, e, sobretudo, para o mal)?

Parece que todos – professores, alu-
nos, funcionários e visitantes passavam 
pela área sem considerar o absurdo da-
quela presença até que um palestrante 
convidado, que já não consegue conter 
dentro de si o senso de justiça e de ver-
dade, além da indignação, botou a boca 
no trombone, ou, melhor simbolizando, 
na corneta de Josué em Jericó.

Vamos derrubar essa muralha? Vamos 
tirar a Stihl de dentro do campus da Ufra? 
É o meu convite ao corpo discente, docen-
te e funcionários da instituição, que pode 
aproveitar o mote para discutir as condi-
ções que tornaram possível a instalação da 
empresa no campus e impediram os seus 
frequentadores de perceber o absurdo, tão 
enorme quanto a nudez do rei.

A essa futura corrente já aderiu o po-
eta Paulo Vieira, também engenheiro flo-
restal, que enviou esta mensagem ao blog:
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Eu, engenheiro florestal que sou, 
formado pela Ufra, leio sua notícia 
com vergonha, mas não com espanto! 
Falta agora uma lojinha da Monsanto 
lá, e um telão dentro do R.U [Restau-
rante Universitário]. para acompanhar 
o preço da arroba de gado!

É uma pena, mas essa é a cara da 
Universidade de “Ciências” Agrárias que 
sempre tivemos (e não pensem que numa 
ESALQ da vida seja diferente!)…

E, caro José Silva, preciso informá-lo 
que engenheiros florestais nunca (ou 
raramente) manuseiam motosserras, 
porque não sabem, não vão aprender, 
e não se ensina isso no curso. Os enge-
nheiros se servem do trabalho de nativos 
assalariados ou diaristas, que, esses sim, 
aprendem a utilizar a fera, e tantas ve-
zes têm suas colunas vertebrais quebra-
das em acidentes na exploração ilegal de 
madeira… (basta visitar grandes hospi-
tais, e fazer um levantamento sobre os 
casos graves de traumatismo vindos do 
interior do estado…)…

Quanto ao Manejo Florestal Sus-
tentável, aquele de “baixo impacto”, na 
prática quase não existe na Amazônia, 
é um caso aqui e outro acolá… A devas-
tadora maioria da exploração é ilegal, 
mas, seguramente, feita com Stihl, para 
um bom corte, a Ufra garante!…

A ORIGEM DA MOTOSSERRA

A Sudam foi criada em outubro 
de 1966 (“cobri” o ato como repórter 
de A Província do Pará) para substi-
tuir a SPVEA. A Superintendência do 
Desenvolvimento da Amazônia fora 
criada pelo texto constitucional de 
1946, mas só se materializou sete anos 
depois. 

Como sua própria denominação 
indicava, devia valorizar a região, prin-
cipalmente através da técnica e da ci-
ência, para que se soubesse o que de 
melhor ela podia oferecer à economia. 
Para realizar essa tarefa, a SPVEA con-
taria com 3% da receita orçamentária 
da União, o suficiente para iniciar uma 
experiência nova no Brasil: o planeja-
mento regional.

Nunca o governo federal cumpriu 
essa exigência da constituição. E a SP-
VEA se perdeu no desvirtuamento da 
sua missão por fisiologismo, clientelis-
mo e outros vírus que costumam atacar 
a tecnoburocracia estatal.

A diretriz da Superintendência do 
Desenvolvimento da Amazônia, de-
pois de quase três anos de regime mi-
litar autoritário, era outra: devia propi-
ciar logo o uso econômico da fronteira, 
sem se preocupar muito em associá-la 
ao saber universal. Daí que a atividade 
preferencial foi a pecuária de corte.

Para o gado se estabelecer, devia-se 
por abaixo a floresta. E para enfrentar 
árvores gigantescas que atrapalhavam 
a formação de pastos, máquinas pesa-
das, utilizadas em técnicas como o “cor-
rentão”. Dois tratores, unidos por forte 
corrente de ferro, iam arrastando as 
árvores, enormes, mas de raízes frágeis, 
superficiais. Delas, em minutos, restava 
o barulho a ecoar surdamente na (in)
consciência de quem destruía o bem 
mais nobre da Amazônia e de quem dis-
so nada sabia ou não queria saber.

Pouco mais de quatro anos depois 
que a Sudam começou a jogar dinhei-
ro público nessa fogueira do caos, com 
a mais generosa forma de indução (e 
substituição) do capital privado, os in-
centivos fiscais, o maior projeto econô-
mico até então instalado na Amazônia 
decidia reformular-se.

Era a Jari Florestal e Agropecuária, 
do lendário milionário americano Da-
niel Keith Ludwig, que se instalara no 
vale do rio Jari (no Pará e no Amapá) 
em 1967, tornando-se dono de um la-
tifúndio (que ele imaginava como ten-
do 3,6 milhões de hectares) na foz do 
maior rio do mundo, o Amazonas.

Em junho de 197o, a Jari se refor-
mulou por inteiro. Análises de labo-
ratório que realizou comprovaram 
que a derrubada da floresta através de 
equipamento pesado causava prejuízos 
ecológicos “a que muito atentamos”.

Essas “deficiências no campo eco-
lógico” exigiram da empresa “nova 
adequação às condições ambientais da 
área”, provocando atrasos no cronogra-
ma físico-financeiro estabelecido, mas 
com “a vantagem relativa para o fator 
abundante na região: a mão-de-obra”.

A adequação comunicada à Sudam 
pela Jari consistia na troca da derru-
bada “por operação mista mecaniza-
da-manual”, que a levava a suspender 
a importação de tratores pesados e 
substituí-los por trabalho braçal, “com 
o respectivo instrumental”.

O desmatamento já estava sendo 

feito por grupo-tarefa, constituído por 
“grandes seções de braçais, apoiados por 
grupos portadores de serras manuais, e 
estes por um ou dois tratores, conforme 
o efetivo e a configuração da floresta na 
área de trabalho”. Os resultados foram 
considerados “compensadores”.

O diretor-executivo da empresa, Ro-
bert Ortner, garantia à Sudam por ofício 
que a Jari fugiria “à rotina dos projetos 
pecuários”, os maiores beneficiados até 
então pelos investimentos estatais, por-
que visaria “o máximo aproveitamento 
da madeira comercializável em serrarias 
experimentais, o que equivale repelir a 
queimada indiscriminável, pela utiliza-
ção de serras manuais”.

Mas para introduzir essa “benéfica 
inovação”, a Jari reivindicava da Sudam 
a liberação - pela própria empresa ad-
mitida “em caráter excepcional e tran-
sitório” - do pagamento dos direitos 
aduaneiros na importação de motos-
serras portáteis, com suas peças, espa-
lhador de fertilizantes e equipamentos 
de purificação de água e de alimentação 
de serraria, que considerou “impres-
cindíveis à perfeita continuação dos 
trabalhos de implantação do Projeto 
Gmelina”, a árvore importada da Ásia 
para substituir as fontes convencionais 
de celulose, o pinho e o eucalipto.

A companhia pretendia importar 
800 motosserras (se tornaria a maior 
compradora de motosserras Stihl da 
América do Sul), com suas peças e equi-
pamentos complementares, que resul-
tariam na aplicação de 132 mil dólares 
(valor da época). Só as isenções que a 
Sudam concederia representavam qua-
tro vezes o que a Jari gastaria com im-
portações normais. Seria o primeiro de 
uma série de expedientes semelhantes 
que se incorporariam ao seu currículo.

Por causa dessa mudança técnica, a 
Jari comunicava que contrataria, atra-
vés de “oito empresas empreiteiras de 
desbravamento” (que se utilizavam de 
“gatos” para recrutar peões), 2.500 tra-
balhadores. Começaria um dos mais 
negros capítulos da história do Jari e 
da Amazônia, que levaria à maior des-
truição de floresta da história da hu-
manidade, no período de apenas meio 
século, e de exploração humana. Capí-
tulo que ainda surpreende muita gente 
desinformada, omissa, insensível ou 
indiferente à sua própria terra.
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CABANAGEM

Teses de jornalista 
revisam a história

O jornalista paraense Sérgio Buarque de Gusmão lançou em São Paulo, onde mora há 
45 anos, Nova Historia da Cabanagem – seis teses revisam a insurreição que incendiou o 
Grão-Pará em 1835, em edição (com 374 páginas) por ele mesmo assumida. É um livro 
que pode provocar debates fecundos entre os paraenses e as pessoas que acompanham 

essa que foi a maior revolta do império e das maiores da história brasileira.
Como convite à leitura do livro, reproduzo um texto escrito por José Carlos Ruy, em seguida, o 

meu, que serviu de prefácio ao livro, e o do autor. Espero que renovem a discussão sobre o tema.

TEXTO DE 
JOSÉ CARLOS RUY

A Cabanagem – levante popular 
que conflagrou o Grão-Pará na se-
gunda metade da década de 1830 – é 
um episódio da história da luta popu-
lar no Brasil envolvido em inúmeros 
mitos. E que são agora enfrentados 
em Nova Historia da Cabanagem – seis 
teses revisam a insurreição que incen-
diou o Grão-Pará em 1835, de autoria 
do jornalista e historiador Sérgio Bu-
arque de Gusmão. 

O livro, que acaba de ser lançado, 
examina em profundidade a bibliogra-
fia existente (que já é farta, embora re-
petitiva) sobre a Cabanagem, e compa-
ra suas informações com documentos 
existentes nos arquivos públicos do Pará. 
A larga experiência jornalística do au-
tor é visível na linguagem clara e direta 
que o livro revela. Não há exercícios re-
tóricos ou metodológicos mas a inten-
ção de comunicar aos leitores as ideias 
nele discutidas, sem qualquer artificia-
lismo. E sem deixar de lado o necessá-
rio rigor científico que uma empreita-
da dessa natureza exige.

Esse rigor que une as atividades do 
historiador e do jornalista é o firme e 
constante respeito ao fato – acontecido 
no presente ou no passado longínquo 
mas documentados da forma mais pre-
cisa possível. “Convém ponderar que 
História (e Jornalismo, o ofício do au-
tor) dependem do fato”, diz Sérgio na 
Nota do autor que abre o livro. “A in-
terpretação é essencial para dar sentido 
contextualizado ao fato, expressão que 
dá visibilidade ao acontecimento”. Mas 
ela, insiste, “ainda que oxigenada por 

teorias e métodos mais elucidativos, é 
escrava do fato”.

Com base nesse rigor factual, ele 
desmonta inúmeros mitos e interpreta-
ções subjetivas daquele acontecimento 
histórico central não apenas para a 
história da Amazônia mas sobretudo 
brasileira dadas as contradições que 
enfrentou há quase dois séculos.

Um desses mitos diz respeito ao 
número de mortos repetido à exaustão 
pela historiografia, que fala em 30.000 
a 40.000. A rebelião, e a repressão con-
tra ela, foram sanguinárias e cruéis, 
não pode haver dúvida. Mas o exame 
da documentação e da bibliografia, a 
soma das perdas em batalhas e con-
frontos, não autoriza aquele número 
que, assegura Sérgio, “é fruto de exer-
cício da arte divinatória”.

Há ainda a consideração do caráter 
daquela luta. Motim, revolta, revo-
lução, levante – estas foram algumas 
das maneiras tradicionalmente usadas 
para definir a Cabanagem. Muitos dis-
seram que houve desorientação entre 
os cabanos, que não teriam um pro-
grama. Tiveram; foi “o das lideranças, 
executado a ferro e fogo”, diz ele.

Sérgio Buarque de Gusmão mos-
tra que o programa da insurreição 
popular - que envolveu desde gran-
des fazendeiros até índios, negros e o 
povo pobre – pode ser definido como 
democrático (era contra o despotis-
mo vigente) e de libertação nacional 
(defendia a independência, contra o 
domínio português, e rejeitou influ-
ências estrangeiras).

A história da luta popular, demo-
crática e nacional no Brasil precisa 
estar baseada nos fatos para que as in-

terpretações que inspiram tenha efetivi-
dade nos enfrentamentos cotidianos do 
presente. Esta talvez seja a grande lição 
que Sérgio Buarque extrai dos aconte-
cimentos ocorridos no Grão Pará. A 
amplitude daquela luta foi extensa – vai 
desde os enfrentamentos pela Indepen-
dência, em 1822-1823, até a derrota fi-
nal e sangrenta da Cabanagem, no final 
da década de 1840. E foi uma luta cujo 
programa não pode ficar preso aos so-
nhos e fantasias de seus intérpretes atu-
ais – por mais bem intencionados que 
sejam. A verdade é revolucionária – este 
é um truísmo muito repetido. E. quan-
do se conta a história, a verdade precisa 
estar amparada rigorosamente nos fa-
tos. Apenas sendo assim é que a ativi-
dade de contar a história faz com que a 
história que realmente acontece entre os 
homens caminhe para frente.
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MEU TEXTO

Sérgio Roberto Buarque de Gus-
mão pertence a uma geração de jor-
nalistas que já ultrapassaram a mar-
ca dos 60 anos, ainda com energia e 
sem perder a dignidade jamais (nem 
– ainda bem – o humor). Buarque, 
como alguns outros da turma, fez com 
brilho duas transições decisivas: da 
provinciana Belém do Pará para a me-
tropolitana São Paulo; e de um jorna-
lismo em sentido muito restrito para 
uma forma de jornalismo que, sendo 
sempre jornalismo, foi muito além 
dos parâmetros sob os quais essa ge-
ração se iniciou na profissão.

O adjetivo acompanhante desse 
tipo de jornalismo varia, conforme 
quem o define: jornalismo cultural, 
novo jornalismo, jornalismo investi-
gativo, jornalismo científico e outros 
mais e quetais. Acho que todos os que 
o praticam se satisfariam em chamá-lo 
simplesmente de jornalismo. Cons-
cientes, porém, de que fazer jornalis-
mo não é simples nem fácil, embora 
pareça exatamente isso. Talvez porque 
o jeito e engenho de fazê-lo possui 
um forte componente de vocação, de 
amor e de paixão.

Não deixa de ser paradoxal que o 
envolvimento desses elementos sub-
jetivos não contamine e muito menos 
prejudique a objetividade, o troféu 
maior perseguido pelos que praticam 
esse gênero de atividade, quando – e 
se – ela é realmente um exercício in-
telectual. Buarque e geração recebem 
como maná as declarações dos que os 
consideram operários das letras, sem a 
comiseração poética do coleguinha Vi-
nícius de Moraes. O texto sai azeitado 
pela paixão, o amor, a vocação. Todos 
esses sentimentos, contudo, recebem a 
voz união da objetividade.

Nem Buarque nem seus compa-
nheiros de viagem perdem tempo com 
elucubrações aristotélicas sobre a ex-
pressão. Resolve-se o problema como 
Gringo com seu revólver mágico: ob-
jetividade é fato; fato é a ossatura dos 
acontecimentos humanos, a pauta de 
um jornalista, demasiadamente huma-
nos, demasiadamente complexos. Pode-
mos nos tornar brilhantes em devaneios 
filosóficos à margem da tessitura dos 
fatos, em narrativas sutis e descrições 
primorosas. Mas isso é o glacê do que 
interessa: a espinha factual (e dorsal).

Elementar, não? Não. Quantas ve-
zes esse jornalista descobre, ao final de 

uma viagem como enviado especial da 
publicação que o emprega, ao arrumar 
as anotações feitas, que lhe faltou um 
fato vital. Nem sempre é um número, 
uma declaração. Pode ser um detalhe. 
Mas o gigante não se conhece pelo 
dedo e tudo morre pela falta do deta-
lhe? A longa matéria está maravilhosa, 
mas não fecha. Ou melhor: pode ser 
fechada, mas no tapa. Pode agradar a 
todos os leitores, menos ao jornalista 
que a escreveu – e mesmo assim esse 
texto pode lhe dar a glória exterior; 
não a sua, interna, íntima. Ao vence-
dor, as batatas.

Monitorar os fatos relevantes, os 
que a imprensa tem que divulgar no dia 
a dia (não depois, quando der, porque 
a opinião pública tem que alimentar a 
sua agenda para poder fazer história no 
cotidiano), e seguir-lhe as pistas como 
um detetive incansável e fatal, implacá-
vel e certeiro. Sabe-se muito bem que 
essa arte resulta de muitos anos de um 
trabalho constante e cumulativo.

Digo tudo isto porque inegavel-
mente estamos diante de um livro de 
jornalismo escrito por jornalista. Mas 
que livro! E digo isto incorporando o 
preconceito acadêmico: não pode ha-
ver um grande livro escrito por jor-
nalista. Jornalismo é impressionismo, 
empirismo, “achismo”. Não é ciência. 
Não merece ser referido por verdadei-
ros cientistas. Tem que ser expurgado 
das bibliografias acadêmicas.

De fato, quando jornalistas como 
Buarque começaram, as redações eram 
dominadas por um tipo de profissional, 
frequentemente brilhante e sedutor, 
que aplicava todas as suas faculdades 
na criação de textos de impacto, com 
estilo, em linguagem fluente, fosfores-
cente, até antológicos, inesquecíveis. 
Os fatos, os dados e as informações 
eram rigorosamente detalhes. Havia 
renúncia tácita à exatidão e à fidelidade 
se elas prejudicavam a composição da 
história, vendida ao público com em-
brulho de luxo. O jornalismo ainda era 
literário. Como literatura, conquistava 
momentos sublimes. Como jornalis-
mo, nem tanto. São lindos na cercadu-
ra de um jornal arquivado em qualquer 
centro de memória, a poeira do tempo.

O rigor desses jornalistas que ago-
ra gravitam pelos 60 anos consistiu em 
se apropriar de métodos (ou criá-los) 
que lhes permitiam chegar aos fatos. 
Nada de mais ou menos ou aproxima-
damente: a exatidão, o fato descarnado. 
Depois, quem sabe, conforme as apti-

dões e competências individuais, o gla-
cê era magnífico. Jornalismo passou a 
ser fonte de consulta e jornalistas, um 
número crescente dos quais chegou às 
universidades, passaram a escrever li-
vros como este.

Com ele, Sérgio Buarque acerta as 
contas com a esfinge da Cabanagem, 
um tema que há décadas está engas-
gado na garganta da compreensão de 
gerações de amazônicas e, felizmente, 
nos últimos tempos, com os brasilei-
ros. Meticuloso, paciente e amoroso 
como sempre, Buarque sonda os fatos, 
penetra até o mais íntimo das verda-
des estabelecidas para submetê-las ao 
questionamento maiêutico.

Sua dialética não é apenas para 
despojar as informações da sua rou-
pagem, muitas vezes mambembe, fal-
sa, grandiloquente e oca. Ele checa o 
que já parecia insuscetível a qualquer 
dúvida e nessa verificação nos aponta 
o erro consolidado, o mito e, de acor-
do com seu entendimento, a novidade 
resultante de uma nova forma de ver 
e abordar.

É enganosa a forma que adotou 
para se expressar sobre esse incrível 
acontecimento histórico do Grão-Pará, 
a última – e maior – parcela do territó-
rio nacional a aderir a este enigmático 
Brasil. Buarque formulou teses. Mes-
mo que essa escolha implique certas 
repetições na narrativa, ela é honesta e 
correta. Ao final de uma exaustiva pes-
quisa em todas as fontes disponíveis, 
o grande mérito do autor deste livro é 
enquadrar suas conclusões na formula-
ção de teses. Não teses arbitrárias e sol-
tas, mas sedimentadas em documentos 
de época e nas reconstruções e inter-
pretações feitas depois do fato.

Sérgio Buarque de Gusmão rasga o 
manto diáfano das fantasias em torno 
da Cabanagem e reenquadra a suíte da 
história com seus sólidos enunciados 
interpretativos. Um trabalho meticu-
loso, árduo e rigoroso expurga a craca 
incrustada em livros e mais livros que 
se foram acumulando na bibliografia 
cabana, uns repetindo os outros em 
seus acertos e erros (estes, númerosos 
e graves). Como bom repórter, Buar-
que foi checar cada afirmativa e, uma 
vez desfeitos os mitos, retornou à tra-
dição com as pérolas recuperadas atra-
vés do seu mergulho nos documentos, 
submetidos a testes de consistência, à 
dúvida seminal.

A Cabanagem não teve um ideó-
logo nem realmente um programa de 
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governo. Nenhum dos seus heróis foi 
indispensável. Não há, aliás, um cava-
leiro sem jaça e sem mácula. A luta po-
lítica é rasteira. Quanto menos ideias 
a amparam, mais violenta ela se torna 
– tanto nos atos quanto nas palavras. 
Mas será que realmente os números 
de mortos, de 30 mil a 40 mil, repre-
sentando quase 30% da população do 
Grão-Pará, merecem fé? Ou a con-
tagem foi inflacionada pelo ardor da 
patriotada regional? E quem, num mo-
mento, podia ser visto como revolucio-
nário, republicano ou antiescravocrata, 
visto em outra situação contradiz essas 
definições. O que podia ser grandeza 
vira coisa rasteira.

Buarque refez a base sobre a qual 
a partir de agora devem continuar os 
esforços para reconstituir, entender e 
interpretar a Cabanagem. Seu livro pro-
vocativo e arguto não pode ser ignorado 
pelos que vierem a seguir, interessados 

no tema. Ainda faltam argumentos e 
provas para muitas perguntas e diversas 
suposições. Mas, ao contrário do que fa-
cilmente se proclama, o que não faltam 
são documentos. O que falta mesmo é 
disposição e método para enfrentá-los, 
como Buarque fez, limitado por um em-
preendimento individual de puro devo-
tamento intelectual. 

É bem sugestivo que a melhor de-
finição sobre a Cabanagem tenha sido 
dada por um historiador alemão que 
nunca veio ao Brasil. Heinrich Han-
delmann cometeu muitos erros fac-
tuais no seu trabalho, que Buarque 
aponta, por seu método indireto, mas 
acertou em cheio na intuição profis-
sional: foi a revolta dos que não têm 
contra os que têm. Uma autêntica luta 
entre opostos – de classe, de raça e de 
condição humana.

Quando cessaram as muitas dife-
renças pessoais, políticas e, com mais 

raridade, ideológicas, o que sobrou da 
Cabanagem foi o ódio acumulado e a 
desesperança dos que sempre foram 
explorados por aqueles que sempre os 
exploraram. Já sem líderes, heróis ou 
personagens diferenciadas, o que se se-
guiu foi brutalidade, selvageria, sangue 
e um grito de indignação e fúria. Foi 
quando o morticínio se tornou maior e 
muitos morreram, às centenas, no bri-
gue-presídio, nos hospitais, no meio da 
rua e perdidos pela selva.

A “pacificação” foi pior do que na 
repressão aos insurgentes. Foi assim e 
continua a ser assim até hoje nas rela-
ções desequilibradas entre a Amazô-
nia dominada e o Brasil (e mais além) 
que a domina. Por isso, a Cabanagem 
continua a ser um episódio marginal 
e secundário na historiografia nacio-
nal, muito falada e pouco compreen-
dida, como a própria Amazônia dos 
nossos dias.

TEXTO DO AUTOR

Sérgio Buarque de Gusmão perten-
ce a uma geração de que a Cabanagem 
foi sequestrada. Nos estudos que fez no 
Pará, nem no Ginásio Industrial Olivei-
ra Brito, em Capanema, nem no curso 
Clássico do Colégio Estadual Paes de 
Carvalho, ouviu falar da grande insur-
reição regional da década de 1830. A 
cabanagem fora varrida da História. 

Havia em Belém uma praça em 
homenagem a um precursor da Caba-
nagem, o advogado Filipe Alberto Pa-
troni Martins Maciel Parente, persona-
gem principal nos acontecimentos em 
torno da independência do Brasil (que 
se desligou do Pará bem antes da eclo-
são da revolta, em 1835), mas não ha-
via um só logradouro ou monumento 
público a lembrar os cabanos – ao con-
trário, só existia, como ainda existe, a 
Rua Treze de Maio, a celebrar a data do 
desembarque do general que esmagou 
a insurreição, Francisco de Andreia, 
também homenageado com um mo-
numento no Largo de Santo Antônio. 

A exceção era um retrato de Edu-
ardo Angelim pendurado desde 1936 
no Instituto Histórico e Geográfico. 
Ainda circulava um livreto escolar de 
Dionísio João Hage, História do Pará 
(Editora do Brasil, 1962), para o “ter-
ceiro ano primário”, baseado em obras 
fora de circulação, como as de Jorge 
Hurley. O jornalista Carlos Roque, 

que iria ser o reanimador do interesse 
pela Cabanagem, começando a reabi-
litá-la em 1967 na sua Enciclopédia da 
Amazônia. A obra-catedral, os Motins 
Políticos de Domingos Antônio Raiol, 
barão de Guajará, publicada em cin-
co volumes entre 1865 e 1890, só seria 
reeditada em 1970 (em três volumes 
mal ordenados), para continuar a ser, 
como ainda é, o melhor trabalho so-
bre a insurreição. 

Desde a reedição dos Motins, uma 
estante de livros tratou da insurreição 
do Pará. Embora a maioria dos auto-
res beba na caudalosa fonte de Raiol, 
escrevem com a tinta da ingratidão. 
Fazem reparos ideológicos à obra do 
barão conservador e crítico severo da 
insurreição. Posto em ponta ideológica 
inversa, tais reparos desqualificariam 
as obras que canonizam os cabanos – 
com a agravante metodológica de que 
usam o material coletado por Raiol. 

A artimanha já foi identificada por 
Lúcio Flávio Pinto, um dos maiores 
conhecedores do assunto, a quem o 
autor deve as primeiras menções judi-
ciosas da Cabanagem, e no lugar mais 
apropriado: o Arquivo Público da Rua 
Campos Sales onde ele e Lenil, sua 
mulher, pesquisavam a insurreição. 
Anos depois, insatisfeito com a biblio-
grafia, Lúcio apontou “o sociologismo 
reducionista dessas obras, que aflige 
também a geografia, bitolada pela ge-
opolítica de claro viés ideológico, que 

tudo explica com pouca demonstração 
factual e grande vazio informativo”, diz 
ele, acrescentando: “Simpáticos e altis-
sonantes, sensíveis à participação dos 
humilhados e ofendidos, mas sem a 
densidade da obra máxima do barão.” 1

À historicidade do historiador 
não se pode cobrar isenção, tampou-
co a omissão de seus pontos de vista. 
Mas o leitor tem o direito de recusar a 
substituição do fato pela interpretação 
e, no caso da Cabanagem, distorção 
de episódios de que a única e sumária 
fonte é Raiol. Em Cabanagem – A Re-
volução Popular da Amazônia (Cejup, 
1986), à parte o esforço de atualização 
metodológica, Pasquale Di Paulo usa 
exaustivamente o material de Raiol, 
muitas vezes, como tem sido regra, 
sem citá-lo ao longo de páginas, como 
se a pesquisa fosse sua. Embora reco-
nhecendo em rodapé “o imenso valor 
da historiográfica de Raiol”, acusa-o 
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de “leviandade” e distorções a que seu 
livro não está imune em numerosas 
tessituras ficcionais derivadas de um 
erro fatal: dissociar os acontecimen-
tos de uma época, trazendo-as para a 
contemporaneidade sem a relativiza-
ção devida ao passar do tempo. 

A ficção chegou ao auge em Décio 
Freitas com A Miserável Revolução das 
Classes Infames (Record, 2005) em que 
o historiador gaúcho simplesmente 
inventou uma personagem, o revolu-
cionário francês Jean-Jacques Berthier, 
transplantando-o do exílio na Guiana 
ao Grão-Pará, para testemunhar a Ca-
banagem e escrever cartas imaginárias 
exclusivas para o livro de Freitas. Ao 
contrário dos fabuladores, Raiol teve 
a ventura dos sonhos de um historia-
dor: como Heródoto, o Pai da História, 
que inaugurou a prática, entrevistou 
protagonistas dos acontecimentos que 
narrava: Eduardo Angelim, Francis-
co Vinagre, Sousa Franco e numero-
sas “testemunhas oculares” arroladas 
nos Motins Políticos. O importante na 
obra deste grande historiador do Impé-
rio não é a interpretação preconcebida, 
mas a reconstituição dos episódios a 
par da opulenta documentação que 
reuniu e legou à posteridade como ata 
do fato histórico. 

A memória da Cabanagem é uma 
dádiva de Raiol. 

Além de perscrutar a bibliografia 
disponível, o autor obteve documentos 
na Biblioteca e no Arquivo nacionais e 
no Serviço de Documentação da Ma-
rinha, no Rio de Janeiro, no Centro 
de Documentação e Informação da 
Câmara dos Deputados e no Projeto 
Resgate, que reúne na internet docu-
mentação do Brasil colonial e imperial. 
No Arquivo Público do Estado do Pará 
pôde cotejar com as cópias ali guarda-
das transcrições de documentos ofi-
ciais já publicadas em livros, sobretudo 
nos de Domingos Raiol, Palma Muniz 
e Jorge Hurley. 

Algumas fontes históricas aqui ci-
tadas não são inéditas, mas a releitura 
desvendou novidades, iluminou dados, 
senão episódios fartamente reprodu-
zidos, cuja importância, e sobretudo 
conexões no processo histórico, não 
foram percebidas pelos que os trans-
creveram primeiro. Os documentos 
encerram mistérios. Nem sempre se 
esgotam, isto é, não se mostram intei-
ramente, na primeira visada ou inter-
pretação; ao contrário, repousam na 
poeira dos arquivos ou no amarele-

cimento dos microfilmes à espera do 
cotejo de quem os relê e estuda com 
novas ferramentas de entendimentos e 
conhecimentos indisponíveis na época 
em que foram gerados. 

O que um analista obscurece, outro 
clareia. Onde dois viram uma ninha-
ria, um terceiro enxerga um tesouro. 
O que foi reduzido a pouco em uma 
leitura isolada agiganta-se no entre-
laço do conjunto. O reexame de uma 
transcrição parcial e seletiva pode des-
fazer uma intervenção na narrativa dos 
acontecimentos, em geral feita para 
melhor sustentação de uma tese ou 
suporte à interpretação. Se a História 
é uma ciência, distingue-se de outras, 
sobretudo das Exatas, em que o re-
sultado da pesquisa, refeita por outro 
cientista em idênticas condições, deve 
ser rigorosamente exato ao original. 

Convém ponderar que História 
(como o Jornalismo, o ofício do autor) 
depende do fato. A interpretação, ain-
da que oxigenada por teorias e méto-
dos mais elucidativos, é escrava do fato. 
Daí porque, tanto no Jornalismo como 
na História, o fato tem de ser autêntico 
e robusto, para legitimar a interpreta-
ção e autorizar a conclusão. A interpre-
tação não se pode basear em elementos 
impertinentes, imaginados pelo his-
toriador. Quem é do ramo, como Ro-
ger Chartier, adverte: Numa época em 
que nossa relação com o passado está 
ameaçada pela forte tentação de criar 
histórias imaginadas ou imaginárias, é 
fundamental e urgente a reflexão sobre 
as condições que permitem sustentar 
um discurso histórico como represen-
tação e explicação adequadas da reali-
dade que foi (A História ou a Leitura do 
Tempo, Autêntica, 2009). 

Há de se conservar a ambivalên-
cia indiciária do método analítico, ou 
seja, um equilíbrio entre fato e inter-
pretação. Por isso não se adota aqui o 
repúdio à velha historiografia nutrida 
de nomes, datas e episódios, embora, 
ao contrário do muito que se diz, inter-
pretativa. Nem se cai no canto da sereia 
metodológica dos que utilizam catego-
rias baseadas na determinação com a 
obsessão de inserir qualquer sucesso 
histórico em um  modo de produção 
ou interesse de classe.

Tais considerações ilustram as con-
testações e reparos que as teses aqui 
apresentadas opõem a fatos ou e/ou 
conjuntos de fatos inscritos na nar-
rativa da Cabanagem como verdades 
acabadas. Verifica-se que interpreta-

ções, ilações, suposições lastrearam 
conclusões sem fatos que as autorizas-
sem. Outras foram baseadas em dados 
distorcidos e até falsificados. O próprio 
autor, em raro artigo sobre a Cabana-
gem, publicado na ligeireza da inter-
net, embarcou no trem fantasma das 
incorreções impenitentes.2 

O rol de impropriedades repisadas 
e cristalizadas na narrativa da Caba-
nagem começa pelo nome, pois a de-
signação cabanos não tem filiação eti-
mológica à moradia dos insurretos, e 
passa pela trajetória dos protagonistas: 
o cônego Batista Campos não foi “ide-
ólogo” da insurreição nem o tribuno 
popular que figura em seu panegírico, 
o renegado presidente Félix Clemente 
Malcher não foi um anticabano e seu 
sucessor Francisco Vinagre não foi um 
quadro heroico. Ao contrário da fanta-
sia construída como tradição, a Caba-
nagem teve sim um programa, o das li-
deranças, executado a ferro e fogo. Já o 
número de mortos, esticado de 30.000 
a 40.000 pessoas, é puro exercício de 
arte especulativa, ainda que praticada 
por tantos autores, alguns deles levados 
na conta de sérios (uns raros sendo, de 
fato, sérios, mas não perfeitos).   

A pesquisa documental e o cotejo 
de obras conduziram a resultados an-
tagônicos ao que virou senso comum. 
Nessa trajetória, o sentido adotado 
de tese é mais de antítese do que uma 
proposição teórica preliminar. Ensaio 
talvez fosse mais apropriado, pois, se 
os seis pontos temáticos abordados 
poderiam ser bordados em poucas pá-
ginas, estenderam-se em  longa  linha 
narrativa para costurar um manto his-
toriográfico talhado em revisões factu-
ais. Para que cada tese-capítulo tivesse 
autonomia relativa, muitos episódios 
foram mencionados e contextualizados 
mais de uma vez. A fórmula permitiu 
ao autor recontar e reinterpretar pro-
cessos importantes da insurreição, seus 
antecedentes e consequências, para 
oferecer uma outra história do que foi 
– e do que não foi – a insurreição que 
galvanizou o Grão-Pará na década de 
1830. 

São Paulo, 2014, ano do 
centenário do estadista 
precoce Eduardo Angelim 

________________
1 - Jornal Pessoal, n.º 523, 2ª quinzena de ou-

tubro de 2012, p. 11.
2 - Nos Desvãos da Cabanagem, disponível em 

www.contracorrente.org/indice/nos-des-
vaos-da-cabanagem.html
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BELÉM
Quem visitava Belém em 

1948 podia reconhecer “seu 
antigo fausto”, mas encontra-
va “uma cidade suja, sem luz 
e sem abundância de alimen-
tação”, constava o monsenhor 
Alberto Ramos, em artigo de 
jornal. O futuro arcebispo la-
mentava a decadência da ci-
dade e sua destruição, desta-
cando o que estava ocorrendo 
com o local de nascimento da 
capital paraense, o forte do 
Castelo, que se transformara 
numa garagem. 

“O bairro da Cidade Velha 
vai perdendo a sua fisionomia 
tipicamente colonial com a edi-
ficação de ‘bungalows’ moder-
nos nas mesmas ruas tortuosas 
e estreitas”, apontava ele.

QUEM (2)
Continuação da relação de 

108 pessoas que compraram 
apartamentos no edifício Pa-
lácio do Rádio, postos à venda 
em 1952, um autêntico quem 
é quem das pessoas influentes 
na época:

Fernando Gama de Miran-
da, Fernando Matos de Lima, 
Francisco Assis de Moraes, 
Francisco Lamartine Noguei-
ra, Francisco de Paula Valente 
Pinheiro, Gabriel Dias, Gra-
cinda Magno Camarão Santos, 
Gregório Goldfarb, Hilário 
Augusto Ferreira Filho, Her-
mínio Pessoa, Haroldo Daniel 
Goldgel do Vale, Ibrantina Sal-
gado de Oliveira, Jacy Tavares 
da Costa, Jacob Sabá, Janette 
Benzecry, Jaime Augusto Fer-
reira, João Batista Cordeiro de 
Azevedo, João Paulo do Vale 
Mendes, João Mousinho Co-
elho, José Bráulio dos Santos, 

José Ciríaco Gurjão Sampaio, 
José Maria Soares de Araújo.

E mais:
José Castanheira Iglésias, 

José da Costa Homem Gui-
marães, José Paulo de Olivei-
ra, José de Matos Lima, Joa-
quim Nunes Alves, Jorge José 
Chamma, Jorge R. Jaudy, Jorge 
Teixeira Soares, Judah Levy, Ju-
dith Amaral Martins, Laurênio 
Teixeira da Costa, Leônidas 
Sodré de Castro, Lorne Cairo 
de Oliveira Menescal, Lindo 
José Chamma, Maria do Car-
mo Sarmento Carvalho, Maria 
Lúcia Martins Pandolfo, Mário 
Gouveia Santiago, Manoel José 
Mathias, Manoel Victor Cons-
tante Portela.

IMPRENSA
Ainda havia muitos ór-

gãos da imprensa cotidiana 
em Belém quando foi escolhi-
da a nova rainha, em 1965, em 
promoção do colunista social 
Wilkens, da Folha Vespertina. 
A escolhida foi Selma Braga, 
da Rádio Clube, a popularís-
sima PRC-5, da família Pro-
ença, Edgar e Edyr à frente. A 
nova rainha recebeu das mãos 
da primeira dama do Estado, 
Ruth, esposa do coronel Jar-
bas Passarinho, a faixa e, como 
brinde, uma pulseira de ouro 
e pedras preciosas, oferta das 
Joias Laura, além de uma pas-
sagem aérea Belém-Rio-Belém, 
da Rádio Clube.

Pela Rádio Difusa e O Libe-
ral (que ainda não era de Ro-
mulo Maiorana), a represen-
tante foi Maria Lúcia Pantoja 
Coelho. As outras concorren-
tes foram Elcy Lopes de Mace-
do (Flash, de Ivan Maranhão), 
Ana Mathilde Kawhage (Jornal 
do Dia, de Armando e Oziel 
Carneiro), Ana Maria Silva (O 
Imparcial e Folha Vespertina, 
da família Maranhão), Gilda 
Mutran (Diários e Emissoras 
Associados). Lila Kabaznick 
(Rádio Guajará, de Conceição 
e Lopo de Castro) e Tânia Mara 
Botelho (Folha do Norte, de 
Paulo Maranhão).

SUBVERSIVOS
Em setembro de 1965 a 

caça às bruxas (subversivos e 
corruptos) pelo regime militar 
ainda estava bem ativa, ape-
sar de já terem transcorrido, 
mas o tenente-coronel  Car-
valho chegava a Belém como 
o encarregado de “instaurar 
em todo território nacional 
inquérito geral referente à cor-
rupção no país, envolvendo 
principalmente os comunistas 
e elementos afastados dos car-
gos que ocupavam quando da 
implantação da revolução vi-
toriosa de Março de 1964”.

O oficial instruiu todos os 
integrantes do aparato de se-
gurança do Estado para pren-
derem e apresentarem à 2ª se-
ção do Exército (o seu serviço 

secreto), colocando-os à sua 
disposição, “todos os elemen-
tos que figuraram em inquéri-
tos referentes ao comunismo 
e à corrupção” na capital pa-
raense., segundo o registro da 
Folha do Norte.

O jornal acrescentou que já 
haviam sido apresentados à 2ª 
seção, no quartel da 8ª Região 
Militar, Ronaldo Barata, Será-
fico de Carvalho, Serrão So-
brinho, Newton Soares, Pau-
lo de Tarso e Cléo Bernardo, 
“dentre outros”.

PRISÕES
O jornal da família Mara-

nhão, que apoiou incondicio-
nalmente o golpe militar, ob-
servou que o caso de Sandoval 
de Queiroz Barbosa (que era 
do temido e perseguido sindi-
cato do petróleo) era diferente 
de todos os outros. E explicou 
a razão:

“Notificado pelo titular da 
Ordem Política, insurgiu-se 
contra o investigador, que foi 
até sua residência, insultando
-o, estendendo seus insultos ao 
Governador do Estado [Jarbas 
Passarinho] e demais autori-
dades constituídas, inclusive o 
Secretário de Segurança Públi-
ca. Alegou que seu irmão Josué 
Queiroz Barbosa era investiga-
dor da Polícia contra sua von-
tade, e como todos os policiais 
era um energúmeno, um pária.

O fato foi comunicado ao 
delegado Eymar Pantoja [do 
tristemente famoso DOPS], 
que ontem pela manhã cedo 
mandou buscar Sandoval, pre-
so. Como que adivinhando a 
situação, o comunista apre-
sentou-se à S. de Segurança, 
sendo encaminhado ao Quar-
tel General.

PROPAGANDA

Lenha urbana
Ninguém sonhava com 

ecologia em 1952, quando 
a Estância de Lenha Monte 
Alegre, instalada na rua do 

Arsenal, na Cidade Velha, 
garantia aos seus clientes o 

fornecimento de “lenha especial 
em qualquer quantidade e aos 

melhores preços”, entregando-a 
no endereço do freguês. 
Talvez em lobo de burro
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Devido ao adiantado da 
hora, somente amanhã será 
ouvido em depoimento, en-
contrando-se na 5ª Compa-
nhia de Guardas do Exército 
[onde está a Casa das 11 Jane-
las, ao lado do Forte do Cas-
telo]. Logo que seja liberado 
do Exército será apresentado 
à polícia e encaminhado ao 
cofre [a terrível cela solitá-
ria] do Pátio da Central [ao 
lado do hospital da Ordem 
Terceira e do Colégio Santo 
Antonio]”.

A Folha ainda acrescen-
tou que, apesar  do sigilo 
“mantido pelas autoridades 
militares e policiais, pode-
mos informar que foram 

efetuadas já diversas prisões, 
independentes de apresenta-
ções feitas pelas autoridades 
policiais”. Reconhecia desco-
nhecer “o nome dos elemen-
tos que se encontram presos 
na 5ª Cia. de Guardas”.

MISS
Foi do arromba a festa 

que o colunista social Pierre 
Beltrand promoveu na sede 
da Assembleia Paraense para 
anunciar a miss Belém de 
1965. A começar pelo show, 
com Elis Regina, Jair Rodri-
gues e o Zimbo Trio, que es-
touraram no mercado com o 
pout-pourri, uma coletânea 
de músicas encadeadas para 

apresentação de uma vez. De-
pois, Iza Neide Moreira trans-
feriu a faixa simbólica à sua 
sucessora, Gilda Mutran.

TALENTO
Talento para múltiplas ha-

bilidades não faltava a Amas-
si Palmeira. Foi criação dela o 
traje com que Virgínia Maria 
Hasselman casou com Harold 
Sadala, em 1965. E a maqui-
lagem que ensinou às fun-
cionárias do Banco Moreira 
Gomes, onde trabalhavam 
beldades como Vânia Glau-
cilene (miss Pará naquele 
ano), Iolita Meireles, Solange 
Borges e Terezinha Pessoa, 
dentre outras. 

COLONIZAÇÃO
Quem não viu com seus 

próprios olhos não pode imagi-
nar o que foi a colonização feita 
pelo governo na Transamazô-
nica. No final de 1972, Boeings 
da Vasp (empresa de aviação do 
governo de São Paulo, então sob 
Laudo Natel) fizeram quatro 
viagens trazendo 330 morado-
res do interior do Estado para 
serem assentados em Altamira. 
Foram 170 adultos, 121 meno-
res e 42 crianças de colo, retira-
das bruscamente de suas terras 
para tentarem a vida num am-
biente desconhecido e que seria 
hostil. Mas transportadas num 
moderno avião a jato.

Não podia dar certo. 

FOTOGRAFIA

O monstro de ferro
Pouco menos de meio século atrás, esta era a 
máquina à qual hoje corresponde o computador. 
Em 1968, alunas do Instituto de Educação do 
Pará, o famoso IEP, viram como era o trabalho 
de um operador de linotipo, a máquina de 
composição de textos de jornal, na oficina de 
A Província do Pará, na rua Campos Sales, 
no centro antigo de Belém. Era uma pesada 
estrutura de ferro da qual saia, depois de 
fundidas, matrizes de letras e sinais que iriam 
ser impressas na folha de papel. Algo da era 
dos dinossauros para os jovens de hoje.

Um Chile morreu 43 anos atrás
Acompanhei os últimos dias de Salva-

dor Allende no Chile. Para não ser deposto 
e preso pelos golpistas de 13 de setembro 
de 1973, comandados por um dos chefes 
militares que ele considerava ao seu lado, 
o general Augusto Pinochet, Allende pro-
vavelmente se suicidou no palácio La Mo-
neda, que já pegava fogo e ia ser invadido 
pelos agressores.

Digo “provavelmente” porque ain-
da perduraram dúvidas a respeito dessa 
versão, considerada geralmente como a 
verdadeira. O ceticismo diz muito sobre 
a violência extrema empregada pelos que 
depuseram o presidente constitucional 
do Chile, eleito legitimamente pelo povo, 
que era cioso da sua longa (e excepcio-
nal) tradicional de apego à democracia 
num continente submetido aos pronun-
ciamientos.

O golpe chileno, porém, foi o mais 
violento de quantos irromperam nesse 
período, instalando ditaduras militares 

na América do Sul, como na Argenti-
na e no Brasil. As milhares de execuções 
sumárias foram a medida adotada pelos 
tiranos para apagar a existência da Uni-
dade Popular, a coligação que, finalmente, 
deu a vitória eleitoral a um socialista. Pela 
primeira vez um político declaradamente 
marxista, com um programa de transição 
ao socialismo, chegou ao poder, depois de 
mais de 40 anos de carreira política.

Lembrando o que vivi, testemunhei e 
de certo modo fiz no Chile (aonde nun-
ca mais retornei), o que mais forte vem 
à minha memória é como, num passe de 
mágica de horror, um mundo desapa-
rece de súbito por um ato de força ab-
soluta de um grupo de seres humanos. 
No período de algumas semanas, quem 
era presidente, ministro, dirigente de 
estatal, parlamentar ou qualquer outro 
homem público vinculado ao médico e 
ex-senador Salvador Gossen Allende de-
sapareceu. Muitos, além de mortos, com 

destinos até hoje desconhecidos. Mortos 
insepultos.

Quantas famílias até hoje não enter-
raram os seus mortos nem tiveram o di-
reito vital de saber o que aconteceu com 
eles? Tornaram-se fantasmas pessoas com 
quem conversei durante a minha estada 
no Chile, incluindo o próprio Allende. Ele 
era um homem cordial e cavalheiro, mas 
que empunhou sua metralhadora (doação 
de Fidel Castro) para defender o palácio 
do governo, o seu mandato e a sua vida.

Como ele, muitos outros foram despe-
jados da vida por ato de imposição arbi-
trária de terceiros, pelo mais extravagante 
abuso de poder, por uma manobra uni-
lateral de guerra civil - não exatamente 
guerra, porque as possibilidades de reação 
eram débeis: pura matança.

Quem viu o que aconteceu no Chile 
no dia 13 de setembrode 1973 jamais es-
quecerá o que viu ou soube. E é bom que 
nunca esqueça.
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Lula: um monumento político que desabou
Ainda bem que Luiz Inácio Lula da 

Silva decidiu responder de improviso, 
no dia 15, à denúncia que o Ministério 
Público Federal do Paraná fizera con-
tra ele, na véspera, acusando-o de ser 
o “comandante máximo” do esquema 
de corrupção na Petrobrás, investigado 
pela força-tarefa da Operação Lava-Ja-
to. Certamente ele pensou muito no que 
ia dizer. Também deve ter ouvido con-
selhos, ponderações e orientações dos 
seus advogados, amigos e correligioná-
rios. Deve ter levado tudo isso em con-
sideração. Mas na hora de falar, preferiu 
ser Lula mesmo.

Não se revelou por inteiro, como nas 
conversas grampeadas pela Lava-Jato 
com autorização judicial. Mas se expres-
sou como nos velhos tempos de dirigente 
sindical, político e presidente consagrado 
durante os seus oito anos de mandato. 
Com isso, foi o máximo de aproximação 
possível nas circunstâncias da linguagem 
de impropérios, palavrões e arrogância 
usada nos contatos telefônicos suposta-
mente privados que manteve com inter-
locutores, em especial com a então pre-
sidente Dilma Rousseff. A extensão do 
pronunciamento também o ajudou (e, 
mais do que a ele, ajudou aos que o ob-
servavam à distância e com senso crítico) 
a perder o domínio das palavras e de si 
mesmo, indo muito além do que pensava 
ou era do seu interesse.

O discurso foi bem ao estilo de 
Lula: emotivo, apelativo, manipulador 
e de empolgar pelo carisma do orador. 
Mas foi gasto com uma plateia restri-
ta, principalmente de militantes e de 
integrantes do diretório nacional do 
PT, que se reuniu dentro e fora de um 
hotel em São Paulo, para testemunhar 
a defesa pessoal do ex-presidente da 
república sobre o pedido do seu indi-
ciamento criminal pelo MPF.

Lula continua ágil, sagaz e ladino, 
mas o seu público encolheu. Já encolheu 
no cenário paulista, mas essa redução 
certamente tem amplitude nacional, do 
que dá prova seu elevado índice de re-

jeição, em 46% na última pesquisa. Isso 
logo será verificado quando forem apu-
rados os votos das eleições municipais, 
no próximo mês.

O PT encolheu em candidaturas e 
poderá diminuir bastante em sua ex-
pressão política. Lula, seu guia e estre-
la, já está em fase de declínio – não só 
em relação ao seu público como inter-
namente, do que dá prova seu súbito e 
drástico envelhecimento – e pratica-
mente seu desaparecimento (junto com 
Dilma) dos programas petistas no rádio 
e na televisão.

Ele já não é o dono do Brasil, que 
empolgava e manobrava como raros 
(talvez nenhum?) antes dele. Lula dei-
xou a presidência da república e passou 
o cargo à sua ilustre sucessora, até então 
inexistente eleitoralmente, com o maior 
índice de popularidade alcançado por 
um presidente da república no encer-
ramento do seu mandato. Parecia que 
ele tinha sido também um dos maiores 
chefes do poder executivo federal em 
todos os tempos, maior do que Getúlio 
Vargas e Juscelino Kubitschek, só me-
nor do que Jesus Cristo no Brasil, con-
forme apostrofou (e caiu em apostasia 
involuntária) no seu discurso de palan-
que (embora sufocado por “papagaios 
de pitada” dos lados e ao fundo, a ponto 
de ter dado uma cotovelada no peito do 
senador Paulo Rocha, que estava perto 
demais do grande líder).

De menino pobre, que não tinha 
“um prato de feijão” à sua mesa quan-
do criança, ele chegou  a presidente da 
república. Já teria bastado para introdu-
zir a sua biografia no panteão nacional, 
com destaque singular por uma carreira 
única na vida pública brasileira. Hoje, 
como sempre, ele não ficou à espera de 
ser consagrado por terceiros: delegou-
se o direito de se avaliar e aprovar com 
louvor.

“Governo de verdade é aquele que 
diz que pobre tem direito a andar de 
avião, de ser médico e até procurador”, 
proclamou. Em grande parte dos seus 

dois mandatos seu brilho ofuscou a 
opinião pública, hipnotizou a maioria 
do povo brasileiro e deu-lhe a grande-
za de um mito. Por isso deixou o Palá-
cio do Planalto, na transição de 2010 
para 2011, coberto de glórias. Mas com 
o propósito de voltar ao poder o mais 
breve possível, de preferência dentro de 
quatro anos.

Esse projeto começou a não dar 
certo quando sua sucessora se apegou 
ao cargo e decidiu unilateralmente ser 
candidata de novo. O problema – para 
ela e todo o PT – foi a sua inesperada 
mediocridade e incompetência. Os mais 
avisados e informados logo perceberam 
que a reeleição seria penosa – e cara.

Ela e seus “luas pretas” cometeram 
o erro fatal de fazer reviver o esquema 
de corrupção do mensalão, que só não 
se transformou em completo desastre 
porque Lula estava acima de tudo na 
ocasião e tinha uma competência rara 
para montar esquemas e armar alianças, 
sobretudo com os “300 canalhas” (sua 
versão para os 300 de Esparta) que en-
contrara na Câmara Federal quando foi 
efêmero deputado federal.

Por “milagre” a avalanche de sujeiras 
políticas e corrupção deu a Lula a pos-
sibilidade de se desvencilhar da imagem 
ruim e do risco de ver sua carreira po-
lítica interrompida. Pouco tempo antes 
da eleição de 2002 (com sua vitória, de-
pois de três derrotas consecutivas), dois 
fatos iam demarcar a mudança radical 
do PT e da entourage de Lula. Um foi a 
morte do tesoureiro da sua campanha e 
prefeito licenciado de Santo André, no 
ABC paulista. Se foi assassinato comum 
ou político, a controvérsia ainda não foi 
decidida. 

O certo é que Celso Daniel foi o pri-
meiro dirigente petista a apontar o “des-
vio de finalidade” do caixa 2, que havia e 
sempre houve na mecânica dos partidos 
políticos no Brasil. Até então, ele seguia 
para os fundos do PT, juntando-se às 
contribuições – compulsórias ou volun-
tárias – dos seus militantes e políticos. 



JORNAL PESSOAL Nº 616 • SETEMBRO DE 2016 • 1ª quinzena15

O tesoureiro constatou que a drenagem 
também começava a seguir para bolsos 
particulares. E acendeu o sinal verme-
lho de advertência interna,

O problema é que Lula tinha que 
receber muito mais dinheiro se qui-
sesse colocar em prática o caro projeto 
do publicitário Duda Mendonça para, 
finalmente, se tornar presidente da re-
pública. Até então o cérebro da máqui-
na política do partido era José Dirceu. 
Mas a sombra de Dirceu se projetava 
cada vez mais espaçosa sobre o totem 
lulista. Era uma ameaça de concorrên-
cia, de divisão de poder. E não era efi-
ciente o bastante.

Aí surgiu o engenheiro Delcídio do 
Amaral, com uma carreira brilhante, 
que viera da Holanda, de uma diretoria 
da Shell (uma das antigas seis “irmãs” 
do petróleo), após passar pelo coman-
do da construção da hidrelétrica de 
Tucuruí, a quarta maior do mundo, e 
ser incorporado pelos tucanos de FHC 
durante o “apagão” de 2001, que aplicou 
o coice final nas aspirações de glória de 
Fernando Henrique Cardoso.

Delcídio concebeu a primeira orga-
nização global de corrupção do Brasil, 
reunindo os núcleos de políticos, execu-
tivos de estatais e empresários para des-
viar dinheiro público de tal monta que, 
só no caso da Petrobrás, teriam provo-
cado rombo de 42 bilhões de reais e, em 
quatro fundos de pensão, apenas em 
2015, responderam por grande parte do 
déficit de quase R$ 30 bilhões.

O esquema funcionou, foi azeitado 
e parecia tão seguro, depois de absorver 
e se livrar do escândalo do “mensalão”,  
que Lula cometeu um erro fatal ao se ver 
acuado pela ofensiva – com incomum 
eficácia – da Operação Lava-Jato.Saiu 
do seu bunker do “nada sei, nada vi, 
nada ouvi”, que o isolava de tantas can-
didaturas de escândalos que se acumu-
lavam em tapetes e armários,e se des-
nudou por inteiro, sem máscaras nem 
retoques, nas conversas íntimas que 
teve com vários interlocutores, a mais 
reveladora delas com a então presidente 
Dilma Rousseff.

Emergiu dessas conversas um Lula 
incivilizado, mal educado, arrogante, 
messiânico, maledicente, raivoso – um 
contraste com o “Lula paz & amor” que 
o publicitário Duda Mendonça inven-
tou, a peso de ouro – depositado ilici-

tamente no exterior e (provavelmente) 
apenas em parte devolvido aos cofres 
públicos (mas garantindo impunidade 
ao marqueteiro desde então).

Seus conceitos depreciativos e ofen-
sivos sobre alguns dos mais poderosos 
homens públicos do país, em contraste 
com as opiniões que externava de pú-
blico a respeito deles, criou uma vasta 
predisposição contra Lula, sobretudo 
no poder judiciário, com ênfase no Su-
premo Tribunal Federal.

Sintomaticamente, ele se permitiu 
comparecer à posse da nova presiden-
te da corte, em meio a ataques contun-
dentes à corrupção realizada, apoiada 
ou acobertada por 
líderes políticos (cujo 
modelo se amol-
dava ao perfil do 
ex-presidente). E foi 
conversar com seu 
ex-advogado, que in-
dicou para o cargo, 
ministro Dias Tof-
foli (aquele que não 
passou em concurso 
para juiz no Amapá).

Disse a Toffoli, 
de forma um tanto 
jocosa e até debochada, que ele se li-
vrara da ameaça que lhe fizera a revista 
Veja, de envolve-lo em escândalo, gra-
ças à coragem de sair imediatamente 
em contundente defesa do colega do 
ministro Gilmar Mendes, ali ao lado, 
a quem, pela primeira vez, após tan-
tas críticas e ataques, por considera-lo 
quinta coluna tucana no Supremo, Lula 
elogiou. Estaria imaginando formar ali 
quórum para si quando seus vários 
processos demandassem a última ins-
tância da justiça brasileira?

O mundo da inclusão social, da ele-
vação do padrão de vida do brasileiro, 
da eliminação da miséria, do bem estar 
social, da defesa das riquezas nacionais 
e outras conquistas mais desmoronou. 
A revisão das realizações do líder petista 
seguiu por outra ótica, tão realista que 
o trecho principal da denúncia é muito 
mais política do que jurídica. É um libe-
lo, no exato sentido da expressão.

Um país se sentiu enganado e se 
escandalizou pela revelação do que se 
passava num universo restrito em tor-
no da Petrobrás e suas derivações ou 
desdobramentos, que, como destacou a 

peça do MPF, tinha Lula como o eixo de 
tudo. A principal tarefa a partir de agora 
é encontrar as conexões concretas, base-
adas em fatos e não apenas em indícios, 
por mais robustos que eles sejam.

A denúncia apresentada pelos pro-
curadores federais é falha. Se ela fosse 
a única peça do contencioso, estaria su-
jeita a um grande risco de fracassar. Ao 
invés de destruir Lula, lhe daria o pas-
saporte de vítima para que com ele se 
reapresentasse em 2018 na condição de 
candidato a um inédito terceiro manda-
to de presidente da república.

Por efeito desse texto cheio de adjeti-
vações e de tons políticos, mais subjeti-

vo do que seria de se 
esperar de um produ-
to da técnica jurídica, 
inflamado por uma 
indisfarçável busca 
de glória e notorie-
dade do trio de pro-
curadores, o debate 
nacional transcendeu 
os casos concretos 
em apuração, dos 
imóveis atribuídos 
ao ex-presidente, mas 
registrados em ou-

tros nomes em cartórios. 
O que mais se discute agora é a raiz 

de um projeto de poder concebido para 
durar por longo prazo à base da compra 
de apoios e com suporte financeiro ex-
pressivo, tão grande que estourou todas 
as barreiras em 2014, para reeleger Dil-
ma, afundando ainda mais um país que 
resistia aos erros graves cometidos pela 
administração pública federal.

Naturalmente, a primeira das de-
núncias contra o ex-presidente seguirá 
uma instrução judicial, caso o juiz Sér-
gio Mora aceite a pronúncia. Mas outras 
peças deverão surgir da investigação 
da Lava-Jato, munidas dos dados far-
tamente acumulados por um trabalho 
sem igual de investigação de corrupção 
no Brasil.

Essa história está começando e nin-
guém pode, em sã consciência, dizer 
neste momento em como acabará. Mas 
provavelmente não será mais o final fe-
liz em que Lula pensava quando voltou 
a ser um cidadão comum, no primeiro 
dia de 2011, sem aceitar, no fundo, não 
voltar a ser um cidadão acima de qual-
quer suspeita.



Quando o PT se tornou uma sociedade anônima
A denúncia que o Ministério Públi-

co Federal ofereceu na semana passada 
contra o ex-presidente Lula (mais sua 
esposa Marisa Letícia, o petista Paulo 
Okamoto e cinco pessoas) foi um ajus-
te de contas com um dos maiores líde-
res políticos do Brasil, que fez carreira 
admirável alegando nada saber sobre 
as condu’tas infratoras – em escala 
constante e crescente – dos seus paren-
tes, amigos, correligionários, seguido-
res e parceiros.

Os integrantes do MPF na força-ta-
refa da Operação Lava-Jato, sediada em 
Curitiba, não hesitaram em usar uma 
linguagem adjetivada em demasia para 
o que devia ser uma peça sobriamente 
jurídica (por sua enorme gravidade). 
Agiram assim exatamente porque que-
riam destruir um habeas corpus preven-
tivo que Lula se conferiu por ato de im-
pério, à margem da lei e escondido nos 
bastidores do cenário público.

Como é que tanta coisa grave e pro-
fundamente prejudicial ao país aconte-
ceu em pelo menos cinco dos oito anos 
do mandato duplo do ex-líder sindi-
cal (e em pelo menos dois dos cinco e 
meio da sua sucessora), sem que Lula, 
o pioneiro na auto-imunização moral e 
política, e Dilma soubessem – ou, não 
sabendo, se interessassem por saber e 
agissem para extirpar o mal e inter-
romper a sangria?

Omo é que durante os governos do 
PT empresários de pouca expressão ou 
sem a mesma magnitude se tornaram 
alegados embriões de empresas globais, 
as multinacionais brasileiras, e outras, 
que já eram grandes, faturaram como 
“nuca antes”, para empregar o bordão 
do ex-presidente? Por competência pró-
pria? Graças a um mínimo de lisura ne-
cessária para se tornarem merecedoras 
de afagos, elogios e dinheiro público?

Se tudo não passasse de elementos 
de uma conspiração contra um legíti-
mo governo do povo, os agentes desse 
fenômeno não teriam confessado seus 
crimes, revelado os esquemas ilícitos 
de enriquecimento ou estivessem se 
sujeitando às penas que receberam (e 
também que deixaram de receber) gra-
ças às suas delações premiadas e a de-
duragem de terceiros.

Um dos mais ferozes dos parasitas a 
causar prejuízo de bilhões à Petrobrás 

foi aquele mero diretor a quem Lula 
chamava de Paulinho. Os dirigentes 
da estatal que participaram do esque-
ma de corrupção foram escolhidos por 
políticos do PMDB, do PTB e do PP 
porque Lula e Dilma abonaram suas 
fichas. Sem falar nos negócios com 
suspeita de serem escusos que só agora 
estão sendo alcançados pela Lava-Jato 
e outras frentes de investigação que es-
tão se abrindo nos fundos de pensão, 
na Eletrobrás e no BNDES, de cujos 
cofres mais bilhões devem ter saído 
para irrigar o caixa de muita gente.

Só como garantia para o ressarci-
mento dos quase 50 bilhões de reais de 
prejuízo de quatro fundos de pensão 
de estatais (Banco do Brasil, Caixa e 
Correios, além da mesma Petrobrás), o 
bloqueio de bens de patrimônio priva-
do dos suspeitos chegou a oito bilhões 
de reais. Quanto eles roubaram no to-
tal? E como se formou o patrimônio da 
maior empresa de carne do mundo, a 
Friboi, projetada às alturas por dinhei-
ro oficial? E onde está o empresário 
modelo de Dilma e Lula, Eike Batista, 
que agora tenta salvar o que restou do 
incêndio e safar a si próprio do interes-
se dos investigadores?

Um técnico rigoroso haverá de fa-
zer objeções ao tom panfletário, às im-
precisões, às generalizações e a outras 
falhas da denúncia do MPF, que nem 
sempre estabeleceu a conexão entre os 
fatos apontados e os tipos criminais, 
arguidos para justificar a incriminação 
de Lula e parceiros, na instauração da 
ação penal solicitada à justiça.

Há hiatos e lacunas bastantes para 
serem exploradas ao longo da instru-
ção processual pela defesa dos acusa-
dos, se tornados réus pelo juiz que pre-
side o feito, Sérgio Moro, da 13ª vara 
criminal da justiça federal no Paraná.

Tanto esses pontos podem vir a ser 
contestados, como já o foram na nota 
pública que os defensores de Lula e 
Marisa Letícia divulgaram no dia se-
guinte, como podem vir a ser os em-
briões de uma apuração com potencial 
de chocar o país e o mundo.

O MPF diz que só no esquema or-
ganizado de corrupção na Petrobrás as 
empresas com contratos na estatal pa-
garam 6 bilhões de reais em propina, 
quase 2 bilhões de dólares. O superfatu-

ramento feito para gerar caixa para essas 
atividades ilícitas de políticos, executivos 
e empresários causou prejuízo de R$ 42 
bilhões, ou em torno de US$ 13 bilhões.

Quantos episódios de corrupção 
chegaram a esse patamar no mundo? 
Já seria o suficiente para provocar uma 
hecatombe no Brasil. Mas a Petrobrás 
não foi o único alvo dessa combinação 
de predadores e parasitas. Há também o 
sistema Eletrobrás, os fundos de pensão 
estatais, o BNDES, a Caixa e mais algu-
ma coisa. O número pode ir além de R$ 
100 bilhões, ou 2% do PIB nacional em 
mãos de poucas dezenas de pessoas.

Só de algumas delas, para prevenir 
o rombo dos quatro maiores fundos de 
pensão federais, a justiça bloqueou bens 
de patrimônios particulares no valor de 
R$ 8 bilhões. É espantoso.

Corrupção sempre houve e, ao que 
tudo indica, sempre haverá. Mas não 
na intensidade, na velocidade, na es-
cala e na sistematicidade praticadas 
a partir de 2002, prolongando-se até 
2014 com intensidade, justamente o 
ano da quase frustrada reeleição de 
Dilma Rousseff, e na recuperação da 
base parlamentar para livrar Lula da 
explosão do “mensalão”.

O mais importante na denúncia do 
MPF foi garantir que, além do enrique-
cimento ilícito das oito pessoas denun-
ciadas, todo esse esquema foi montado 
para “alcançar governabilidade em prá-
ticas corruptas e perpetuação crimino-
sa no poder”.

É algo que, se definitivamente con-
firmado, colocaria o PT no álbum de 
histórias do PRI do México ou mesmo 
das Farc na Colômbia, embora sem 
derramamento de sangue (o que, tal-
vez, diga alguma coisa sobre o que é a 
sociedade brasileira).

É uma afirmativa sem paralelo na 
história republicana do Brasil, cuja for-
ça não guarda coerência com o texto da 
denúncia, que às vezes se desvia pelo 
subjetivismo de adjetivos que estariam 
melhor se não estivessem no texto. Ele 
diz mais do que prova.

Mas tem um grande mérito: permi-
te à instância certa numa democracia, a 
justiça, obrigar Lula a sair da sua estra-
tégia de não saber de nada. Agora, ele 
precisa dizer duas coisas: o que sabe e o 
que realmente fez.


