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ELEIÇÃO

Sem mudança, de novo
O eleitor de Belém manifestou certa tendência por um político novo para 

ocupar a prefeitura. Os dois únicos nomes com alguma acomodação 
ao perfil, Úrsula Vidal e Carlos Maneschy, podem ter frustrado essa 

aspiração com suas decisões para o 2º turno.

QUANDO PUNIÇÃO É PRÊMIO • A HISTÓRIA DO CÍRIO

Todos já conhecem o fenômeno João Do-
ria, o candidato tucano  que surpreendeu 
a todos ganhando - já no primeiro turno 
- a principal disputa das eleições muni-

cipais do dia 2 no Brasil. Ele se tornou prefeito de 
São Paulo vencendo políticos profissionais na sua 
primeira eleição, graças à imagem de empresário 
competente e isento dos vícios da política. Capaz, 
talvez, de sair da prática rotineira de desmandos e 
abusos que a opinião pública cada vez mais rejeita.

Dória não foi caso único. Há outro, mais pró-
ximo da situação em Belém do Pará. O também 

tucano Hildon de Lima Chaves, o Dr. Hildon, 
jamais figurou entre os primeiros colocados na 
corrida pela prefeitura de Porto Velho, a terceira 
mais populosa capital da Amazônia. A dois dias 
da eleição, a pesquisa do Ibope o colocava em 
quinto lugar, com apenas 9% das intenções de 
voto. Mas ele acabou passando para o segundo 
turno em primeiro lugar. Vai para a nova rodada 
como favorito.

A surpresa é atribuída a fator semelhante ao 
de São Paulo: um perfil inovador, que pode ser-
vir a um projeto de mudança. Depois de ter sido 
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promotor de justiça, Hildon montou 
uma bem-sucedida rede de ensino, car-
tão de apresentação para quem prome-
te ser um bom gestor da coisa pública.

Uma situação que lhe poderia ser 
desfavorável, mudou de significado 
na primeira eleição em que as doa-
ções empresariais foram proibidas e 
o tempo de propaganda oficial en-
curtado. Em sua primeira incursão 
pelo voto popular, ele foi o candidato 
que mais investiu na campanha com 
recursos próprios, 1,4 milhão de reais 
do seu próprio dinheiro, o fez perder 
mais de 10% do seu patrimônio, 

Hildon conseguiu convencer gran-
de parte do eleitorado com sua mensa-
gem de mudança, apesar de integrar o 
PSDB desde o ano passado. “Eu nunca 
fui político. A mesma indignação que 
as pessoas têm com a classe política eu 
também tenho. Até alguns dias, antes 
de ser candidato, eu era mais um elei-
tor do Brasil com as mesmas frustra-
ções, indignações e revolta com a classe 
política. Só que para mudar a política 
alguém tem de se candidatar”, afirmou 
à revista Veja.

A vontade de inovar parece ter-
se difundido por todo Brasil, mas se 
frustrou em capitais como Belém. 
Efetivamente havia apenas duas pos-
sibilidades de algo novo na política 
municipal dentre todos os candidatos: 
a jornalista Úrsula Vidal e o profes-
sor Carlos Maneschy. Úrsula é quase 
neófita e tinha atrás de si uma sigla 
realmente nova, a Rede. Já Maneschy 
comprometeu a sua significação ao se 
aliar ao PMDB de Jader Barbalho.

Ambos se desgarraram das vota-
ções simbólicas dos candidatos da 
esquerda declarada e do PT, cuja can-
didata, Regina Barata, não teve votos 
(13 mil) sequer para se eleger verea-
dora. O maior tempo de exposição e 
a retaguarda do partido que está no 
poder não foi suficiente para evitar 
que Maneschy ficasse atrás de Úrsula, 
que teve um espaço quase simbólico 
na propaganda eleitoral oficial.

O sonho do eleitor de ter um nome 
distinto da dualidade de poder que 
caracteriza a política no Pará se trans-
formou em frustração quando Úr-
sula e Maneschy declararam apoio a 
Edmilson Rodrigues no 2º turno. Foi 
uma opção pragmática pela continui-

dade da carreira política, com mais 
possibilidades de obter um mandato 
eletivo em 2018, para deputado esta-
dual ou federal. Mas foi um autênti-
co adeus a qualquer pretensão de um 
cargo majoritário.

Assim, o 2º turno em Belém será 
decidido entre um prefeito no exer-
cício do mandato e outro que ficou 
por oito anos no cargo, entre 1997 e 
2004. O primeiro com seis mandatos 
eletivos, quatro deles – consecutivos 
– para a Câmara Federal. O segundo 
com nove eleições no currículo, para o 
executivo e legislativo, e três derrotas, 
todas na disputa de cargos majoritá-
rios (governador, prefeito e senador). 
A disputa do dia 30 será uma revan-
che. Em 2012 Zenaldo Coutinho, do 
PSDB, venceu (com 56,61% dos votos 
válidos) Edmilson Rodrigues (que 
trocara o PT pelo PSOL), com 43,39%. 
A diferença foi superior a 100 mil vo-
tos. E agora?

As prévias ao 1º turno indicavam 
que a rejeição a Zenaldo durante o seu 
primeiro mandato, iniciado em 2013, 
em torno de 50%, o afastariam do 2º 
turno. Mas, para surpresa quase geral, 
ele conseguiu reduzir bastante a rejei-
ção e, em escalada crescente, não só 
passou para a nova eleição como ficou 
à frente de Edmilson. Por essa trajetó-
ria, seria o favorito para o dia 30?

De forma convincente, sim e não. 
Ele conseguiu uma carrada extra de 
votos graças ao uso intenso da máqui-
na pública a partir do início da cam-
panha eleitoral oficial, em agosto. Pro-
vavelmente nenhum outro prefeito de 
Belém gastou tanto num período pré
-eleitoral quanto ele. 

Foi outra surpresa, já que os recur-
sos municipais são limitados, o que 
provocou muita especulação sobre a 
origem desse dinheiro, sem prova con-
creta de fonte ilícita. A hipótese mais 
plausível é de que ele armazenou ver-
ba para agir à última hora, incluindo 
decisivamente sobre o eleitor numa 
circunstância favorável, da primeira 
eleição sem contribuições empresariais 
para as campanhas políticas.

O objetivo era evidente: induzir o 
voto útil para o 2º turno. Na oportuni-
dade derradeira, muitos eleitores não 
querem perder seu voto, destinando-o 
a quem está à frente ou tem maiores 

possibilidades de realizar obras – ou 
que consiga ter mais presença na eta-
pa final da corrida pelo mandato. Se a 
estratégia deu certo e continuar dando, 
Zenaldo é o favorito.

Mas Edmilson Rodrigues tem uma 
votação cativa em Belém, que gira em 
torno de um terço dos votos validos. 
Foi o que lhe permitiu se eleger deputa-
do federal em terceiro lugar, dois anos 
atrás. O mais votado foi Éder Mauro, 
com quase 100 mil votos a mais do que 
Edmilson (266 mil a 170 mil), mas o 
candidato-delegado do PSD estancou 
no 1º turno, em terceiro lugar.

Além de Belém ser o principal redu-
to de Edmilson, ele foi o que mais acu-
mulou alianças, abrigando o PMDB de 
Carlos Maneschy (o 5º mais votado), 
a Rede de Úrsula Vidal (a quarta) e os 
partidos de esquerda.

Será o suficiente para fazê-lo virar o 
jogo em cima da hora?

São duas dúvidas ainda de pé, que 
impedem, ao menos por ora, de reco-
nhecer quem é o favorito. Qualquer 
um que vença, porém, pelo currícu-
lo que apresentam, Belém continuará 
órfã da mudança que reclama e da qual 
precisa tanto.

A máquina 
decidirá?

Se não fosse o prefeito de Belém, 
Zenaldo Coutinho teria ficado no pri-
meiro turno da disputa eleitoral pelo 
comando da capital paraense porque 
sua rejeição é majoritária entre os be-
lenenses, cuja maioria também não 
aprova a forma como ele administra a 
cidade. Se sobrevivesse para o 2º turno, 
Zenaldo seria derrotado por Edmilson 
Rodrigues.

Quem fosse o vencedor, esse apa-
rente sucesso teria explicação comum: 
o cidadão vota neles por absoluta falta 
de opção. Colocará um deles na pre-
feitura convicto de que nada mudará 
para melhor. A vida continuará na sua 
rotina na 12ª mais populosa cidade do 
país: com uma ou outra coisa melhor, 
uma ou outra novidade, mas cada vez 
mais distante de padrões de dignidade, 
conforto e qualidade de vida em geral. 
Uma cidade difícil de viver.



JORNAL PESSOAL Nº 618 • OUTUBRO DE 2016 • 1ª qUiNzENA 3

São as deduções diretamente inspi-
radas nas pesquisas divulgadas no últi-
mo fim de semana pelo grupo Liberal, 
por encomenda da TV Liberal, impos-
ta pela Rede Globo. Numa (a do Ibope, 
que o cliente tem procurado desmere-
cer) vence Edmilson. Na outra, a de um 
instituto que a corporação dos Maio-
ranas em momentos posteriores nem 
citou, o vencedor é Zenaldo. Como a 
vantagem de um sobre o outro varia 
em 3/3,5%, que constitui exatamente 
a margem de erro das pesquisas, o que 
há (com 95% de probabilidade de ser 
a exata expressão do estado de espírito 
atual dos eleitores) é empate técnico. 
Em consequência, a disputa será acir-
rada, voto a voto.

Não é o que diz, no entanto, a expec-
tativa do entrevistado - tanto pelo Ibope 
quanto pelo Doxa - sobre quem, afinal, 
será o eleito. A diferença em favor de 
Zenaldo chega a 9%, o que significa ser 
ele o favorito. Por quê? Talvez porque 
até o dia da votação a expectativa é de 
que a máquina pública (que inclui, late-
ralmente, o governo do Estado, também 
ocupado por um tucano, Simão Jatene) 
vai continuar a funcionar.

Apresentando obras - reais ou irre-
ais - do atual prefeito, vai atrair o voto 
útil, aquele que pode decidir sobre o 
resultado na última hora (ou na undé-
cima, considerados os recursos ilícitos 

que podem ser usados), arrebanhando 
votos de eleitores que pensavam em 
não votar, de votos brancos e, talvez, de 
nulos, já que nenhum dos dois candi-
datos teve 50% ou mais de preferência. 
Daí que a maior proporção de diferen-
ça, pró-Zenaldo, serem os 13% a mais 
que ele tem junto a eleitores com mais 
de 50 anos, que podem influir com 
maior peso sobre os demais,

Traduzindo: se vencer, o candidato 
do PSDB terá que creditar os louros ao 
uso dos mecanismos do poder muni-
cipal. Eles podem lhe render votos, em 
função de ter concentrado sua ação no 
período eleitoral, embora também lhe 
causem rejeição pelo que não fez nos 
três anos e meio anteriores, quando a 
sua classificação era a de um dos piores 
prefeitos que Belém já teve. A mesma 
que é aplicada ao candidato do PSOL e 
ao sucessor que ele não conseguiu que 
fosse o do seu partido (e antecessor de 
Zenaldo), Duciomar Costa, do PTB.

A busca por alguma coisa nova é 
responsável pelo fracasso de 70% dos 
prefeitos do interior do Pará que fra-
cassaram na tentativa de se reeleger. 
Foi o maior índice de reprovação dado 
pelo eleitor para administradores mu-
nicipais já registrado. 

No entanto, Edmilson Rodrigues 
e Duciomar conseguiram se reeleger, 
mesmo fazendo administrações sofrí-

veis, niveladas por baixo, a conclusão 
é de que o nível de expectativa e de 
participação política é decrescente em 
Belém na mesma proporção do declí-
nio constante das suas lideranças, tudo 
gravitando para essa cidade que tanto 
amamos e que tanto lamentamos estar 
se tornando o que já é, com a perspec-
tiva de ficar ainda pior.

Se a esperança em dias melhores so-
brevive, onde reencontrá-la? 

Sem votos
A soma da abstenção e dos votos 

nulos e brancos na eleição do dia 2 su-
perou a votação do candidato que ven-
ceu o primeiro dos dois rounds para a 
escolha do novo prefeito de Belém: fo-
ram 265 mil “não-votos” ou votos sem 
um nome por opção contra 241 mil vo-
tos de Zenaldo Coutinho. 

Os brancos e nulos reunidos (87 
mil votos) ocupariam o quarto lugar 
no ranking (87 mil), superando Úrsu-
la Vidal (80 mil). Já a abstenção (quase 
200 mil eleitores não foram votar) seria 
a terceira, à frente de Éder Mauro (me-
nos de 130 mil votos).

Os políticos deviam considerar 
esses números como uma advertên-
cia, um sinal entre o amarelo e o ver-
melho (também nos termos simbóli-
cos que o dueto do 2º turno sugere).

Uma só quadrilha causa prejuízo R$ 420 milhões
O Ministério Público Federal em 

Altamira continua a perseguição à qua-
drilha que é considerada a autora dos 
maiores desmatamentos na Amazônia. 
Seu chefe, o paulista Antonio Junquei-
ra Vilela Filho, está preso em São Pau-
lo, com sua irmã e o marido dela, que 
o auxiliavam. Os três deverão continuar 
presos, se depender do MPF, por persis-
tirem “agindo e procedendo ao processo 
de consolidação das áreas desmatadas 
anteriormente”. segundo o procurador 
Higor Pessoa. A nova investida da Po-
lícia Federal se baseará principalmente 
na falsificação de documentos. para a 
apropriação ilícita das terras públicas 
que foram devastadas.

Valendo-se desse tipo de fraude e 
da cobertura do seu grupo, integrado 

por 25 pessoas, A. J. Vilela - como ele 
é mais conhecido - em apenas três anos 
pôs abaixo 35 mil hectares em alguns 
trechos na região do Xingu, que sele-
cionava através de imagens de satélite 
e sobrevoo de avião. Entrava nas áreas 
selecionadas para extrair as madeiras de 
maior valor e queimar o restante, substi-
tuindo a antiga cobertura por pastagem 
e colocando gado de menor valor para 
simular a ancianidade da ocupação.

Uma vez transformada a área de 
mata virgem em fazenda, ele esperava 
conseguir 200 milhões de reais com a sua 
venda, mas, de acordo com a avaliação 
dos técnicos, o dano ambiental causado 
supera o dobro: seria de R$ 420 milhões. 
Tudo isso graças à ação audaciosa de 
Junqueira Vilela, à cobertura que tinha 

da irmã como administradora do dinhei-
ro (teriam sido R$ 2 bilhões entre 2012 
e 2014) e ao apoio de duas dezenas de 
capangas para intimidar e coagir pessoas 
para a implantação das “benfeitorias”.

Pouco para tanto prejuízo à Amazô-
nia e ao país. De nada valendo as mul-
tas do Ibama, que chegaram a R$ 200 
milhões, que ele não pagou e ignorou 
solenemente, continuando a derrubar 
floresta. Que isso tenha ocorrido apesar 
dos esforços das autoridades, serve de 
advertência para a fragilidade institucio-
nal e operacional do país para enfrentar 
quadrilhas como essas, com um pé nas 
grandes cidades, onde realizam as opera-
ções financeiras resultantes do saque às 
riquezas, e a fronteira, onde o criminoso 
continua solto e o crime, repetido.
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Vinte hidrelétricas já estão
em atividade na Amazônia

Vinte hidrelétricas de grande e mé-
dio porte estão em operação na Amazô-
nia. Geram 35 mil dos 90 mil megawatts 
de energia de fonte hidráulica do Brasil, de 
um total de 110 mil MW, considerando as 
demais fontes da matriz energética nacio-
nal. Das 10 maiores hidrelétricas do país, 
cinco se localizam na Amazônia. 

Elas ocupam quatro das cinco pri-
meiras posições, considerando a ca-
pacidade máxima de Itaipu (de 14 mil 
MW, embora só a metade seja brasilei-
ra), com Belo Monte e Tucuruí, no Pará, 
Jirau e Santo Antonio, em Rondônia, e 
Teles Pires, entre o Pará e Mato Grosso.

É uma realidade espantosa. E sur-
preendente, porque os habitantes da 
região sequer se dão conta dessa gran-
deza, que já tornou a Amazônia uma 
colônia energética das regiões mais de-
senvolvidas do país. Tirando os clientes 
privilegiados dessas usinas, que são os 
empreendimentos eletrointensivos vol-
tados para a exportação, o que fica para 
o suprimento regional é um troco com-
parado ao volume de energia transferi-
da para as outras regiões por linhas de 
transmissão extensas, caras e com sig-
nificas perdas ao longo do trajeto. Além 
de estarem sob o controle de empresas 
internacionais, a mais expansiva delas 
sendo a estatal chinesa State Grid.

A estrutura institucional dos Estados 
amazônicos é mínima, ineficiente e inca-
paz tanto de reagir aos fatos como de for-
necer informações aos cidadãos. Há sete 
hidrelétricas em funcionamento só no 
rio Tocantins, entre os Estados de Goiás, 
Tocantins e Pará. Tucuruí é a maior de-
las em potência (e a segunda do Brasil, 
depois de Belo Monte, que ainda está em 
fase de motorização) e em área de reser-
vatório, que ocupa três mil quilômetros 
quadrados (2.430 em algumas estatísti-
cas). Mas não em volume de água.

Tucuruí, a última barragem da bacia, 
a 350 quilômetros da foz do Tocantins, 
acumula 45 trilhões de litros de água 
para a operação das suas 21 imensas 
turbinas e a regularização rio abaixo. A 
1,9 mil km2 da foz está Serra da Mesa, 
em Goiás, com quase 10 trilhões de li-

tros de água a mais, em um lago de 1,8 
mil km2, para gerar 1,2 mil megawatts 
de energia, enquanto a potência nomi-
nal de Tucuruí é de 8,3 mil MW.

Entre Serra da Mesa, no alto Tocan-
tins, e Tucuruí, no baixo rio, há Estreito, 
Luiz Eduardo Magalhães, Cana Brava, 
Peixe Angical e São Salvador, todas elas 
com seu respectivo reservatório. Qual o 
volume de água que está sob o controle 
das empresas que operam essas usinas? 
Quem estabelece a sincronia entre eles? 
Qual o peso dos outros componentes do 
uso da água em relação ao energético? 
Qual a amplitude da projeção sobre o 
manejo desses reservatórios?

Nos últimos dias procurei respostas 
para essas importantes questões e não 
as encontrei em nenhum lugar, nem 
mesmo nas agências oficiais do setor, 
como Aneel, ONS, ANA ou Ibama. 
Nada também sobre a hidrelétrica do 
Teles Pires, que inundou áreas dos mu-
nicípios de Paranaíta, em Mato Grosso, 
e Jacareacanga, no Pará. Eu queria sa-
ber se a operação do reservatório pro-
vocou alguma alteração no movimen-
to natural de subida das águas do rio 
Tapajós, que foi excepcional neste ano. 
Nada encontrei.

Essa pesquisa me mostrou a fragi-
lidade do Pará, onde estão localizadas 
as maiores hidrelétricas do Brasil e para 
onde o planejamento federal prevê a ins-
talação de mais dessas megausinas. No 
Pará três dos seus maiores rios que já fo-
ram represados têm seus pontos finais em 
território paraense. O governo, porém, 
nada sabe sobre o que acontece rio acima, 
não tem qualquer participação na opera-
ção dos reservatórios, não utiliza as barra-
gens para planejamento de outros usos da 
água - está à mercê do governo federal e 
das empresas. Limita-se, como em quase 
tudo, a inventar taxas, arrecadar dinheiro 
e dar-lhe um destino conforme sua vonta-
de. Um Estado tributarista e mercantil. A 
política reflete essa postura tacanha.

Essa realidade impressionante exige 
que a administração estadual crie uma 
estrutura institucional à altura dos de-
safios que o barramentos dos rios lhe 

impõe. Uma secretaria específica para a 
água ou uma agência estadual, além de 
investimentos na área do conhecimen-
to e da formação de pessoal qualificado 
para tratar da questão. Alguma coisa de 
porte compatível com a questão e que 
consiga o que já parece escrito nas estre-
las: o Pará se tornar a maior província 
energética do Brasil - e do mundo.

QUEM SE INTERESSA?

Este artigo abordou um dos temas 
de maior importância numa região que 
possui a maior bacia hidrográfica do 
planeta e lida tão mal com a água. Quan-
do comecei a pesquisar o assunto, com 
o qual lido há tantos anos, não tinha a 
quantificação global da rede de hidrelé-
tricas que já fornecem energia para o 
país. Fui surpreendido pela totalização 
e pela precariedade dessas informações 
agrupadas nas instituições oficiais, além 
do desconhecimento das questões pela 
opinião pública.

Em princípio minha tendência era 
deixar o artigo para a segunda-feira, no 
pós-Círio. Mas meu instinto de jornalista 
não me permitiu guardar a informação 
por mais tempo quando concluí a primei-
ra abordagem da pesquisa de três dias. 
Vou ter que voltar mais longamente ao 
assunto para aprofundá-lo, checar dados 
e sistematizá-lo melhor. Mas queria logo 
compartilhar meu espanto com o leitor 
do blog. Espero que mais pessoas no Pará 
e na Amazônia se interessem pelo tema e 
passem a pesquisá-lo também.

No curso da análise constatei uma 
lacuna que pode ser facilmente preen-
chida. Todas as empresas que possuem 
concessões de hidrelétricas em opera-
ção deviam ser obrigadas a atualizar 
diariamente em seu site informações 
sobre o nível da água no reservatório e 
a jusante dele, o volume do vertimento 
pelo vertedouro, quanto de água se acha 
estocada naquele momento e as medi-
das que houver sobre as cotas na bacia. 
Assim, qualquer cidadão poderia acom-
panhar a evolução na operação das bar-
ragens, familiarizando-se com um tema 
de grande relevância para o país
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O rio Madeira está seco.
Por causa da hidrelétrica?

Em 30 de setembro deste ano o rio 
Madeira atingiu a sua cota mais bai-
xa na última década, quando seu ní-
vel baixou para 1,98 metros. Dois dias 
depois suas águas subiram um pouco, 
para 2,07 metros, o que caracteriza 
um dos períodos de maior estiagem 
de todos os tempos. São sete metros 
abaixo do mesmo período do ano pas-
sado. A situação mais crítica está em 
um trecho de 400 quilômetros, entre 
Porto Velho, a capital de Rondônia, e 
Manicoré, no Amazonas.

Segundo o Sindicato das Empresas 
de Navegação Fluvial do Estado do 
Amazonas, o problema decorre da fal-
ta de chuvas, da ausência de dragagem 
para remoção dos sedimentos e do 
barramento das usinas hidrelétricas 
de Santo Antônio e de Jirau, em Ron-
dônia, que reduziu a vazão de água.

Os transportadores pressionam 
para maior liberação de água atra-
vés das comportas das barragens das 
duas usinas, das maiores do Brasil. O 
sindicato das empresas está desen-
volvendo um estudo para apresentar 
às hidrelétricas, pedindo que avaliem 
a possibilidade de reduzir o represa-
mento de água.

O tema está sendo debatido com 
nas agências reguladoras federais, a 
ANA (Agência Nacional de Águas), a 
Aneel (Agência Nacional de Energia 
Elétrica) e a Antaq (Agência Nacional 
de Transportes Aquaviários).

Por causa desses problemas, o trans-
porte de cargas pelo Madeira, especial-
mente de grãos e de combustíveis está 
paralisado há mais de um mês. Esses 
são produtos que exigem embarcações 
de calado de pelo menos 2,80 metros, 
impossibilitadas de passar pelos tre-
chos mais assoreados do rio.

Quem mais se prejudica por essa 
situação, de acordo com o presidente 
da Federação Nacional das Empresas 
de Navegação, Raimundo Holanda, é 
Rondônia. Sua produção agrícola, des-
tinada essencialmente à exportação, 
“só é viável se exportado, e o transporte 
ocorre pelo Madeira”, sustenta ele.

Pelo Madeira passam 60% do que 
Manaus consome. O rio movimenta, 
anualmente, 12 milhões de toneladas de 
produtos: seis milhões de toneladas de 
grãos destinados à exportação; cerca de 
três milhões de metros cúbicos de com-
bustíveis com destino ao Acre, parte do 
Mato Grosso e Rondônia; e três milhões 
de toneladas de carga geral.

Os derivados de petróleo, destina-
dos na maior parte ao Acre e a Rondô-
nia, e a  carga geral  precisam ser  car-
regados em embarcações menores. 
Mas o volume já não é suficiente para 
suprir toda a demanda de Rondônia, 
do Acre e do norte do Mato Grosso. A 
complementação é feita por rodovia, a 
um custo 10 vezes maior.

Outro agravante é o aumento no 
tempo de viagem, que praticamente do-

brou. A navegação tem ocorrido duran-
te o dia, a fim de garantir a segurança 
nos trechos mais sedimentados. Além 
disso, estão sendo utilizadas embarca-
ções menores. Juntos, esses fatores ele-
vam o custo operacional do serviço.

O problema não existiria ou não te-
ria a gravidade atual se o Madeira rece-
besse dragagem anual, entre os meses 
de julho e agosto, o que não acontece 
há três anos.

As entidades de navegação reivin-
dicam a efetiva aplicação da  Política 
Nacional de Recursos Hídricos, que 
determina o  uso múltiplo das águas, 
impedindo que a navegação seja pe-
nalizada pela destinação dos recursos 
hídricos para a geração de energia elé-
trica, como é a prática.

A expectativa é que a situação co-
mece a melhorar na segunda quinzena 
deste mês, quando o nível do Madeira 
volta a subir, facilitando a navegação.

Com essa gravidade, o problema é 
novo na Amazônia porque o Madei-
ra já está represado por duas grandes 
hidrelétricas, enquanto no Tocantins e 
no Xingu, no Pará, há apenas uma em 
cada. Além disso, o Madeira é um rio 
plano, com um volume de sedimentos 
que só é superado pelo próprio Ama-
zonas. Mas certamente os mesmos pro-
blemas e questões logo se repetirão e se 
agravarão ainda mais, já que a Ama-
zônia é planejada para ser a província 
energética do Brasil.

Energia: Amazônia por trás do recorde
O Brasil bateu o recorde anual de 

nova capacidade instalada de energia 
elétrica. Segundo dados da Agência 
Nacional de Energia Elétrica, até o 
início deste mês, foram adicionados 
ao sistema elétrico nacional 7,5 mil 
megawatts, o maior valor já registrado 
desde o início da série histórica, em 
1998. A marca anterior era de 2014.

Em setembro, o destaque, segundo 
a Aneel, foi o início da operação co-
mercial de parques eólicos conectados 

na subestação Ibiapina, de responsa-
bilidade da Chesf, e de duas unidades 
geradoras da hidrelétrica de Jirau.

A Amazônia terá participação cada 
vez maior na geração de energia no 
país, devendo assumir a liderança do 
ranking., já que os novos aproveitamen-
tos hidrelétricos em grande escala estão 
previstos pelo governo para a região.

Nos próximos meses, são esperadas 
a conclusão da motorização de Jirau, no 
rio Madeira, em Rondônia. Também 

entrará em operação a terceira unida-
de da casa de força principal de Belo 
Monte, no rio Xingu, no Pará. Outro 
momento importante será a ampliação 
da usina de Santo Antônio,  vizinha de 
Jirau, com testes das máquinas pratica-
mente concluídos.

O acompanhamento periódico da 
capacidade instalada prevê cerca de 
9.700 MW em novos empreendimen-
tos de geração, a entrar em operação 
ainda neste ano.
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Linha atrasada causa prejuízo de R$ 127 milhões

Círio: a grandeza da fé,
o exagero do comércio

Desemprego: a tragédia brasileira

O Pará é o 9º Estado em população 
do Brasil, com mais de 8 milhões de ha-
bitantes. Sua capital é a 11ª do ranking 
nacional, com aproximadamente 1,5 
milhão de habitantes, em proporção 
decrescente sobre o total do Estado (co-
meçou a década com 33% e agora está 
em 30%). A região metropolitana de 
Belém, incluindo cinco municípios (um 
dos quais, Ananindeua, é o segundo em 
população), com 2,2 milhões de habi-
tantes, é a 13ª mais populosa do país.

Como é que, diante desse quadro 
demográfico, a procissão do Círio de 
Nazaré pode reunir dois milhões de 
pessoas, o que significaria 80% da po-
pulação da área metropolitana da capi-
tal paraense e um quarto da população 
do Estado?

Considerando o fluxo de romeiros, 
ainda de menor expressão quando pro-
veniente de outras regiões do país ou 
do exterior, e o contingente que sai do 
interior do Estado para Belém, é im-

possível, ao menos em tese, chegar a 
essa soma tão impressionante da mul-
tidão. O que não diminui a romaria, 
mesmo no âmbito mundial. Ela é re-
almente impressionante, qualquer que 
seja o ângulo de visão.

Mas é preciso frear essa busca quase 
histérica por uma grandeza que devia 
menos glorificar do que preocupar, 
Imagine-se que toda Belém, acrescida 
de 500 mil pessoas de fora, estivesse 
nas ruas ao longo do percurso do Círio, 
considerando as avenidas de ida e vol-
ta - no sábado e no domingo - como o 
eixo de ruas transversais e paralelas pe-
las quais se esparramam os romeiros. 
Parece claro que não há espaço físico 
para tanta gente.

Mas também essa avaliação é espe-
culativa, como hipótese de trabalho. 
Um centro de pesquisa, principalmen-
te nas universidades públicas (federal 
ou estadual), podia se incumbir da ta-
refa de fazer um levantamento científi-

co para colocar o Círio na prancheta e 
apresentar respostas corretas para essa 
questão da sua dimensão.

Não é apenas uma exigência re-
tórica ou acadêmica. Seria uma base 
real para repensar essa busca por uma 
grandeza tal que pode desnaturar a 
raiz da manifestação, tornando-a uma 
competição quantitativa que, levada ao 
exagero, certamente causará danos à 
cidade e às pessoas. Já são 12 romarias, 
que se prolongam por vários dias, com 
percurso de 140 quilômetros, algu-
mas perigosamente motorizadas. Não 
se consegue vislumbrar em algumas 
um sentido de fé, de religiosidade ou 
mesmo de folclore. Parece mais uma 
extensão induzida artificialmente para 
usufruto midiático ou comercial.

Uma ida à verdade e uma volta à 
origem fariam muito melhor por essa 
exuberante demonstração de vonta-
de popular do que essas ginkanas de 
grandeza suspeita.

O Brasil chegou à situação mais 
triste, lamentável e profunda da 
crise econômica: 12% de taxa de 
desemprego. Taxa geral já em si as-
sustadora, que vira tragédia quando 
é segmentada. Uma em cada qua-
tro pessoas com idade entre 14 e 18 
anos de idade está desempregada, 
com taxa de 38%, no auge das suas 
possibilidades, no ponto de largada 
ideal para a vida adulta e produtiva. 
Na faixa de 19 a 24 anos, a taxa é de 
23%. Um massacre.

Dos mais de 200 milhões de brasi-
leiros, 166 milhões estão em idade de 
trabalhar, segundo a mais recente es-
tatística do IBGE. Só 90 milhões esta-
vam trabalhando quando foi aplicada a 
pesquisa. Doze milhões ainda estavam 
procurando emprego, sem sucesso.

E 64 milhões de cidadãos brasilei-
ros estavam fora do mercado, tanto 
por terem sido excluídos das oportu-
nidades de emprego como por não es-
tarem mais empenhados em conquis-
tar um. Entregaram os pontos. Devem 

ir para a marginalidade. Assim, de 
cada 10 pessoas que estão empregadas 
ou ainda querem trabalhar, uma esta-
va desempregada.

Francelino Pereira, presidente do 
partido de apoio ao regime militar, 
criado por ato do ditador, pergun-
tou certa vez sobre o Brasil: que país 
é este? A pergunta era mera retórica 
porque o país era aquele, moldado por 
uma ditadura. Refeita agora, num am-
biente democrático, a pergunta conse-
gue sua resposta?

O atraso de 410 dias nas obras da 
linha de transmissão de energia de Ma-
capá custará 127,3 milhões de reais de 
indenização à empresa responsável, 
que foi declarada isenta de responsa-
bilidade, segundo decisão da Agência 
Nacional de Energia Elétrica.

O valor corresponde à receita de 
410 dias reconhecidos pela agência, 
de um total de 605 dias de exclusão de 
responsabilidade solicitados pela con-
cessionária da linha em ação judicial. 
Ela pertence ao grupo espanhol Isolux, 
que também é responsável pela cons-

trução e operação de outras linhas de 
transmissão no Pará e no Amapá, em 
Oriximiná e Laranjal do Jari.

A nota não informou a razão de 
atraso tão extenso, que impediu a che-
gada de energia de Tucuruí à capital 
amapaense.
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Para a Lava-Jato só Lula interessa?
Para os investigadores da Opera-

ção Lava-Jato Lula é culpado e só inte-
ressam as provas que confirmam essa 
hipótese; provas em contrário são des-
cartadas. O ex-presidente da república 
tem que ser condenado e ir para a ca-
deia, de qualquer maneira.

É a tese dos lulistas. Ela se compro-
va através de uma matéria publicada na 
semana passada pela Folha de S. Paulo. 
O jornal anunciou que a proposta de 
acordo de delação premiada de Ale-
xandrino Alencar, ex-diretor da Ode-
brecht  e um dos executivos da emprei-
teira mais próximos de Lula, foi negada 
pelos procuradores da Lava-Jato e da 
Procuradoria-Geral da República.

Investigadores ouvidos pela  Folha 
consideram que as informações dadas 
por Alexandrino estavam incomple-
tas. Também essas fontes perceberam 
indícios de que ele estaria protegendo 
personagens que são alvos de seus de-
poimentos, como o ex-presidente.

Pessoas ligadas à Odebrecht que 
acompanham as tratativas também 
avaliaram que os investigadores que-
rem um conteúdo mais incisivo sobre 
as práticas criminosas que envolveriam 
o petista – acrescenta o jornal, geral-
mente apontados pelos petistas como 
integrante do PIG (o Partido da Im-
prensa Golpista).

“Reservadamente, Alencar tem re-
latado que um dos fatores que incomo-
daram os procuradores, por exemplo, 
foi insistir que Lula, de fato, fez pales-
tras pela Odebrecht. Para os investiga-
dores, parte delas não foi realizada e há 
indícios de casos de superfaturamento”, 
acrescenta a matéria.

Ela diz que o sítio em Atibaia, em 
São Paulo, seria outro ponto de atrito. 
“O ex-executivo afirma que o valor de 
R$ 1 milhão gasto em benfeitorias pela 
Odebrecht na propriedade frequenta-
da por Lula foi um agrado pela atuação 
do petista a favor do grupo baiano, e 
não uma contrapartida a determinados 
contratos com o governo federal”.

Outro complicador seria a versão 
de Alencar, contrária à hipótese dos 
investigadores sobre a empresa Exergia 
Brasil, do sobrinho da primeira mulher 
de Lula Taiguara Rodrigues. A compa-

nhia foi alvo de denúncia apresentada 
ontem pelo Ministério Público Federal, 
em função da sua subcontratação pela 
Odebrecht para atuar em obras em An-
gola. Os empreendimentos contaram 
com recursos do BNDES.

“Em sua pré-delação, o ex-exe-
cutivo confirmou que a empresa de 
Rodrigues foi contratada a pedido de 
Lula, mas negou que os serviços não 
tenham sido realizados”, informa a 
reportagem.

Apesar da negativa ao acordo na 
semana passada, a posição dos inves-
tigadores de não fechar o acordo com 
Alencar não seria definitiva. “A defesa 
do ex-diretor se comprometeu a levar 
novos elementos sobre Lula para a ne-
gociação. Parte dos procuradores crê 
que, com o material, há chances de o 
cenário mudar”.

Advogados ligados à Odebrecht que 
a Folha ouviu trabalham com essa pers-
pectiva e têm se dedicado a levantar 
informações e provas solicitadas pelo 
Ministério Público. Sabem que têm 
pouco tempo para mudar os rumos da 
negociação.

Além de Alencar, outros executi-
vos do grupo estão em risco de não ter 
acordos fechados com a Procuradoria 
e a força-tarefa, segundo envolvidos 
nas investigações, que o jornal cita sem 
dar-lhes os nomes.

A empreiteira baiana estaria tentan-
do concluir a delação de 53 funcioná-
rios. Ao longo da semana passada mais 
de 20 advogados ligados à Odebrecht 
estiveram em Brasília, onde se reuni-
ram com os procuradores.

A Folha lembra que essa é a segun-
da vez que as declarações de Alencar 
são consideradas insatisfatórias pelos 
procuradores. “Há pouco mais de um 
mês, eles fizeram uma rodada de entre-
vistas com os candidatos à delação da 
Odebrecht em Curitiba e em Brasília”.

Condenado por Sergio Moro a 15 
anos e sete meses de prisão sob acusa-
ção de corrupção e lavagem, Alencar 
ficou quatro meses detido. Foi preso 
em 2015 na mesma fase que deteve 
Marcelo Odebrecht, herdeiro do gru-
po, mas saiu com um habeas corpus 
concedido pelo STF.

Se verdadeiras, as informações da-
das pelo jornal paulista suscitam várias 
reflexões.

A primeira é quanto ao PIG. Não há 
dúvida que a grande imprensa nacional 
não gosta de Lula e dos petistas, muito 
menos de Dilma Rousseff, e em espe-
cial desconfia das suas políticas sociais 
e da sua diplomacia, mas não há qual-
quer prova de que atuou nos bastidores 
para derrubá-los ou encurtar os seus 
mandatos.

Lula exerceu plenamente a presi-
dência da república durante os oito 
anos que conquistou através do voto. 
Todos os jornais noticiaram que ele 
deixou o poder com o mais alto índice 
de aprovação da história republicana.

A fama que ele atribuiu a Dilma 
como gerente eficiente foi aceita e ela 
surfou sem problemas na enorme onda 
deixada pelo seu antecessor (muito 
mais de espuma do que de água), até a 
onda quebrar e a realidade se apresen-
tar, depois da eleição de 2014.

Nesse momento a bolha de tole-
rância da grande imprensa também 
estourou e começaram a se suceder 
editoriais em progressão até o impea-
chment. Mas não num coro monocór-
dio. A aversão a Dilma teve tons e se-
mitons, cores fortes e também neutras. 
Todos a queriam fora, mas o país con-
tinuou funcionando quando ela caiu e 
o pregão golpista afinou. Porque se é 
certo que o Brasil não engoliu Temer, 
também só os fanáticos para negar que 
também já deglutiu Dilma - e Lula.

Demonstração dessa diversidade é 
a própria notícia dada pela Folha. Cer-
tamente muitos petistas vão apregoá-la 
aos quatro ventos como a prova de que 
Sérgio Moro & equipe nada mais fazem 
do que uma perseguição sem trégua, a 
serviço de forças ocultas ou não, mas 
sempre conspiradoras, para evitar que 
Lula volte em 2018 e dê um passeio até 
a presidência de novo.

Mas não é exatamente assim. O 
homem da Odebrecht mais próximo 
de Lula, seu acompanhante em muitas 
viagens e interlocutor em diversos en-
contros, não negou nenhum dos fatos 
postos sob quarentena pelos correligio-
nários do ex-presidente.
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A Odebrecht realmente gastou a 
nada desprezível soma de um milhão 
no sítio paulista, que ele nega ser de 
Lula, que por lá apenas passaria, em 
vacances (como dizem os colunistas 
sociais). Foi só um mimo desinte-
ressado da construtora, reconhecida 
pela atuação patriótica e positiva do 
chefe da nação. Imagine-se quanto 
não gastaria se o sítio fosse realmente 
de Lula.

Da mesma forma, confirmou que 
a empreiteira subcontratou uma fir-
ma do sobrinho do então presidente, 
mas ele realmente prestou os serviços 
que lhe foram dados. E a participa-
ção de Lula se restringiu a promover 
os negócios do Brasil em Angola. Se a 
Odebrecht faturou em cima dessa di-
plomacia, é coisa do acaso.

Da mesma forma, a empresa pagou 
dos maiores honorários do mercado 
internacional para que Lula desse suas 
fabulosas e incomparáveis palestras 
pelo Brasil e o mundo, pelas quais po-
dia até ter merecido um prêmio Nobel 
da paz. Nada a ver com transferência 
camuflada de recursos que os espíri-
tos malévolos teimam em chamar de 
propina, comissão ou pró-labore, ou 
non-labore.

A verdade, como se está a ver, não 
é produto fácil ou abundante na pra-
ça. Mas pode ser encontrado se quem 
o busca olhar com atenção, acuidade e 
competência as prateleiras em oferta.

Para o povo, a bolsa. Para os empresários, a mala

Dilma sofre nova reprovação
Pelo segundo ano consecutivo, o 

Tribunal de Contas da União enco-
mendou ao Congresso a rejeição das 
contas de gestão da ex-presidente Dil-
ma Rousseff. A decisão da corte foi 
adotada por unanimidade. Para chegar 
a esse parecer, o relator, José Múcio, 
apontou 10 irregularidades que impe-
dem a aprovação das contas.

Mas o que o TCU produz é apenas 
um parecer prévio, que o Congresso 
Nacional pode acatar ou não. A pres-
tação de contas de 2014 de Dilma foi 
rejeitada pelo tribunal, mas aprovada 
pela comissão de orçamento do legisla-
tivo. Até hoje, no entanto, esse parecer 
não foi ao plenário para ser apreciado e 
votado. O Congresso não aprovou ain-
da sequer as contas de Collor, Fernan-
do Henrique Cardoso e Lula.

Se a Lei de Responsabilidade Fiscal 
é uma das grandes conquistas do Brasil 
(e é) para impor uma gestão mais pro-
fissional, competente e séria da admi-
nistração pública, o parlamento a está 
desmoralizando com sua passividade 
preguiçosa e irresponsável. Transfor-
ma o que é norma técnica em moeda 
de negociação política, contaminando 
a res publica com o vírus da leniência e 
da promiscuidade.

O parecer prévio do TCU pode até 
resultar de interesse político ou provo-

cá-lo, mas é suficientemente técnico 
para ser desvinculado de teorias cons-
pirativas para servir de elemento de 
análise de duas questões sérias. Uma, é 
se realmente a presidente da república 
violou a lei que lhe impunha exação na 
gestão da coisa pública.

Quanto a isso, após a leitura do pa-
recer e das razões dos advogados de 
Dilma Rousseff, a resposta é positiva: 
ela deixou de cumprir a Lei de Res-
ponsabilidade Fiscal. Logo, suas contas 
têm que ser rejeitadas.

Outra questão ultrapassava o âmbi-
to das formalidades legais e diz respeito 
ao custo dessas irregularidades. Nesta 
análise, é impossível não concluir que 
a União, como nunca antes, contribuiu 
pesadamente para a crise fiscal, finan-
ceira e econômica que o país enfrenta 
por sua atuação incompetente, irres-
ponsável e dissimulada.

O governo federal abria novos bu-
racos enquanto tentava tapar os já 
abertos. De uma manobra contábil, es-
critural, foi caindo num poço sem fun-
do de uma conta elementar: passou a 
gastar mais do que arrecadava. O efeito 
cascata para trás é esse que impôs ao 
partido do governo, o PT, a maior der-
rota da sua história e das mais graves 
que um partido no poder já teve na his-
tória republicana brasileira.

O tesouro nacional emprestou 323 
bilhões de reais ao BNDES, que repas-
sou esse dinheiro a grandes empresas 
nacionais através de empréstimos sub-
sidiados. “Mais de 60% das empresas 
beneficiárias eram de grande porte e 
tinham condições de tomar crédito em 
mercado sem subsídio do governo”. 
O saldo devedor do banco estatal de 
desenvolvimento junto ao tesouro foi 
além de meio trilhão de reais, o equi-
valente a 10% do PIB.

Essas grandes empresas não fo-
ram apenas subsidiadas para realizar 
negócios dentro do Brasil, o que teria 
pelo menos o efeito de retenção de 
parte dessa montanha de dinheiro, 
gerando efeitos internos, desconta-

das as remessas ilegais para o exterior. 
Elas também foram favorecidas lá fora 
com US$ 8,3 bilhões do BNDES para 
obras de infraestrutura em outros pa-
íses, dos quais 76% em Cuba, Angola, 
Argentina e Venezuela, países amigos 
do PT e onde Lula tinha muita influ-
ência - não só política, sabe-se agora 
em maiores detalhes.

Esses são alguns dos números as-
sustadores que o governo Temer divul-
ga através da imprensa a partir deste 
fim de semana, em anúncio institu-
cional. São duas páginas de estatísticas 
gravíssimas, apresentadas, porém, de 
forma superficial - naturalmente, por-
que seria demais ir além ao tratar de 
temas áridos e difíceis junto ao grande 

público. O governo deveria completar 
essa campanha, através de um dossiê 
técnico, estritamente técnico.

O leitor, espantado ao saber que 
as pretensas multinacionais, que o PT 
pretendia criar, abriram um buraco 
sem igual nas contas públicas, certa-
mente haverá de querer a lista dessas 
empresas, quanto cada uma recebeu, 
a natureza dos projetos favorecidos 
pelos financiamentos, o saldo devedor 
junto ao banco, o valor da diferença 
entre os juros de mercado e o crédito 
subsidiado concedido e todas as infor-
mações necessárias para uma análise 
completa da questão.

Também é assustador saber que as 
duas maiores estatais, a Petrobrás e a 
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MEU SEBO

O livreiro Dudu
O primeiro dono de sebo com quem 

me relacionei, a partir dos 13 anos, 
foi Eduardo Failache. Ele era dono da 
Livraria Econômica, na rua Campos 
Sales, quase em frente ao Arquivo Pú-
blico e a uma quadra da sede do jornal 
A Província do Pará e da Livraria Mar-
tins, a maior e mais completa em toda 
minha vida em Belém.

Dudu era o responsável pela única li-
vraria de usados de Belém nessa época. 
Abonado pelo cofre paterno, que vivia a 
sua fase áurea, eu nem ligava para os pre-
ços, geralmente exagerados, que o Dudu, 
cofiando seu bigode e com seus olhinhos 
de água, apresentava a cada exemplar que 
eu reivindicava por compra. Levei assim 
muitos exemplares de almanaques anu-
ais, principalmente portugueses, o Ber-
trand e o do Porto, fontes de suprimento 
de curiosidades e literatura de ocasião 
que me eram muito úteis na época.

Quando a fonte do provedor de 
fundos secou, passei à negociação di-
fícil – e às vezes dura – com o livrei-
ro, incontornável se queria sair da loja 
com um preço razoável. Aos poucos, o 
momento de definir o preço se trans-
formou num autêntico lance de esgri-
ma entre o vendedor e o comprador. 

Gostávamos porque adestrava tanto 
a um como a outro, multiplicando os 
recursos que utilizávamos para vencer 
a parada. No impasse, eu me retirava 
bufando e o Dudu reinava com seu 
aparente desprezo pelos cobres que eu 
retirava com dificuldade do bolso.

Logo eu me instalei no prédio ao 
lado da livraria, no Justo Chermont. Ra-
ramente deixava de fazer escala no sebo 
entre saídas e entradas, muito frequen-
tes, à cata de informações ou com elas 
no caderno para novas matérias. 

Tornamo-nos amigos, amizade que 
de nada servia quando se tratava de me-
dirmos forças em torno de um dos seus 
produtos. Às vezes ganhava ele; às ve-
zes, eu. Empate era resultado raro, que 
acontecia quando a pugna prolongada 
nos cansava.

Talvez eu possa reivindicar o título de 
a pessoa que mais comprou livros no sebo 
do Dudu, uma caverna escura e mofenta, 
que mais parecia uma dependência me-
dieval. Na parte final, ainda mais caver-
nosa, estavam as preciosidades, que Dudu 
costumava despachar para o estrangeiro, 
como ele dizia, ou para outras capitais. 

Demorou para que eu tivesse acesso 
a esse covil. Dudu temia que eu conse-

guisse sair dali com uma preciosidade 
sem deixar as moedas que ele arrecada-
va com clientes mais fornidos no bolso. 
O que, de fato, acontecia – mas só de 
vez em quando, entre urros de dor e 
rangidos de dentes caninos.

Se conseguia a façanha, eu saía dali 
como Lancelot e ia apreciar a caça no 
escritório, com o ar condicionado liga-
do e a vista para o derramamento de 
água do rio Guamá no estuário do rio 
Pará, passando pela baía do Guajará, 
com as ilhas ao fundo. Eu era um rei e 
Dudu o meu vassalo – era a ilusão que 
cultivava por efêmeros momentos.

Essa relação sobreviveu impávida 
aos anos, tão intensa que mal soube 
da morte de Eduardo Failache larguei 
tudo para comparecer, à última hora, à 
sua derradeira passagem por este vale 
de lágrimas. Eu era o único cliente a 
testemunhar o seu sepultamento no 
cemitério de Santa Isabel entre paren-
tes do velho, enérgico e compreensivo 
livreiro, o primeiro da série de outros 
pastores de papeis impressos da minha 
vida. Não podia ter começado essa his-
tória com personagem melhor do que 
o Dudu, simples e perigoso como esse 
tratamento carinhoso e informal.

Eletrobrás, tiveram prejuízo de qua-
se 75 bilhões de reais em apenas dois 
anos, 2014 e 2015, dos quais R$ 56 
bilhões da petrolífera, infiltrada pelo 
cartel das empreiteiras e seus associa-
dos políticos e técnicos. Também é o 
caso de divulgar uma análise do ba-
lanço das duas companhias do setor 
de energia, que é de importância es-
tratégica para o país.

Não menor é o impacto da revela-
ção de que, ao final do ano passado, R$ 
54 bilhões de despesas realizadas pelo 
PAC (o Programa de Aceleração do 
Crescimento, que teve por madrinha 
Dilma Rousseff, quando ainda minis-
tra e em campanha pela presidência da 
república), mas não pagas. Como é que 
uma obra de 2,4 bilhões de dólares, a 
refinaria Abreu e Lima, já custou mais 
de US$ 18 bilhões, quase oito vezes 

mais? Passadena, que é um escândalo, 
torna-se quinquilharia diante desse di-
nossauro de aço.

Ao revelar essas informações, Te-
mer quer mostrar à opinião pública 
que “encontrou uma situação muito 
grave nas contas públicas”. É uma ini-
ciativa que se mostrará mais positiva 
se fornecer um levantamento com-
pleto das contas e torná-lo acessível a 
todos. Qualquer que fosse o sucessor 
de Dilma, agora ou depois, através de 
uma intervenção que antecipou o seu 
fim, como o impeachment, ou pela su-
cessão normal, em 2018, o novo pre-
sidente teria um abacaxi de Itu para 
descascar a partir de uma herança re-
almente trágica. Mas teria que descas-
car a fruta maldita.

Até agora o governo de Michel Te-
mer não se revelou à altura desse de-

safio. De sua dimensão dá uma ideia o 
próprio anúncio que mandou publicar 
na imprensa. Ele diz que extinguiu 4,2 
mil dos 24 mil cargos de confiança da 
máquina pública cuja condução Dilma 
lhe deixou e que 10 mil só poderão ser 
ocupados por servidores concursados. 
Ainda assim restarão quase 10 mil 
cargos a serem preenchidos com no-
mes que o presidente poderá tirar do 
bolso do colete - seu e dos seus paren-
tes, amigos e correligionários. Podia 
simplesmente ter cumprido a diretriz 
constitucional e impor o preenchimen-
to de todos os cargos pela via legal do 
concurso público.

Um pequeno bom exemplo, cujo 
valor simbólico transcende seu signifi-
cado econômico-financeiro e ajudaria 
o povo a começar a crer num governo 
que até agora majoritariamente, rejeita.
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A juíza frauda e é punida:
vai ganhar sem trabalhar

O Conselho Nacional de Justiça decidiu, no dia 13, que a omissão da juíza Clarice Maria de Andrade 
contribuiu para os abusos que a menor L. S. P., de 15 anos, sofreu numa cela lotada de homens em 
Abaetetuba. Durante 26 dias, ela foi espancada, teve a pele queimada com cigarros e foi estuprada 

seguidamente. A jovem fora presa sem julgamento, sob a acusação de tentar furtar um celular.
O relator do processo no CNJ, em Brasília, Arnaldo Hossepian concluiu que ficou “evidente a 

falta de compromisso da magistrada com suas obrigações funcionais”. A defesa alegou que ela 
desconhecia as condições da prisão.

Em 20 abril de 2010, o Conselho 
Nacional de Justiça, por maioria de 
votos, impôs à juíza a pena de apo-

sentadoria compulsória. Ela foi punida 
por se enquadrar no caso do juiz que “ab-
dica deliberadamente do exercício de suas 
competências, atuando de forma burocrá-
tica e indolente, negligenciando em salva-
guardar os interesses do jurisdicionado”.

A sentença considerou que o magis-
trado é responsável “pelo bom andamen-
to dos serviços cartorários, sendo inviável 
sua defesa apenas ao argumento da res-
ponsabilização exclusiva de auxiliares, em 
especial quando demonstrada a gravidade 
e a excepcionalidade da situação concreta”.

  Inconformada, a juíza recorreu ao 
Supremo Tribunal Federal. Dois anos 
depois, em junho de 2012, o STF con-
cedeu parcialmente – por maioria de 
votos – o mandado de segurança, cas-
sando a decisão do CNJ. 

O relator do processo, Marco Aurélio 
Mello, afastou qualquer forma de respon-
sabilização da juíza pelo fato de a menor 
ter sido mantida recolhida, juntamente 
com mais de 20 presos, na carceragem da 
delegacia da polícia civil de Abaetetuba. 

Havia uma segunda acusação contra 
a magistrada: sua “desídia em adotar as 
providências urgentes e pertinentes para 
a situação grave que lhe foi noticiada, 
formalmente, por meio de ofício subscri-
to pela autoridade policial”.

Na manhã de 7 de novembro de 
2007, a comunicação foi apresentada no 
protocolo do fórum onde funcionava a 
3ª vara criminal da comarca do municí-
pio, pela qual Clarice, não sendo a titu-
lar, respondia.

Nesse ofício, delegado Antonio 
Fernando Botelho da Cunha, superin-
tendente regional do Baixo Tocantins, 
solicitava  “em caráter de urgência”, a 
transferência da presa de justiça L. para 

ficar detida em Belém, “uma vez que não 
possuímos cela para o abrigo de mulhe-
res, estando a mesma custodiada junta-
mente com outros detentos, correndo 
risco de sofrer todo e qualquer tipo de 
violência por parte dos demais”

Analisando o documento, o relator da 
nova análise do caso pelo CNJ, Arnaldo 
Hossepian Junior, observou que, diante 
do teor do ofício, “de gravidade evidente, 
em que o dano vivenciado pela presa, do 
sexo feminino – sendo após constatado 
que se tratava de menor de idade – era 
de clareza meridiana, sem dúvida as pro-
vidências cabíveis exigiam proatividade 
por parte do Magistrado responsável, no 
caso a Dra. Clarice”.

O relator destaca o trecho do voto 
vencedor no STF, que admite que a ju-
íza poderia “ter agido com a presteza e 
a eficiência demandada pela gravidade 
da situação”, já que “estava a seu pleno 
alcance assumir pessoalmente a comu-
nicação com o TJ/PA ou com outras 
autoridades competentes, sem delegar a 
prática desses atos operacionais ao seu 
auxiliar, ou mesmo cobrar-lhe incisi-
vamente a comprovação do envio e do 
recebimento das mensagens”. 

Ao tomar conhecimento do ofício da 
autoridade policial, a juíza mandou oficiar 
à Corregedoria de Justiça, “solicitando 
autorização”, conforme o requerido pelo 
delegado. O relator observa que com esse 
despacho, surgiu a primeira controvérsia: 
teria o despacho sido datado de 7 de no-
vembro, uma quarta-feira, ou 8? 

Ele nota que a data “apresenta rasu-
ra, como atestado pelo laudo pericial, 
que concluiu que a datação pioneira foi 
08/11/07. Posteriormente, ainda de acor-
do com a conclusão do laudo, a data foi 
alterada para 07”. Apesar dessa rasura, 
“algo indiscutível”, Clarice, “quando de 
seus memoriais, sustenta que de fato se 

equivocou ao despachar, se vendo obri-
gar a retificar a data, pois a correta era 
07/11/2007 ao invés de 08/11/2007”. 

Todavia – continua o relator – “ainda 
que a rasura tenha sido fruto de simples 
equívoco, sem qualquer intuito de frau-
dar a realidade e, por conseguinte, a fé 
pública do documento, o que, por si só, 
seria algo inadmissível em se tratando de 
um Magistrado”, há outro fato.

A juíza sustentou que delegou ao di-
retor da secretaria do juízo, Graciliano 
Chaves da Mota, as providências perti-
nentes para o encaminhamento do ofício 
à Corregedoria da Justiça, mediante fax 
e correspondência física. Mas o tal enca-
minhamento não se efetivou nem em 7 
nem em 8 de novembro.

Segundo apurado em sindicância 
realizada pela Corregedoria, o ofício foi 
efetivamente elaborado e encaminhado 
apenas em 20 de novembro, embora com 
data de 7 de novembro de 2007. A frau-
de na data de encaminhamento “restou 
provada quando da diligência realizada 
no computador da serventia da 3ª Vara, 
que localizou o arquivo do ofício com 
data de 20 de novembro, uma terça-feira, 
ao invés de 07 do mesmo mês. Portanto, 
ideologicamente falsa a certidão datada 
de 21 de novembro de 2007, expedida 
pelo servidor Graciliano, que certifica ter 
encaminhado o tal ofício à Corregedoria 
em 08 de novembro de 2007”, relata o 
conselheiro do CNJ 

Depois da investigação que fez, a Corre-
gedoria (então chefiada pelo atual presiden-
te do tribunal, desembargador Constantino 
Guerreiro),  “proclamou a inexistência de 
qualquer solicitação subscrita pela magistra-
da Clarice em favor da detenta – após identi-
ficada como sendo menor inimputável – em 
especial a transferência dela para estabeleci-
mento prisional adequado”. O ofício só foi 
recebido em 23 de novembro.
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A Corregedoria informou ainda que o 
servidor Graciliano, “uma vez inquirido 
sobre as fraudes constatadas, admitiu ter 
atuado de acordo com as determinações 
da Magistrada Clarice que, quando de 
seus memoriais, negou, peremptoriamen-
te, as imputações. Sustentou, ainda que, se 
omissão houve, sem dúvida não foi dela”.

O relator ressalta que o dever do ma-
gistrado, no exercício da judicatura, ée 
“atuar de forma atenta e empenhada, di-
ligente mesmo, e com a capacidade de 
identificar o que se trata de questão emer-
gencial, portanto a demandar medidas 
céleres, entre aquelas enfrentadas no coti-
diano do dia-a-dia forense”.

Considera não ser admissível “que, 
diante da situação noticiada no ofício – 
presa do sexo feminino detida no mes-
mo cárcere ocupado por vários presos 
do sexo masculino, algo ignominioso – a 
Magistrada Dra. Clarice, no exercício da 
jurisdição, tenha simplesmente delegado 
para seu subordinado a expedição de co-
municados pelas vias formais, curvando-
se às justificativas que segundo ela foram 
apresentadas pelo servidor para postergar 
o cumprimento da determinação, o que 
se deu mais de 10(dez) dias após o rece-
bimento do ofício. Evidente, portanto, a 
falta de compromisso da Magistrada com 
suas obrigações funcionais”.

Seu descompromisso “com a gravida-
de da situação da presa” também se revela 
no depoimento prestado no curso do pre-
sente processo por outra servidora do seu 
gabinete. Maria Luisa Pinheiro Soares tra-
balhava deixou claro que, embora traba-
lhasse na sala de audiência, diariamente, 
ao lado da juíza, “jamais ouviu qualquer 
comentário sobre a presa do sexo femi-
nino, encarcerada na mesma cela ocupa-
da por presos do sexo masculino e a ex-
pedição de ofício sobre tal situação”. Ela 
confessou só ter sabido do fato quando a 
imprensa o noticiou, em 20 de novembro.

Hossepian considerou necessário  É 
de relevo destacar também que Maria 
Luisa trabalhava ao lado do servidor 
Graciliano, “como admitido pelo próprio 
no corpo na certidão fraudulenta, aquela 
em que ele certificou a data de expedição 
de ofício à Corregedoria como sendo 08 
de novembro de 2007, inverdade esta de-
pois diagnosticada”.

O conselheiro anotou ainda “a preo-
cupação, compulsiva, da Magistrada em 
se livrar de qualquer responsabilidade 

pelo episódio, quando, ao elaborar nota à 
imprensa, datada de 20 de novembro de 
2007, ignorou o teor do ofício expedido 
pela autoridade policial, do qual tomou 
ciência e lançou despacho, afirmando que 
não sabia, até 14 de novembro de 2007, 
que a presa L. se encontrava recolhida em 
cela com vários presos do sexo masculino. 
Negou, assim, de forma pueril mesmo, a 
realidade fática que se evidenciou, certa 
de que poderia tornar favorável a ela a 
compreensão de tudo o que se sucedeu 
envolvendo a presa do sexo feminino”.

A nota à imprensa, “ao invés de favo-
recer a Magistrada, consagra a certeza do 
quanto estava ela desconectada de seu de-
ver funcional, pois mesmo afirmando que, 
em 14 de novembro de 2007, 
teve notícia da condição de 
menor inimputável da presa, 
nenhuma ação emergencial 
adotou para salvaguardar os 
interesses da menor e, por 
consequência, solucionar 
àquele estado de coisas (por 
exemplo, determinando a 
imediata soltura da custo-
diada ou transferência para 
outra unidade das forças de 
segurança daquele Estado), 
agora mais grave, deixando que tudo cami-
nhasse até 15 de novembro de 2007, quan-
do, curiosamente, deu-se a fuga da detenta, 
que estava prestes a ser entregue aos geni-
tores, por iniciativa do Conselho Tutelar da 
Comarca”. 

No ofício em que, logo em seguida, 
prestou informações à Corregedoria, o 
relator diz que sua atenção foi atraída 
pela narrativa da juíza, “que a fim de jus-
tificar a Nota à Imprensa, se diz surpresa, 
não quanto à prisão da menor na cela 
com homens, mas sim com a repercus-
são do caso”.

Ao concluir a sua apreciação do caso, 
Hossepian diz que no Brasil, “onde tantos 
casos de corrupção diminuem a confian-
ça da população nos órgãos públicos, ne-
cessita-se de pessoas que sejam compro-
metidas com a causa, que possam quebrar 
preconceitos com relação aos sujeitos do 
Estado, através de uma conduta digna de 
ser seguida. O Juiz pode ser este sujeito, 
onde, no âmbito de sua jurisdição, seja 
respeitado por todos e que inspire a crença 
na atuação justa e imparcial do Judiciário”.

Além disso, “por meio de seus conhe-
cimentos e influência, pode ele cumprir 

uma responsabilidade social, indo além 
do dever de julgar, criando, desenvolven-
do e participando de projetos que ensi-
nem e auxiliem a população”.

Para ele, esse é o papel social do juiz, 
“que tem um compromisso com a socie-
dade, seguindo como rumo em suas de-
cisões os preceitos definidos na Consti-
tuição, visando o bem social, e que, além 
disso, seja um exemplo em seu meio, tan-
to dentro, como fora dos autos”.

No caso que examinou, Clarice Maria 
de Andrade “abdicou deliberadamente do 
exercício de suas competências, atuando 
de forma burocrática e indolente, negli-
genciando em salvaguardar os interesses 
da mulher e, num segundo momento, de 

menor inimputável, procu-
rando, ainda, se escudar na 
figura do servidor Graci-
liano, seu assessor, transfe-
rindo a ele, que trabalhava 
com ela diariamente, na 
sala de audiências, a culpa 
pela inação aqui diagnos-
ticada, que de fato é de in-
teira responsabilidade da 
Magistrada”.

Além de aplicar a pena 
da disponibilidade, “com-

patível com a gravidade da falta”, o con-
selheiro mandou oficiar ao Tribunal de 
Justiça do Estado “para que informe se foi 
instaurado inquérito para apurar crime 
contra a fé pública praticado ela magistra-
da a Dra. Clarice Maria de Andrade”.

A magistrada foi afastada do cargo 
que vinha ocupando, junto à cúpula do 
tribunal de justiça, mas continuará a re-
ceber o salário integralmente. Ficará em 
disponibilidade durante os próximos 
dois anos. Significando que receberá em 
dia sem precisar trabalhar. 

Assim, seis anos depois da primeira 
decisão e nove após o crime, o CNJ con-
cluiu a apreciação. Optou por uma pena 
ainda mais branda do que a primeira, a 
colocação da juíza “disponibilidade”, rece-
bendo tudo que lhe caberia se estivesse na 
ativa, pelos próximos dois anos. Ganhan-
do integralmente sem precisar trabalhar.

Isso é punição? Parece mais antecipa-
ção proveitosa da aposentadoria, a que 
nenhum cidadão teria direito. Os policiais 
acusados foram punidos com a demissão 
a bem do serviço público.

Boa moral, portanto, não tem essa 
história.
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QUEM (3)

Continuo a relação dos 
nomes da elite paraense 
que compraram apartamen-
tos no edifício Palácio do 
Rádio, em 1952, quando a 
construção do prédio, na 
avenida Presidente Vargas, 
ainda nem começara, mas o 
empreendimento já era um 
sucesso de venda:

Maurpicio Queima Co-
elho de Sousa, Mercedes 
Rios, Milton Mindelo Gar-
cia, Mathias Menezes, Nove-
lina Moncho Cohen, Nelma 
e Nilma Age, Nelson e Jorge 
Age Filho, O. M. Franco & 
Cia., Oscar José Chamma, 
Osvaldo Abrunhosa Trinda-
de, Oceania Chamié (alguns 
nomes ficaram ilegíveis e 
outros incompletos: Cha-

ves Fernandes, Ponte Sousa 
Borges Leal), Pedro de Oli-
veira Bentes, Pinto Leite & 
Cia., Plínio Alves Barreira, 
Preciada Levy Athias, Po-
jucan Loura Tapajós, Rena-
to Malheiros Franco, Ruy 
Ponte Sousa Borges Leal, 
Sebastião Albuquerque de 
Vasconcelos, Scilla Lage da 
Silva, Sílvia Campos Pro-
ença, Sílvio Gouveia San-
tiago, Sol Meyohas, Teiveli-
no Guapindaia, Waldemar 
Marques da Conceição e 
Wady Thomé Chamié.

ACIDENTE

Eram três e meia da tarde 
de 29 de setembro de 1917. 
O bonde 23 da Pará Eletric, 
concessionária do transpor-
te público em Belém, fazia o 
percurso da Usina da Cre-
mação para o Ver-o-Peso, 
guiado por um motorneiro 
e dirigido por um condutor. 
Ao chegar ao posto de para-
da da travessa 22 de Julho 
(atual Alcindo Cacela) com 
a avenida Gentil Bitten-
court, colidiu com a loco-
motiva Ananindeua, que ia 
da estação de São Braz para a 
de Belém, a fim de comboiar 
um trem de Belém para 

Castanhal. 
O acidente 
aconteceu 
p o r q u e 
o motor-
neiro do 
bonde ten-
tou passar 
antes pelo 
trilho, ig-
n o r a n d o 
o aviso do 
maquinis-
ta. O mo-
t o r n e i r o 
morreu na 
hora.

FÊNIX

Em 1954, o presidente 
da Fênix Caixeiral Paraen-
se, Armando Corrêa Pinto, 
avisava que somente o es-
tudante “que estiver intei-
ramente quites com a men-
salidade do mês de junho 
(sem exceção)” poderia 
ser chamado para fazer as 
primeiras provas parciais 
do ano. A instituição man-
tinha a Faculdade de Ciên-
cias Econômicas, a Escola 
Técnica de Comércio e o 
Curso Técnico de Admi-
nistração.

CEPC

O ingresso no Colégio 
Estadual Paes de Carvalho 
era intensamente disputado, 
em função da qualidade do 
seu ensino. Disso dá mostra 
o quadro de professores em 
1954.

Dentre outros, davam 
aulas de português: José da 
Silva Chuva, Roberto Araújo 
de Oliveira Santos, Francis-

co Paulo Nascimento Men-
des, Clóvis de Moraes Rêgo 
e Acy de Barros Pereira.

Matemática: Renato Con-
durú, Menio Castro Costa, 
Mariana da Silva Chuva, Luiz 
Gonzaga Baganha e Alírio 
Cesar de Oliveira.

História do Brasil: Maria 
Paula Chaves.

História natural: Gisélia 
Costa Leão.

Geografia: Valdemar 
Viana e José Apolinário 
Costa

Física: Fernando Vieira.
Inglês: Alberto Pinto da 

Costa. Robert Clyde Skeet e 
Hugh Moresby Kirby.

De francês: Aurélio Bar-
roso Rebelo, Fernanda Fer-
reira Braga, Yolanda de Car-
valho Chaves.

Latim: Heliodina Frota e 
Silva.

Desenho: João Ribeiro 
dos Prazeres e Renato Cristo 
Mendes Leite.

Trabalhos manuais: Hil-
da Ribeiro da Silva.

E hoje?

MOMO

Mário Coelho Cuia foi 
nomeado rei Momo de Be-
lém por ato do prefeito Os-
valdo Melo de 21 de janeiro 
de 1966. Cinco anos depois, 
a Federação das Escolas 
de Samba e Agremiações 
Carnavalescas decidiu des-
tituí-lo do cargo por consi-
dera-lo ausente das suas ati-
vidades. Hospitalizado para 
exames cardiológicos, Cuia 
respondeu que seu cargo 
era vitalício, que ele tinha 
o direito de transferi-lo ao 
sucessor que escolhesse, se 
decidisse se afastar, e que 
seu reinado era exercido 
nos clubes sociais, cujos sa-
lões frequentava durante a 
quadra carnavalesca, e não 
nas escolas de samba.

PROPAGANDA

Candidatos em 1962
Celso Leão para deputado 

estadual pela CDP (Coligação 
Democrática Paraense) e Jayme 

Barcessat para vereador pela 
UDN (União Democrática 

Nacional) foram dois 
candidatos às eleições de 1962. 
Profissionais liberais que não 

chegaram a desenvolver carreira 
política. Mas tentaram colocar a 

mão na massa do poder.
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BANCO

Em 1968 o Banco da 
Amazônia decidiu com-
prar o Conjunto Guajará, 
um prédio em construção, 
que atingira o quarto an-
dar, para nele instalar a sua 
sede, transferindo-a da es-
quina da Frutuoso Guima-
rães com a 15 de Novembro 
(onde está agora a seccio-
nal do comércio da polícia 
civil) para a avenida Presi-
dente Vargas, onde ainda se 
encontra.

A transação provocou 
críticas e polêmicas. O 
banco respondeu através 
de uma nota, mostrando a 
grande vantagem que te-
ria adquirindo o prédio em 
obras, no lugar de ficar (por 
quase o dobro do preço) 
com quatro imóveis, ofere-
cidos por Fernando Montei-
ro Valdez e Jose Sarraf Maia, 

“que se inculcam Corretores 
de Imóveis”. 

O banco teria que demo-
lir as edificações existentes 
nos terrenos e dar início in-
tegral à nova sede, enquan-
to, por preço muito menor, 
ficaria com o prédio levan-
tado sob fundações seguras 
para uma edificação maior.

No dia seguinte à publi-
cação da nota, a associação 
profissional da categoria res-
pondeu. Disse que os dois 
eram realmente corretores 
de imóveis e manifestou “ir-
restrita solidariedade” a eles, 
desconhecendo qualquer 
ato que desabonasse as suas 
condutas.

SANEAMENTO

Belém é uma cidade sa-
neável, mas ela precisa se 
conscientizar de que seu 
problema não se agrava de 

ano para ano, mas a cada 24 
horas. No entanto, a cidade 
tem a sorte de não ter mor-
ros ou elevações, que, com 
erosões e assoreamentos, 
dificultariam as obras. Pelo 
contrário, esses serviços, na 
capital paraense, são dos 
mais baratos do mundo.

Com este diagnóstico, 
feito em 1968, o diretor do 
DNOS (Departamento Na-
cional de Obras de Sane-
amento), em visita de ins-
peção, lamentou a falta de 
maior participação da pre-
feitura, principalmente para 
reservas áreas para o reas-
sentamento das famílias a 
serem remanejadas das áre-
as onde o órgão do governo 
federa estava atuando.

A principal era a do iga-
rapé do Una. As comportas 
e 10 dragas já estavam local 
(apenas quatro em ativida-
de), mas as obras estavam 

paradas por dificuldade 
operacional. Crescia a fave-
la do Barreiro e o adensa-
mento humano atrapalhava 
o serviço, além de entraves 
com particulares, como o 
que loteava um vasto ter-
reno na baixada da Pedrei-
ra, entre Alcindo Cacela e 
Curuzu.

O diretor também mani-
festava preocupação com a 
possibilidade de a adminis-
tração municipal perder a 
oportunidade de ficar com 
outro extenso terreno na Es-
trada Nova, de propriedade 
da Radional, a empresa de 
telefonia e telegramas que 
estava encerrando suas ati-
vidades em Belém. Na área 
podiam ser fixadas muitas 
famílias retiradas das áreas 
alagáveis.

A prefeitura sempre 
andou devagar – quando 
andou.

FOTOGRAFIA

Limpeza com 
burro
Em 1957, reassumindo 
a prefeitura de Belém 
em oposição ao grupo 
político de Magalhães 
Barata, que controlava 
o poder no Pará, Lopo de 
Castro decidiu colocar de 
novo em funcionamento, 
depois de extinta vários 
anos antes, carroças 
puxadas a burro para 
atuar na limpeza da 
cidade, junto com 
caminhões de coleta e as 
equipes de “reco-reco”, 
tradicional forma de 
limpeza manual. Na foto, 
uma das briosas equipes 
de faxina.
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Uma das minhas satis-
fações entre tantas ao ler o 
JP (conhecimento adqui-
rido, a certeza da notícia 
verdadeira através de um 
jornalismo imparcial) são 
tuas respostas aos leitores 
esquerdistas e fãs, insa-
tisfeitos com teu posicio-
namento naquilo que diz 
respeito aos fatos relacio-
nados ao governo petista.  
Divirto-me com os termos 
usados por eles – jorna-
lões conservadores, elite, 
golpistas, capital interna-
cional, elite econômica e 
outras firulas – que fazem 

parte do discurso de bolso 
de casaca de comunista. O 
que se percebe é que es-
ses leitores querem que tu 
penses com a cabeça deles, 
com o idealismo deles; o 
que seria impossível, pois 
caso isso ocorresse, não se-
ria o Lúcio Flávio do JP: o 
jornalista imparcial. Seria 
mais um componente das 
esquerdas raivosas. 

O leitor Miguel Silva 
na edição do JP de nº 617, 
14º parágrafo do texto, diz 
que precisas praticar o que 
sempre pregas: “o jornalis-
mo de qualidade, impar-
cial, fiel aos fatos e com 
respeito ao contraditório”. 
Será que ele lê o JP sem-
pre?????? 

No fundo, no fundão, to-
das as quinzenas precisam ir 
às bancas, para adquirir um 
exemplar do Jornal Pessoal 
e se locupletarem com boas 
notícias, notícias de verdade 
e não informações com se-
gundas intenções.

Penso que seja o caso do 
amor bandido. Uma hora 
ama e, quando é contraria-
do, se enche de ódio.

Em tempo: Parabéns 
pelos 29 anos do JP. For-
midável o cartum de Luiz 
Pinto ao reproduzir o JP 
em seu minúsculo tama-
nho, freando, e, fazendo-se 
respeitar pelos “jornalões” 
da capital. Excelente o texto 
do Luiz Pinto com respeito 
à falta de comprometimen-

to. A propósito da noticia, 
adotei o seguinte sistema 
há tempos: adquiro dois 
exemplares quinzenais, um 
fica em casa e outro é desti-
nado a novos leitores. É um 
trabalho de formiguinha, 
porém se cada leitor ado-
tar esse sistema, em breve 
duplicaremos a quantidade 
de leitores.

Saúde e um grande abraço!
Paulo Castro

MINHA RESPOSTA
Muito obrigado, caro 

amigo. Por tudo: pelo jornal 
extra adquirido, pela análise 
do jornal e pela defesa que 
faz desta tribuna, acessível a 
todos e, por isso, enriquecida 
pelos leitores.

A Cabanagem como ela foi:
sem lendas, mitos e falsidade

Reproduzo o texto de apresentação de Sérgio Buarque de Gusmão para o seu livro Nova História da 
Cabanagem, que escreveu em julho deste ano e ainda não teve lançamento oficial (mas o e-book já 
circula pela internet, no portal do Amazon, ao preço excepcional de 16 reais, acessível a todos). O 
texto que publiquei na edição passada foi muito modificado na versão impressa. Os acréscimos são 
importantes por fornecer uma amostra mais completa das teses defendidas pelo jornalista paraense, 

há quatro décadas domiciliado em São Paulo. E também suas anti-teses, que merecem servir de 
provocação para um debate ainda mais fecundo e esclarecedor sobre o principal acontecimento da 

história do Pará e da Amazônia, das mais impressionantes do Brasil.

O autor pertence a uma gera-
ção de que a Cabanagem foi 
sequestrada. Nos estudos que 

fez no Pará, nem no Ginásio Industrial 
Oliveira Brito, em Capanema, nem no 
curso Clássico do Colégio Estadual 
Pais de Carvalho, ouviu falar da gran-
de insurreição regional da década de 
1830. A Cabanagem fora varrida da 
História. Não havia em Belém um só 
logradouro ou monumento público a 
lembrar dos cabanos – exceto um re-
trato de Eduardo Angelim pendurado 
no Instituto Histórico e Geográfico 
por ocasião da comemoração do cen-

tenário da derrota da Cabanagem, que 
incluiu um monumento no Largo de 
Santo Antônio ao general que esmagou 
a rebelião, Francisco de Andreia. 

Ainda circulava um livreto esco-
lar de Dionísio João Hage, História do 
Pará (Editora do Brasil, 1962), para o 
“terceiro ano primário”, com capítulos 
sobre A Tragédia do Brigue Palhaço e 
a Cabanagem. Os livros de História do 
Brasil para o ginásio e colegial (Borges 
Hermida, Joaquim Silva, Vítor Mussu-
meci) minimizavam a Cabanagem no 
conjunto das “revoltas regenciais”. Nes-
se período, o jornalista Carlos Roque, 

que iria ser um historiador entusiasta 
do movimento, começaria a reabilita-
ção em 1967 na sua Grande Enciclopé-
dia da Amazônia. A obra-catedral, os 
Motins Políticos, de Domingos Antônio 
Raiol, barão de Guajará, publicada em 
cinco volumes entre 1865 e 1890, seria 
reeditada em 1970, para continuar a 
ser, como ainda o é, o melhor trabalho 
sobre a insurreição. 

Desde a reedição dos Motins, uma 
estante de livros tratou da Cabanagem. 
Embora a maioria dos autores beba na 
caudalosa fonte de Raiol, eles escrevem 
com a tinta seca da ingratidão. A pre-
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texto de uma saudável leitura crítica, a 
que está sujeita qualquer obra, multi-
plicam reparos ideológicos ao livro do 
barão, conservador e crítico severo da 
insurreição. Posto em ponta ideológica 
inversa, tais reparos desqualificariam 
as obras apologéticas dos cabanos – 
com a agravante metodológica de usa-
rem material coletado por Raiol – e 
nem sempre citando a fonte. 

A artimanha já foi identificada por 
Lúcio Flávio Pinto, um dos maiores 
conhecedores do assunto, de quem o 
autor recebeu os primeiros incentivos 
ao estudo da Cabanagem, e no lugar 
mais apropriado: o Arquivo Público 
da rua Campos Sales, onde ele e Le-
nil copiavam códices do século XIX. 
Anos depois, insatisfeito com a bi-
bliografia, Lúcio apontaria “o sociolo-
gismo reducionista dessas obras, que 
aflige também a geografia, bitolada 
pela geopolítica de claro viés ideo-
lógico, que tudo explica com pouca 
demonstração factual e grande vazio 
informativo”, disse ele, acrescentando: 
“Simpáticos e altissonantes, sensíveis 
à participação dos humilhados e ofen-
didos, mas sem a densidade da obra 
máxima do barão.” 1

À historicidade do pesquisador 
não se pode cobrar isenção, tampou-
co a omissão de pontos de vista. Mas o 
leitor tem o direito de recusar o açam-
barque do fato pela opinião e repudiar 
distorções de episódios de que a única 
e sumária fonte é Raiol. Ao longo deste 
livro desfilam citações dessas achegas 
ficcionais. Para tomar o exemplo de 
um autor sério que incorreu no desli-
ze, Pasquale Di Paolo, em Cabanagem 
– A Revolução Popular da Amazônia 
(Cejup, 1990), usou exaustivamente o 
material dos Motins, muitas vezes com 
transcrições inexatas, e sem citá-lo ao 
longo de páginas, como se a pesquisa 
fosse sua ou tivesse testemunhado pes-
soalmente cenas históricas que o pobre 
barão pôde apenas reconstituir... 

Embora reconhecendo em rodapé 
“o imenso valor da obra historiográfi-
ca de Raiol”, cobra “provas” de dados, 
acusa-o de “leviandade” e distorções 
a que seu livro não está imune por 
estampar acréscimos delirantemente 
imaginados. A ficção chegou ao auge 
com Décio Freitas em A Miserável Re-
volução das Classes Infames (Record, 

2005), em que o historiador gaúcho 
simplesmente inventou uma perso-
nagem, o revolucionário francês Je-
an-Jacques Berthier, transplantando-a 
do exílio na Guiana Francesa ao Grão
-Pará, para testemunhar a Cabanagem 
e escrever cartas imaginárias exclusi-
vas para o livro de Freitas. Mas a obra 
tem méritos se rubricada na categoria 
de romance histórico.

Ao contrário dos fabuladores, Raiol 
teve a ventura dos sonhos de um his-
toriador: como Heródoto, o Pai da 
História, que inaugurou a prática, en-
trevistou protagonistas dos aconteci-
mentos que narrava: Eduardo Ange-
lim, Francisco Vinagre, Sousa Franco 
e outras “testemunhas oculares” arro-
ladas nos Motins Políticos. Infelizmen-
te, um baú de documentos e anotações 
por ele acumulados nas pesquisas caiu 
no mar em 1882 quando desembarcava 
em Fortaleza para assumir o governo 
do Ceará. O importante na obra desse 
grande historiador do Império não é a 
hostilidade, o preconceito de classe, a 
estigmatização impiedosa dos cabanos, 
mas a reconstituição dos episódios a 
par da opulenta documentação que 
reuniu e legou à posteridade como ata 
do ciclo histórico.

Em muitas passagens, Raiol mostra 
o faro fino do que seria hoje um ana-
lista político à sua esquerda. Quando 
Darci Ribeiro (2010, p. 291) explica a 
insurreição dos cabanos argumentan-
do que “sua revolta secularmente acu-
mulada contra a opressão e a discrimi-
nação era uma razão suficiente para 
desencadear a guerra”, aproxima-se da 
explicação que o barão (1970, p. 925) 
deu para a violência cabana: 

“Parece que o movimento faccioso 
tinha degenerado em ódio de raças, 
ódio nascido de vexames e extorsões 
de que se julgavam vítimas os índios, 
os pretos, os mestiços e os seus des-
cendentes, ódio entranhado desde os 
tempos coloniais e sufocado por mui-
tos anos, o qual irrompera nesses dias 
nefastos contra os opressores verda-
deiros ou imaginários daqueles. Não 
há outra razão para tanta fereza da 
parte dos rebeldes, que manifestavam 
em todos os seus atos sentimentos re-
presados de vingança”. 

A memória da Cabanagem é uma 
dádiva de Raiol.

A boa-nova vem da Academia. Para 
realizar esse trabalho, examinamos 
aproximadamente 300 textos produzi-
dos em universidades e centros de pes-
quisa, e muitos merecem o selo de es-
tudos sérios, inovadores na construção 
teórico-metodológica e consistentes 
na pesquisa documental. É uma pena 
que a maioria não tenha virado livro, já 
despida dos cânones e paradigmas aca-
dêmicos (ver a seleção dos citados em 
Consulta Eletrônica, na Bibliografia).  

Além de ler minuciosamente o gran-
de historiador, e perscrutar a vasta bi-
bliografia, 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 Câma-
ra dos Deputados, em Brasília; na heme-
roteca do Grêmio Literário Português, 
em Belém; e no Projeto Resgate, que 
reúne documentação do Brasil colonial 
e imperial. No Arquivo Público do Esta-
do do Pará, em Belém, alcançou códices 
inéditos e pôde cotejar com as cópias ali 
guardadas transcrições de documentos 
oficiais já citadas em livros, sobretudo 
nos de Domingos Raiol, Jorge Hurley e 
Palma Muniz. 

A releitura desvendou novidades, 
iluminou dados, senão episódios far-
tamente reproduzidos, cuja importân-
cia, e sobretudo conexões no processo 
histórico, não foi percebida pelos que 
as transcreveram primeiro. Os docu-
mentos encerram mistérios. Nem sem-
pre se esgotam, isto é, não se mostram 
inteiramente na primeira visada ou 
interpretação; ao contrário, repousam 
na poeira dos arquivos ou no amare-
lecimento dos microfilmes à espera do 
cotejo de quem os relê e estuda com 
novas ferramentas de entendimentos e 
conhecimentos indisponíveis na épo-
ca em que foram gerados. O que um 
analista obscurece, outro clareia. Onde 
dois viram uma ninharia, um terceiro 
enxerga um tesouro. O que foi reduzi-
do a pouco em uma leitura isolada agi-
ganta-se no entrelaço do conjunto. 

O reexame de uma transcrição 
parcial e seletiva pode desfazer uma 
intervenção na narrativa dos aconte-
cimentos, em geral feita para melhor 
sustentação de uma tese ou suporte à 
interpretação. Se a História é uma Ci-
ência, distingue-se de outras, sobretu-



do das Biológicas e Exatas, em que o 
resultado da pesquisa, refeita por outro 
cientista em idênticas condições, deve 
ser exato ao original. 

Convém ponderar que História e 
Jornalismo (o ofício do autor) depen-
dem do fato – citado, reconstituído ou 
testemunhado. Fatos que compõem ci-
clos de acontecimentos e processos his-
tóricos. A interpretação é essencial para 
conferir hierarquia contextualizada ao 
fato, expressão que confere visibilidade 
e sentido ao acontecimento. Mas há de 
depender do fato. Ainda que oxigenada 
por teorias e métodos mais elucidativos, 
é escrava do fato. Daí porque, tanto em 
Jornalismo como em História, cabe ao 
fato legitimar a interpretação e autori-
zar a conclusão. A interpretação não se 
pode basear em elementos impertinen-
tes, imaginados pelo historiador. 

Quem é do ramo, como Roger 
Chartier (2009, p. 31), adverte: “Numa 
época em que nossa relação com o 
passado está ameaçada pela forte ten-
tação de criar histórias imaginadas ou 
imaginárias, é fundamental e urgente 
a reflexão sobre as condições que per-
mitem sustentar um discurso histórico 
como representação e explicação ade-
quadas da realidade que foi.” Há de se 
conservar a ambivalência indiciária do 
método analítico, ou seja, o nexo cau-
sal entre fato e interpretação. Pondere-
se, ainda, que o simples arrolamento de 
fatos não faz História e que os fatos não 
falam por si mesmos. A compreensão 
das leis do desenvolvimento histórico 
os encaixa em uma narrativa que vai 
além da crônica cronológica, baseada 
em feitos e personalidades, abrindo ca-
minho para as legítimas interpretações, 
hipóteses e teorias – sempre prelimina-
res, à espera da superação no tempo.      

Tais considerações ilustram as con-
testações e reparos que as teses aqui 
apresentadas opõem a fatos e/ou con-
juntos de supostos fatos inscritos na 
narrativa da Cabanagem como verda-
des acabadas. Verifica-se que interpre-
tações, ilações, suposições lastrearam 
conclusões sem fatos que as autorizas-
sem. Outras foram baseadas em dados 
distorcidos, adulterados ou supervalo-
rizados para chancelar conclusões esd-
rúxulas. O próprio autor, em raro artigo 
sobre a Cabanagem, publicado na ligei-
reza da internet, embarcou no trem-fan-
tasma das incorreções impenitentes.2 

O rol de impropriedades repisadas 
e cristalizadas na narrativa da Ca-
banagem começa pelo nome, pois a 
designação cabanos não tem filiação 
etimológica à moradia dos insurretos, 
e passa pela trajetória dos protago-
nistas: o cônego Batista Campos não 
foi “ideólogo” da insurreição nem o 
tribuno popular destacado em sua 
biografia; o renegado presidente Fé-
lix Clemente Malcher não foi um an-
ticabano; Francisco Vinagre não foi 
um quadro heroico. Ao contrário da 
fantasia construída como tradição, a 
Cabanagem teve, sim, um programa, 
o das lideranças, executado a ferro e 
fogo. Já o número de mortos, esticado 
de 30.000 a 40.000 pessoas, é fruto de 
exercício da arte divinatória. 

Erros, distorções, ilações descabi-
das têm sido reiterados de forma cate-
górica e indubitável, o que dá razão à 
crítica do historiador Francisco Iglesias 
(1971, p. 375) a seus colegas de ofício: 
“Pesquisa-se pouco entre nós: a maior 
parte dos escritos é simples repetição 
de anteriores, perpetuando equívocos”.   

Por fim, uma palavra sobre o méto-
do aqui adotado. A abordagem pessoal, 

nas teses de Grenfell, Malcher e Batista 
Campos, se ilumina a conduta desses 
agentes, não significa supervalorização 
do papel do indivíduo na História, an-
tes propicia um fio condutor para sua 
ilustração no movimento das forças 
produtivas e da luta de classes, em que 
os agentes da Política desempenham 
função relevante (Plekhanov, 2000). Os 
“grandes homens” são sempre menores 
que o processo histórico – mesmo em 
uma insurreição em que ainda se di-
mensiona o protagonismo do povo. 

Os seis pontos temáticos aborda-
dos na forma de teses poderiam ser 
bordados em menos páginas, mas se 
estenderam em longa linha narrativa 
para costurar um manto historiográfi-
co talhado em revisões factuais a partir 
de protagonistas ou temas específicos. 
Para que cada tese-capítulo tivesse au-
tonomia relativa, muitos episódios fo-
ram mencionados e contextualizados 
mais de uma vez. A fórmula permitiu 
ao autor recontar, muito utilizando 
o material de Raiol (exaustivamente 
mas não suficientemente creditado), e 
reinterpretar, no sentido de apresentar 
outras conclusões além das vigentes, 
fatos e processos importantes da Caba-
nagem, seus antecedentes e consequ-
ências, para oferecer uma outra e nova 
história do que foi – e do que não foi 
– a insurreição que galvanizou o Grão
-Pará na década de 1830. 

São Paulo, julho de 2016.

__________
1  Jornal Pessoal, n.º 523, 2ª quin-
zena de outubro de 2012, p. 11.
2  Nos Desvãos da Cabanagem, 
disponível em www.contracorrente.
org/indice/nos-desvaos-da-cabana-
gem.html


