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POLÍTICA

Ameaça do fim para Jader
Quatorze anos depois de ter sido preso e humilhado como corrupto, Jader 
Barbalho está de volta à mesma situação de alto risco. Como a Operação 

Lava-Jato começou a atacar políticos do PMDB e o nome de Jader tem sido 
citado nas delações, o próximo alvo será ele?

CONTRA A CORRUPÇÃO • ENERGIA CARA

Jader Barbalho pode estar revivendo o mo-
mento mais dramático da sua longa carreira 
política de meio século, iniciada em 1966, 

como o  mais importante político do Pará nesse 
período. Em 2011, depois de ter sido vereador, de-
putado estadual, deputado federal, governador e 
ministro por duas vezes, ele assumiu a presidência 
do Senado, cargo que só Jarbas Passarinho, dono 
da única biografia rivalizável com a dele, ocupara.

Menos de seis meses depois, porém, Jader foi 
obrigado a renunciar, sucessivamente, não só à 

presidência da câmara alta do parlamento brasi-
leiro, mas ao próprio mandato de senador. Foi a 
saída que lhe restou para escapar à cassação, que 
parecia iminente. Livrou-se dessa ameaça, mas 
se expôs à outra: sem o foro privilegiado que o 
mandato lhe concedia, ele foi preso, algemado, 
transportado e colocado na cadeia de Palmas, a 
capital do vizinho Estado do Tocantins, pela Po-
lícia Federal.

Espalhou-se pelo mundo a foto do homem 
que até pouco antes era o segundo na linha su-



- JORNAL PESSOAL Nº 620 • NOVEMBRO DE 2016 • 1ª quinzena2

cessória do presidente da república, 
tentando esconder as algemas com um 
livro, enquanto era conduzido de forma 
ostensiva pelos policiais. Parecia que 
aquela humilhação punha fim à carreira 
de Jader, estigmatizado como um dos 
símbolos do político corrupto, que enri-
quece desviando dinheiro público para 
si, conforma a acusação que lhe foi feita 
na justiça federal, a partir do escândalo 
em torno da corrupção na Sudam. 

Ele hibernou pelo período seguinte, 
depois de se livrar da prisão. Saiu com-
pletamente de circulação. Parecia acei-
tar a sentença de morte. Surpreendente-
mente (ao menos para os seus inimigos 
e desafetos), ele se elegeu para a Câmara 
Federal com a maior votação da ban-
cada paraense e, proporcionalmente, a 
maior do país. 

Esse resultado se devia a alguns fa-
tores. Em primeiro lugar, a votação 
cativa de Jader, que se baseia no seu 
carisma pessoal. É voto que cai na sua 
conta independentemente de qualquer 
circunstância. Ele tem um terço (um 
pouco menos agora, talvez) do eleito-
rado paraense. Não é mais o suficiente 
para elegê-lo governador, mas assegura 
a continuidade da sua permanência no 
parlamento.

Um segundo fator é a eficiência de 
Jader no jogo de bastidores e na política 
miúda, no interior. A capital já o rejeita, 
ao seu grupo e ao seu partido, o PMDB, 
por considerá-lo corrupto e incapaz de 
liderar qualquer programa de mudança 
no Estado. Mas no interior ele continua 
a desfrutar de prestígio e força, de que 
deu prova elegendo prefeitos em muni-
cípios do sul do Estado, sob a influência 
da mineradora Vale, que têm os maiores 
orçamentos. É a base que ele espera con-
solidar para eleger seu filho, o ministro 
da Integração Nacional, Helder Barba-
lho, como governador. E acabar com o 
amplo domínio do PSDB na política es-
tadual nos últimos 20 anos.

A terceira fonte de fôlego de Jader, 
que lhe permitiu renascer depois da pri-
são em 2002, foi ter criado a imagem de 
herói. Aos seus eleitores ele transmitiu a 
versão de que foi punido por ter tido a 
audácia de enfrentar o senador baiano 
Antônio Carlos Magalhães, o mais po-
deroso político do Brasil naquela época. 
Jader o derrotou na disputa pela suces-
são de ACM, o enfrentou na tribuna e o 

arrastou para a desgraça mútua. Acabou 
com a legenda de que ninguém desa-
fia Toninho Malvadeza e, o entestando, 
sobrevive a ele. Jader vestiu a roupa de 
macho e político competente. Coroou-se 
herói – e o povo aplaudiu sua coragem.

Esse argumento não existirá mais se 
Jader Barbalho acabar sendo preso de 
novo. Esta passou a ser a grande questão 
da política paraense da ofensiva da Polí-
cia Federal contra dois ex-governadores 
do Rio de Janeiro, que transformaram a 
seção carioca do PMDB na mais forte 
do partido quando ocuparam o gover-
no do Estado, que ainda está em poder 
do partido.

Anthony Garotinha, por enquanto, 
foi preso com fundamento na legislação 
eleitoral. Já Sérgio Cabral, que foi sena-
dor peemedebista antes de exercer por 
dois mandatos o governo do Rio dei-
xando-o na pior situação econômica da 
federação brasileira. foi alcançado pela 
Operação Lava-Jato.

O nome de Jader tem sido constan-
temente citado nos depoimentos dos 
delatores e lenientes da Lava-Jato, prin-
cipalmente ao se referirem às propinas 
pagas pelo leilão e construção da hi-
drelétrica de Belo Monte, obra de 33 bi-
lhões de reais. Tecnicamente, ele sequer 
foi indiciado até agora. Não significa que 
ele passará pela sequência processual de 
ser intimado a depor antes de qualquer 
iniciativa da força-tarefa contra ele.

Em 2002, Jader foi surpreendido ao 
alvorecer pela chegada ao seu aparta-
mento dos agentes federais, que apenas 
esperaram dar as seis horas da manhã 
para cumprir o mandado judicial. 

Superado o trauma do episódio e 
reconquistado o mandato parlamentar, 
Jader parece ter confiado em demasia 
no seu novo prestígio junto ao PT e 
ao governado federal, subestimando o 
sinal de alerta da sua primeira prisão. 
Agora está praticamente na mesma si-
tuação de 14 anos atrás, sob suspeita de 
corrupção e na mira de quem investiga 
atos que lhe são atribuídos no desvio de 
recursos públicos. Se a Lava-Jato repetir 
com ele o fez com Sérgio Cabral, o risco 
de prisão é grande e pode ser iminente. 
Se ocorrer, Jader Barbalho conseguirá 
fôlego para, desta vez, evitar o fim?

Mais do que o destino pessoal de um 
político e do seu esquema de poder, está 
em questão um conceito de moralidade 

pública e de eficácia das instituições no 
Brasil. Um item de um longo contencioso 
que está mudando a fisionomia do país.

Será que a grande quantidade de 
contatos que mantém nos bastidores e 
seus elos com o poder central darão a 
Jader condições de superar uma nova 
prisão? Certamente a resposta depen-
derá dos dias seguintes à consumação 
dessa hipótese. E de um eventual pla-
no alternativo que ele tiver criado para 
tentar preservar os instrumentos que 
criou para colocar a serviço do filho e 
do PMDB. 

Se conseguir evitar a contaminação 
que seu destino pessoal poderá acarretar 
ao seu esquema, o PMDB ainda poderá 
estar em condições de fazer aliança com 
qualquer grupo, desde o PT até - por ab-
surdo que possa parecer - o PSDB, seu 
maior inimigo. Seria a maior surpresa 
para 2018, considerada impossível por 
quase todos os observadores da cena 
local. Mas ela poderá ser viabilizada 
pela conjunção de interesses pessoais e 
grupais das duas partes, desde que seja 
finalizada às vésperas da disputa geral 
que acontecerá.

A questão é que entre 2002 e o mo-
mento atual há uma diferença: Jader 
tem agora direito a foro privilegiado 
no Supremo Tribunal Federal por cau-
sa do mandato de senador que exerce, 
enquanto 14 anos atrás estava sem essa 
proteção, por ter sido obrigado a renun-
ciar à presidência do Senado e ao pró-
prio mandato. Há um precedente que o 
ameaça: na condição de líder do gover-
no do PT, o senador Delcídio Amaral 
foi preso pela PF. O flagrante foi dado 
porque o senador foi acusado de obs-
truir o trabalho da justiça e tramar para 
dar fuga a um dos acusados.

Não é o caso de Jader. A acusação 
que pesa sobre ele é a de receber pro-
pina desviada das obras da hidrelétrica 
de Belo Monte. O fato de ele ainda não 
ter sido chamado a depor não significa 
que a sua prisão não possa ser solicitada 
e concedida. Mas ela está condicionada 
ao rito que beneficia quem possui foro 
privilegiado, como ele, passando pelo 
STF e o parlamento.

Nenhum movimento nessa direção 
foi detectado, mas a secretária de ga-
binete de Jader em Brasília foi levada a 
depor e, segundo as informações da im-
prensa, teria fornecido informações que 
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O novo Carajás: invisível
O maior projeto do PAC (o Programa 

de Aceleração do Crescimento, principal 
e onerosa marca da administração Dilma 
Rousseff) é a hidrelétrica de Belo Monte, 
no rio Xingu, no Pará. Seu custo já passou 
de 33 bilhões de reais. Ela é um canden-
te tema nacional por seus efeitos sociais, 
ambientais – e por ter entrado nas obras 
suspeitas de corrupção investigadas pela 
Operação Lava-Jato. 

O principal líder político do Pará, o 
senador (ex-deputado, ex-governador e 
ex-ministro) Jader Barbalho, do PMDB, é 
um dos suspeitos de receber propina. Até 
o ex-todo-poderoso ministro da ditadu-
ra, Delfim Netto, foi colocado na ciranda 
do pagamento “por fora” para influir so-
bre o contrato de concessão da usina.

Belo Monte foi concebida para ser 
a quarta maior hidrelétrica do mundo, 
deslocando dessa posição outra usina de 
energia, a de Tucuruí, instalada num rio 
do Pará, o Tocantins. Por sua grandeza 
e complexidade, Belo Monte já motivou 
quase três dezenas de ações propostas na 
justiça pelo Ministério Público Federal 
para interromper sua construção. Ne-
nhuma dessas ações chegou ao fim até 
agora, nem mesmo com a pressão de vá-
rias ocupações do canteiro de obras, e de 
outras manifestações de protestos de ín-
dios e demais nativos, que se consideram 
prejudicados pelo represamento do rio, 
um dos maiores do Brasil.

Nada disso acontece com uma obra 
ainda maior. É o projeto S11D, da antiga 
estatal Companhia Vale do Rio Doce, pri-
vatizada quase 20 anos atrás e agora com 
o nome de fantasia de Vale. Sob essa de-
nominação desinteressante está um novo 
Carajás, a mais importante província mi-
neral do planeta, que fica bem no centro 

do Pará, com seu imenso território, o 
segundo maior do país (de 1,2 milhão de 
quilômetros quadrados, do tamanho da 
Colômbia, só inferior ao do Amazonas).

O primeiro trem saiu da mina de Ca-
rajás em 1985, transportando uma carga 
simbólica. O volume de minério de fer-
ro transportado cresceu tanto que o tem, 
com 330 vagões e quatro quilômetros de 
comprimento, se tornou o maior trem de 
carga do mundo. Todos os dias, seis de-
les vão e outros seis voltam ao porto de 
São Luís do Maranhão, a quase 900 qui-
lômetros de distância. Carregam 30 mi-
lhões de dólares na forma do mais rico 
minério que há na face da Terra. O prin-
cipal cliente está a 20 mil quilômetros: é 
a China, que compra 60% da produção, 
de 130 milhões de toneladas. Outra parte, 
menor, fica no Japão.

Neste mês, deverão ser concluídos os 
testes para que tudo funcione e, até 2020, 
Carajás coloque mais 90 milhões de tone-
ladas na Ponta da Madeira, que se tornou 
o maior porto de carga oceânica do Bra-
sil, apesar de estar na frágil ilha onde está 
a capital do Maranhão. É um volume su-
perior ao que consumia os Estados Uni-
dos quando se tornou potência mundial, 
depois da Segunda Guerra Mundial.

O investimento para colocar o S11D 
em funcionamento chega a 50 bilhões 
de reais (o equivalente a dois anos de or-
çamento do Estado do Pará e a mais de 
meio século de investimento do governo 
local), superando o próprio custo original 
da primeira mina. 

Mais do que esse número impressio-
nante sobre a quantidade de dinheiro que 
o projeto requereu, tornando-se o maior 
da história da Vale, que é também a maior 
vendedora de minério de ferro no mun-

do, se destaca o dado qualitativo. Em 40 
anos a jazida de Serra Sul, ainda mais 
rica do que a da Serra Norte, sem igual 
em qualquer outra parte, estará esgotada, 
deixando um bilhão de toneladas de re-
jeito em buracos despidos de 2,4 bilhões 
de toneladas de minério com o mais alto 
teor de hematita pura que existe – 60% 
dele em uso ou ainda estocados na China.

Apesar de incertezas no mercado in-
ternacional, é um bom negócio para a 
Vale, uma das raras multinacionais bra-
sileiras. É bom também para a nação? O 
Pará exporta matéria prima há mais de 
três décadas. O beneficiamento do miné-
rio se restringe a uma pequena produção 
de semiacabados de aço, de baixo valor 
agregado. O benefício por apenas produ-
zir commodities é menor e sujeito a in-
certezas constantes. 

Por se destinar quase totalmente à ex-
portação, a mineração não paga ICMS, a 
principal fonte de receita do Estado, que é 
o 9º em população, op 17º em IDH (Índi-
ce de Desenvolvimento Humano), o 19º 
em PIB e o 21º em PIB per capita, além de 
ser um dos mais violentos do Brasil.

 Em janeiro do próximo ano, quando 
os novos trens saírem de Canaã dos Ca-
rajás, a partir de um ramal de 110 quilô-
metros que se conecta com a ferrovia de 
Carajás, será uma questão ameaçada de 
virar retórica diante do fato consumado.

Talvez seja por isso, para não dar tempo 
para os brasileiros pensarem no que está 
acontecendo quase silenciosamente em 
S11D, que o volume de minério é gigantes-
co e a velocidade intensa. Daí a nova usina 
ser a primeira a não utilizar mais os paqui-
dérmicos caminhões “fora da estrada” de 
até 300 toneladas cada, que movimentam 
o ferro da rocha até as pilhas para carrega-

reforçariam a denúncia premiada de al-
guns dos presos pela Lava-Jato: de que o 
senador paraense era um dos que rece-
bia dinheiro destinado pelo esquema de 
corrupção da Lava-Jato ao PMDB. Se-
cretárias de confiança e de longo tempo 
na função podem ser fatais para quem 
esconde alguma prática ilícita.

Talvez a melhor maneira de dissi-
par a boataria em torno de uma imi-
nente prisão e responder às denúncias 
- se infundadas - de forma definitiva 

seria o comparecimento espontâneo 
de Jader diante da força-tarefa da La-
va-Jato. Ele seguiria o exemplo do sa-
gaz (e encrencado) empresário Eike 
Batista, que tem uma atuação con-
troversa junto à Petrobrás. Daria seu 
depoimento e responderia a todos os 
questionamentos com a verdade dos 
fatos, se a possui. É opção muito mais 
eficaz do que o melhor habeas corpus 
preventivo, a que ele certamente re-
correrá se for preso.

Embora se declare inocente e à dis-
posição da justiça, experiente e compe-
tente como é nos bastidores do poder, 
Jader Barbalho, se tem realmente um 
plano alternativo à consumação da sua 
prisão - para evitá-la, torná-la curta, se 
acontecer, e reduzir os efeitos negativos 
da repetição da mais constrangedora 
das situações para um personagem tão 
público e estigmatizado como ele. Do 
contrário, poderá ser o fim do clã Bar-
balho na política.
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mento no trem. Agora a função será de-
sempenhada através de correias transpor-
tadoras, pela primeira vez na mais antiga e 
volumosa mineração humana. A extração 
se tornará muito mais rápida. 

Quando os brasileiros se apercebe-
rem, da magnífica Serra dos Carajás res-
tará o apito do trem. Como tem sido a 
regra nas regiões colonizadas do mundo, 
antes e sempre.

Ainda é desconhecida a origem de 
um grande vazamento de óleo, de di-
mensão ainda não definida, que poluiu as 
águas do rio Teles Pires, afluente do Ta-
pajós, que deságua em Santarém. A área 
contaminada fica próxima ao local onde 
está sendo construída a hidrelétrica de 
São Manoel, na divisa de Mato Grosso 
com o Pará.

A mancha de óleo foi identificada 
no domingo. Avançando rio abaixo, ela 
comprometeu o abastecimento de 320 
pessoas que moram em aldeias indígenas 
às proximidades da barragem. O aciden-
te começou a ser investigado pelo Ibama, 
para saber se o vazamento foi causado 
por problema na estrutura da barragem 
de São Manoel ou pelo naufrágio de algu-

ma balsa de um garimpo ilegal, dos vários 
que operam  no Teles Pires.

A Empresa de Energia São Manoel, 
dona da hidrelétrica, enviou garrafas de 
água para atender a população indígena

Juliana de Paula Batista, advogada do 
Instituto Socioambiental que viveu na 
região, alertou – em entrevista ao jornal 
O Estado de S. Paulo – para o risco de o 
problema se agravar. “Pelo menos outros 
900 indígenas vivem em aldeias a cerca 
de 60 quilômetros da usina. Mais abaixo 
ainda está a terra indígena mundurucu, 
onde vivem 8 mil pessoas. Nenhuma des-
sas aldeias tem água tratada, os indígenas 
bebem água in natura do rio. Por isso, 
qualquer coisa que acontece nessa área é 
uma tragédia”, disse ela.

A empresa de Energia São Manoel de-
clarou, em nota, que detectou a mancha 
de óleo no dia 13 de novembro, mas que 
situação da bacia do Teles Pires “já está 
normalizada”. A empresa informou que 
“está analisando as causas do ocorrido” e 
que segue com o monitoramento perió-
dico da região.

O jornal paulista lembra que São Ma-
noel “é uma das últimas grandes hidrelé-

tricas que o governo conseguiu implantar 
na Amazônia, em meio a uma série de 
polêmicas envolvendo o impacto do pro-
jeto em terras indígenas e a inundação 
de regiões históricas e sagradas para os 
índios, como a chamada Sete Quedas do 
Teles Pires, que ficou debaixo d’água”.

Além de São Manoel, o rio que dá 
origem ao Tapajós já foi barrado pela hi-
drelétrica de Teles Pires, Sinop e Colíder, 
em Mato Grosso. Esses empreendimen-
tos acumulam pelo menos 24 processos 
movidos pelo Ministério Público Federal, 
a maior parte deles apontando desres-
peito aos direitos indígenas e impactos 
ao meio ambiente, como ocorrências de 
grande mortandade de peixes.

A Empresa de Energia São Manoel 
pertence à EDP Brasil, à estatal Furnas 
e à China Three Gorges (que construiu 
a maior hidrelétrica do mundo, de Três 
Gargantas, no rio Amarelo, na China). 
Elas que preveem investimento de 2,2 
bilhões de reais na usina, com capacida-
de para 700 megawatts. As obras foram 
iniciadas em setembro de 2014 e a pre-
visão é que as operações comecem em 
janeiro de 2018.

Contra a tarifa

A Equatorial, empresa que controla a Celpa (e a Cemar 
no Maranhão), obteve lucro líquido superior a meio bilhão 
de reais nos nove primeiros meses deste ano (R$ 526 mi-
lhões em valor mais exato), dos quais R$ 216 milhões no ter-
ceiro trimestre, um aumento de 177% em relação ao mesmo 
período de 2015. A receita operacional líquida da empresa 
atingiu R$ 5,5 bilhões até setembro.

O volume total de energia faturada pela Celpa no Pará 
cresceu 6,5%, para 2.316 GWh.enquanto esse valor foi de 
1.533 GWh no Maranhão.

Em relação a perdas, o desempenho da Celpa é pior do 
que o da Cemar. No Pará, houve perda de 27,7% da ener-
gia injetada pela empresa, um nível 0,9 pontos porcentuais 
acima da meta regulatória. Apesar desse resultado sofrível, 
houve redução de 0,9 pontos percentuais. nos últimos 12 

meses. Na concessionária maranhense, a perda foi de 17,9% 
da energia requerida.

A Celpa se saiu melhor nos indicadores de qualidade. 
Na empresa paraense, a duração das interrupções melhorou 
em 1,4% e a frequência aumentou em 1,7% nos últimos 12 
meses encerrados em setembro Na Cemar, ambos recuaram, 
em 2% e 3%, para 13,5 horas e 7,2 vezes, respectivamente.

Segundo análise feita pelo site especializado Canal Ener-
gia, no trimestre os investimentos da Equatorial somaram 
R$ 382 milhões, aumento de 48,6% sobre os aportes do mes-
mo período do ano anterior. No ano a Equatorial já investiu 
R$ 997 milhões, volume 25,7% acima do aplicado em 2015.

Já a dívida líquida da companhia cresceu muito: encerrou 
o trimestre a R$ 2,324 bilhões, elevação de 52,2% comparada 
ao final do mesmo mês de 2015.

Celpa consegue lucrar mais de meio bi de reais

Ajuíza Maria da Penha Fontenelle, 
da 1ª vara da justiça federal em Rondô-
nia, proibiu a cobrança de bandeira ta-
rifária no Estado de Rondônia, institu-
ída para todo país pela Aneel em 2013, 
A partir daí o consumidor passou a ser 
obrigado a pagar uma sobretaxa con-
forme o consumo de energia– maior, 

igual ou menor, com acréscimo, sem 
mudança ou redução do valor da tari-
fa, que pode passar de R$ 0,025 para R$ 
0,055 por cada quilowatt-hora.

A campanha contra essa medida se 
tornou forte porque Rondônia possui 
três usinas de energia. Uma delas, San-
to Antonio, é a terceira maior do Brasil. 

A outra, Jirau, é a quarta maior. E há 
ainda uma usina menor e mais antiga, 
a de Samuel. Mesmo assim, a energia 
é considerada muito cara pela popula-
ção, com o apoio da classe política.

O Pará não pode se inspirar no 
exemplo dos rondonienses e reagir à 
tarifa extorsiva?
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Entre Brasília e o Brasil,
uma definição para Lula

Através dos seus advogados, o ex
-presidente Lula, sua esposa e filhos 
ajuizaram na sexta-feira da semana 
passada, 18, “queixa-crime subsidiá-
ria” contra juiz federal Sérgio Moro 
(tratando-o de forma mais genérica, 
por “servidor público federal” e, mais 
adiante, “agente público”, nunca por 
juiz, talvez numa tentativa de desqua-
lificá-lo), Acusam-no da prática de 
“abuso de autoridade”.

A iniciativa é uma progressão da 
representação feita em junho contra 
Moro à Procuradoria Geral da Repú-
blica. Nela, pediam providências em 
relação a “fatos penalmente relevantes” 
praticados “pelo citado agente público” 
no exercício do cargo de juiz da 13ª 
vara federal criminal de Curitiba. Os 
fatos seriam, conforme o documento:

“(i) a condução coercitiva do ex
-Presidente, para prestar depoimento 
perante autoridade policial, privando
-o de seu direito de liberdade por apro-
ximadamente 6 (seis) horas;

(ii) a busca e apreensão de bens e 
documentos de Lula e de seus familia-
res, nas suas respectivas residências e 
domicílios e, ainda, nos escritórios do 
ex-Presidente e de dois dos seus filhos 
(diligências ampla e estrepitosamente 
divulgadas pela mídia) e, mais,

(iii) a interceptação das comunica-
ções levadas a efeito através dos termi-
nais telefônicos utilizados pelo ex-Pre-
sidente, seus familiares, colaboradores 
e até mesmo de alguns de seus advo-
gados, com posterior e ampla divulga-
ção do conteúdo dos diálogos para a 
imprensa”.

Ressaltam os defensores de Lula 
que “a ilegalidade e a gravidade dessa 
divulgação das conversas interceptadas 
foi reconhecida pelo Supremo Tribu-
nal Federal”. No entanto, desde então, 
“nenhuma providência foi tomada pelo 
Ministério Público Federal”, reclamam 
os advogados. 

Essa inação levou o ex-presidente e 
seus familiares a propor diretamente a 
ação penal, por meio de uma “queixa-
crime subsidiaria”, protocolada junto 

ao Tribunal Regional Federal da 4ª. 
Região, em Brasília. O TRF tem com-
petência originaria para conhecer e jul-
gar “ações penais contra agente público 
investido nas funções de juiz federal na 
circunscrição de Curitiba”.

Após expor todos os fatos que con-
figurariam abuso de autoridade, a peti-
ção pede que Sergio Moro seja conde-
nado nas penas previstas pela lei 4.898, 
de 1965 (da época do regime militar), 
“que pune o abuso de autoridade com 
detenção de dez dias a seis meses, além 
de outras sanções civis e administrati-
vas, inclusive a suspensão do cargo e 
até mesmo a demissão”.

É pouco provável que os advogados 
de Lula consigam qualquer medida 
concreta e imediata do tribunal, que 
deverá ouvir o juiz acusado e o repre-
sentante do Ministério Público, antes 
de decidir sobre o pedido. Se o aten-
der, provocará uma reviravolta radical 
no andamento da Operação Lava-Jato, 
podendo até feri-la de morte, sobretu-
do no enquadramento extremo da pe-
tição, a prisão do juiz Se seguir cami-
nho contrário, praticamente abrirá um 
canal de passagem para a investida que 
Moro parece estar nos momentos finais 
da preparação: a decretação da prisão – 
talvez preventiva – de Lula.

Em qualquer hipótese, será um dos 
momentos decisivos do andamento 
do processo, já próximo do seu desfe-
cho. Ao mesmo tempo em que recor-
re à ONU para que ela aprecie o que 
considera ser um processo político, 
montado a partir de uma conspiração 
para prendê-lo e tirá-lo à força da cor-
rida para a presidência da república em 
2018, Lula continua a utilizar os recur-
sos previstos na lei brasileira e a acredi-
tar, ao menos formalmente, na capaci-
dade de a justiça nacional reconhecer 
e garantir direitos que ele diz estarem 
sendo violados pelo abuso da autorida-
de coatora.

Será a oportunidade para a apre-
ciação jurídica da situação. Certa-
mente, porém, ela não se limita ao 
âmbito do poder judiciário. Há uma 

intensa movimentação nos bastidores 
do poder em favor e contra Lula. De 
um lado, os que querem chegar a uma 
composição política com ele, num 
entendimento que favoreça as partes 
(como entre o PMDB de Temer e o PT 
de Lula, ambos os partidos mais cin-
didos do que nunca). 

O governo ainda parece convenci-
do de que a prisão de Lula provocará 
uma comoção social, que complicaria 
ainda mais a tentativa de livrar o país 
da crise em que se encontra. Do outro 
lado, os que querem apressar um gol-
pe mais duro contra o ex-presidente, 
como a sua prisão, para afastá-lo de vez 
do centro das decisões.

À margem da grave crise econômi-
ca em que mergulha cada vez mais o 
Brasil real, o Brasil simbólico faz ma-
nobras a partir de uma premissa: Bra-
sília é mesmo uma torre de marfim, 
um jardim das fantasias e uma cidadela 
inexpugnável à nação, que padece as 
dores de uma vida cujas dificuldades 
são agravadas por esses marajás de pa-
letó e gravata.

Moro de fora

A queixa-crime ajuizada pelos ad-
vogados de Lula pode ter o objetivo 
final se suscitar um incidente de sus-
peição e assim afastar Sérgio Moro da 
titularidade da 13ª vara criminal da 
justiça federal em Curitiba. Mesmo 
que Moro se recuse a aceitar um pe-
dido direto de suspeição, como já fez 
antes, o questionamento pode ser re-
cebido na instância superior, ao con-
trário das outras vezes. Aí ele teria que 
se afastar da condução das ações até a 
definição sobre a sua suspeição. Com 
um novo juiz, talvez o rumo da Ope-
ração Lava-Jato mude.

É uma possibilidade remota, ex-
ceto se houver um grande acordo de 
bastidores para a composição de inte-
resses entre o PMDB e o PT, os maio-
res interessados na questão, por que 
os mais visados.



- JORNAL PESSOAL Nº 620 • NOVEMBRO DE 2016 • 1ª quinzena6

Governadores presos e o Brasil desnudado
“Moralismo udenista” se tornou 

uma expressão cabalística para a es-
querda brasileira. De fato, a UDN 
(União Democrática Nacional, cria-
da com o fim da ditadura do Estado 
Novo) utilizou o moralismo como 
arma substitutiva do voto, que nun-
ca teve em quantidade suficiente para 
chegar à presidência da república, 
cargo para o qual ninguém mais do 
que os udenistas estavam preparados 
para ocupar. Eles se consideravam os 
melhores, os mais inteligentes, os ver-
dadeiros varões da república de Plu-
tarco. Mas o ditador Getúlio Vargas 
derrotou pela segunda vez seguida seu 
herói, o brigadeiro Eduardo Gomes, 
na eleição de 1950 (a primeira, 
em 1946, foi seu sucessor, o ma-
rechal Eurico Dutra).

Carlos Lacerda, o mais bri-
lhante orador a ocupar uma tri-
buna no Brasil, declarou guerra 
de morte a Getúlio. Quando ca-
pangas a serviço do guarda-costa 
pessoal do presidente, o “anjo ne-
gro” Gregório Fortunato, executa-
ram um mal sucedido atentado a 
Lacerda, a UDN aproveitou para cravar 
o punhal no coração do presidente – 
odiado pela cúpula da elite nacional e 
amado pelo povo.

As provas contra os subterrâneos do 
palácio do Catete eram suficientemen-
te sólidas para levar Getúlio à famo-
sa e triste confissão: ele estava sendo 
afogado por um mar de lama, embora 
continuasse pessoalmente honesto em 
matéria de dinheiro. Falcatruas de vá-
rias ordens realmente havia, mas não o 
bastante para abalar a república. Getú-
lio não cairia se aceitasse virar mario-
nete. Reagiu e se suicidou, revertendo 
a direção da história.

À medida que o tempo decorreu, o 
eficiente moralismo da UDN foi fican-
do caricato até se tornar absolutamente 
farisaico. No entanto, havia tonalida-
des várias na UDN, do mais culto rea-
cionarismo ao mais desafiador espírito 
de renovação, que se agrupou na ala 
chamada de Bossa Nova, mais à es-
querda do que o PTB de Getúlio (mas 
que também acabou dando políticos 
como José Sarney).

A esquerda, perfilada com Getúlio 
Vargas, desconstruiu (como se diz na 
academia) a seriedade do moralismo 
udenista até transformá-lo num traste 
da história. A Operação Lava-Jato está 
fundando, nos nossos dias, um novo 
conceito de moralidade pública, capaz 
de descartar o oportunismo político 
do que interessa: a gestão dos recursos 
públicos, o principal deles entesoura-
do no erário. A administração pública 
brasileira é uma das mais saqueadas 
do mundo.

Tem sido difícil de superar o desafio 
de dar credibilidade a esse conceito, já 
tão antigo em outras democracias es-
palhadas pelo mundo, ainda tão precá-

rio no Brasil do século XXI: o serviço 
público deve se livrar da corrupção e 
dos corruptos se quiser tirar o país do 
atoleiro. O passo mais decisivo está 
sendo dado neste momento na muy 
hermosa ciudad del Rio de Janeiro.

Ao acompanhar a prisão de dois ex-
governadores, que chegaram ao poder 
no Rio como aliados (depois se desavin-
do), o carioca pode personificar os gra-
ves males da administração pública, que 
abalaram a cidade e o próprio Estado. 
O salário atrasado do funcionalismo, 
as dívidas não pagas a empreiteiros e 
fornecedores, o calote generalizado e as 
perspectivas funestas podem ser visua-
lizadas concretamente nos gastos faraô-
nicos do ex-governador Sérgio Cabral. 
Ele está mais para marajá da Índia do 
que para governador de um Estado de 
uma federação republicana, com seus 
gastos faraônicos e sua insensibilidade 
rude e grosseira de novo rico à base do 
saque ao caixa do tesouro estadual.

Ao ver as imagens da prisão do ex-
governador minha memória foi dire-
ta à figura do pai, o boa praça Sérgio 
Cabral, jornalista, crítico de música, 

carnavalesco, típico representante da 
intelectualidade carioca e do povo de 
uma cidade festiva. Um oceano separa 
o pai do filho, mas uma ponte os une: o 
desdém pela moralidade udenista.

Insuperável quando no desempe-
nho da sua função de crítica e oposição, 
a esquerda tem sido quase sempre um 
desastre no poder. No Brasil, o acesso 
aos mecanismos de decisão e aos ins-
trumentos de distinção do comum dos 
mortais, a esquerda se confere o direi-
to de tirar a diferença em relação a um 
passado de privação,

O acerto de contas com uma elite 
que se sucedeu, com poucas alterna-
tivas e opções, desde a fundação da 

nação europeizada, no século 
16, faz com que o esquerdis-
ta no poder considere a auto-
contenção e a coerência com a 
pregação do passado como algo 
próprio do falso moralismo dos 
udenistas, muito vivos ainda 
hoje, apesar do desaparecimen-
to da legenda partidária.

Homem honesto e pessoa 
decente, ainda assim Sérgio Ca-

bral pai deve ter formado a consciên-
cia do filho com essa noção de que o 
Estado é um instrumento para a reali-
zação de objetivos de transformação, 
mas também pode funcionar como 
uma extensão – se não da casa grande, 
para não trair a simbologia montada 
com fim utilitário – da senzala. Nela 
se instalaram aqueles que dizem com-
bater a desigualdade estrutural que, 
até hoje, deixa os pobres na condição 
virtual de escravos.

Essa contradição evidente é masca-
rada e camuflada por um populismo 
retórico que a prisão de Sérgio Cabral 
desmascarou. Agora, o povo pode des-
cobrir claramente para onde foi o di-
nheiro desviado de um orçamento pú-
blico destinado a atender a população, 
mas que serve aos nababos de sempre, 
neguem eles serem de direita ou se di-
gam de esquerda. O povo pode com-
provar que a moralidade pública não é 
um fetiche ou um adereço insignifican-
te. Ela tem um peso crucial. O Brasil 
foi desnudado. Tomara que vista uma 
roupa melhor do que a atual.
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Trem da vale passa pelo Pará em silêncio
Parece que Murilo Ferreira cumpri-

rá o seu terceiro mandato bianual, per-
manecendo como presidente da Vale 
até o próximo ano. Segundo a Folha de 
S. Paulo, o presidente Michel Temer re-
siste a pressões políticas para antecipar 
o fim do mandato e substituí-lo por in-
dicações de fora da empresa. Tecnica-
mente, isso é possível: o governo, por 
várias participações, tem o controle 
acionário da mineradora.

Temer teria preferido não interferir 
na condução da empresa pelos demais 
sócios, da iniciativa privada. O maior 
deles é o Bradesco. Também achou me-
lhor conviver com um executivo que 

foi colocado no topo da maior empresa 
privada do país em 2011, no governo 
Dilma Rousseff.

O Planalto estaria avaliando nomes 
como o do ex-diretor da companhia de 
mineração Tito Martins, hoje na Voto-
rantim Metais, e alternativas internas, 
como Peter Poppinga, diretor-executi-
vo de Ferrosos, e Luciano Siani, diretor
-executivo de Finanças e Relações com 
Investidores.

Tudo muito bom, tudo muito bem: 
só Minas Gerais e o Rio de Janeiro. 
Mas e o Pará, responsável por 40% do 
faturamento da empresa e onde ela 
executa os seus maiores investimen-

tos, vai continuar acompanhando a 
sucessão na mineradora como se Ca-
rajás fosse em Marte?

Quando a Vale era estatal, ao Pará 
era reservado um lugar conforme o me-
recimento que os dirigentes da compa-
nhia o julgavam merecedor: um lugar 
no – quase sempre decorativo – con-
selho de administração. Dele fizeram 
parte o ex-governador Alacid Nunes e 
o advogado Otávio Mendonça. Outros 
favores mantinham calados os demais. 
E agora: qual a razão do silêncio ensur-
decedor da sociedade diante de decisões 
que definem a posição da companhia, a 
maior em atividade no Pará?

O mensageiro: sempre
como a primeira vítima

Foi com tristeza, preocupação e in-
dignação que vi, na semana passada, 
as cenas de agressão ao jornalista Caco 
Barcellos, em frente à sede da Assem-
bleia Legislativa do Rio de Janeiro. Ele 
foi cercado, hostilizado e se tornou 
alvo de objetos atirados contra eles por 
servidores públicos que protestavam 
contra o pacote de ajuste fiscal propos-
to pelo governador Luiz Fernando Pe-
zão, do PMDB.

Caco e sua equipe gravavam mais 
uma reportagem de um dos melho-
res programas da televisão brasileira, 
o Profissão Repórter, quando ele foi 
abordado por alguns integrantes do 
grupo que protestava no local. Garra-
fas, caixas e até um cone de sinalização 
foram atirados na direção do jornalis-
ta, que tentava se proteger colocando a 
mão sobre a cabeça. Caco só não sofreu 
danos maiores porque alguns policiais 
se incorporaram à equipe, que tentava 
protegê-lo.

A agressão foi a pretexto de comba-
ter a TV Globo, citada através do velho 
bordão: “O povo não é bobo, abaixo a 
Rede Globo”.

O Brasil vive numa democracia. 
Há meios legais, alguns deles úteis, 
outros eficazes, para combater a ma-

nipulação das informações pela Rede 
Globo, contestar sua diretriz editorial, 
fiscalizar suas atividades empresariais, 
controlar o uso das concessões públi-
cas que detém.

Mas só os fascistas passam desse 
exercício democrático de crítica e re-
ação para a supressão da liberdade de 
expressão e da integridade do outro, 
principalmente do oponente. Orgu-
lho-me profundamente de ser colega 
de profissão de Caco Barcellos, a quem 
passei a acompanhar e, às vezes, conta-
tar, desde que dávamos a nossa colabo-
ração – eu ao Opinião, a partir de São 
Paulo, ele ao Repórter, no Rio de Janei-
ro – à imprensa alternativa no tempo 
da ditadura, nos anos 1970.

Caco me supera em muito como 
repórter de rua e apurador de informa-
ções em cima do acontecimento. Por 
isso, me serve de inspiração, como um 
mestre. Há muitos anos ele está na Glo-
bo, como estão outros jornalistas que 
admiro, um dos mais destacados sendo 
o decano José Hamilton Ribeiro.

Sim, está na Globo como profissio-
nal, não para vender a alma, entregar 
sua consciência. Profissionais de valor, 
como ele e Zé Hamilton, melhoraram 
em muito o indiscutível – ao menos 

do ponto de vista formal – padrão de 
qualidade da Globo. Mas descendo-o 
ao plano da realidade caótica, suja e 
hostil das ruas. Sem a bitola da norma 
diretriz.

O Profissão Repórter já foi pre-
miado no exterior, o que significa que 
divergências ideológicas e políticas à 
parte, manobras de poder inclusas, a 
Globo é uma ilha da fantasia, mas tam-
bém uma ilha de excelência num mar 
encapelado de mediocridade e vilania 
da TV brasileira. Ela é um item da de-
mocracia brasileira.

Para combatê-la pelos métodos fas-
cistas de hoje de manhã, os que que-
rem uma imprensa melhor acabam por 
deixar o Brasil com imprensa alguma. 
Passam a ser os donos da verdade no 
país, arrogantes e intolerantes, agressi-
vos e malsãos. Sabemos a que conduz 
essa presunção de propriedade, a ação 
de partido único, o desejo do poder a 
qualquer custo.

Vendo as imagens da agressão, la-
mentei não estar ao lado de Caco para 
ajudá-lo a enfrentar os selvagens ou 
padecer com ele, me solidarizando 
com a sua figura franzina, definida por 
uma biografia pela qual seus cabelos 
brancos exigem respeito.
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Manaus na UTI urbanística
Osíris Silva

Mutatis mutandi, Osiris (autor de 
um livro sobre petróleo na década de 
1960 e pessoa muito combativa) des-
creve Belém. Mas se falasse de Belém, 
falaria mais amargamente. Alguém 
discorda? Eu queria ter dons de escri-
tor para descrever o que senti ao visi-
tar pela última vez o porto flutuante de 
Manaus, onde eu ia curtir a natureza e 
agradecer àquela pequena retribuição 
do colonialismo inglês. Hoje é o retrato 
do desfibramento da cultura amazo-
nense made by Zona Franca.

Em algum ponto de sua obra ca-
pital, “Tristes Trópicos” (publicado 
em 1955), o etnógrafo francês Claude 
Lévi-Strauss observa que as cidades 
latino-americanas tendem a alcançar 
o declínio sem haverem conhecido o 
apogeu. Manaus talvez seja uma exce-
ção. Havendo atingido o ápice urba-
nístico no período áureo da borracha 
(final do século XIX, meados do XX), 
a partir de 1967, quando da instalação 
da Zona Franca de Manaus (ZFM), 
contraditoriamente entrou em deca-
dência, vítima de brutal inchaço migra-
tório. O fenômeno deveria estar sendo 
discutido pela Academia, SUFRAMA, 
governo do Estado e Poder Legislativo 
sem tergiversações, profunda, objeti-
va e pragmaticamente. Mas não está. 
Enquanto isso, avulta o quadro de 
deterioração urbanística que assola a 
capital amazonense, notadamente no 
centro histórico. Com raras e pontu-
ais exceções, podem ser encontrados 
prédios/palácios/bungalows/mansões 
em bom estado de conservação. No ge-
ral, todavia, obras do início do século 
passado rendem-se indefesas ao mau 
gosto e ao baixo padrão arquitetônico. 
Levando dois amigos norte-america-
nos em visita à Manaus semana passada 
para um tour urbano, fiquei chocado, 

envergonhado de mostrar uma cidade 
tão deteriorada, feia, suja, malcheiro-
sa. Grande parte do centro histórico 
desfigurado, ruas sendo novamente 
ocupadas por camelôs, muitas favelas 
misturadas ao decadente casario em 
estilo português. A estação de ônibus 
da Constantino Nery é aviltante, pa-
drão Zimbabwe, Burkina Faso, Síria, 
Turcomenistão, Djibuti, países situa-
dos no topo da cadeia dos mais miserá-
veis do mundo. A situação do Manaos 
Harbour, nosso outrora belíssimo Por-
to Flutuante é degradante sob qualquer 

ângulo que se divise. Além de quente, 
envelhecido, esgotos a céu aberto fe-
dem. Diferente do passado, quando 
constituía o principal cartão de visita 
da cidade junto com o Hotel Amazo-
nas, que hoje amarga idêntica sina. 
O cidadão convive com tal cená-
rio diariamente sem praticamente se 
dar conta do tamanho do problema. 
Quando, entretanto, leva visitantes a 
conhecer a cidade, o choque de reali-
dade é brutal, desponta com toda força 
de uma realidade lancinante, inten-
samente cruel. Nossa capital, domi-
nada por extensa rede de favelas, está 
na UTI. Não há como escamotear os 
fatos. Culpa do prefeito Arthur Neto? 
Só dele? Penso diferente. O problema 
é antigo e persiste desafiador e des-
moralizante por mais de 40 anos. To-

dos os que passaram pela chefia do 
Executivo municipal nesse período 
são igualmente responsáveis por esse 
deprimente processo de derrocada. 
Soluções, certamente, devem estar 
previstas no Plano Diretor da Cidade, 
tudo leva a crer, inútil. A propósito, o 
que é feito da Câmara de Vereadores? 
Alheia ao caos urbano, não traz a ques-
tão à discussão perante a comunidade. 
A omissão é ainda mais grave quando 
se observa a ignorância quase gene-
ralizada dos edis em relação aos pro-
blemas da ZFM. O mais importante 
modelo de desenvolvimento implan-
tado em Manaus aparentemente não 
desperta interesse da Casa. São rarís-
simas as manifestações acerca da crise 
que, abatendo-se sobre a economia do 
Estado, achata implacavelmente as fi-
nanças da Prefeitura. 

Qual é precisamente o papel do 
Legislativo municipal além de conce-
der honrarias invariavelmente despro-
vidas de fundamento e negociar com 
o Prefeito cargos, benesses pessoais e 

partidárias? Segundo a ONG Transpa-
rência Brasil, cada um dos 41 vereado-
res de Manaus custou mais de R$ 1,0 
milhão aos cofres municipais em 2015. 
Nossa representação ocupa o terceiro 
lugar no ranking dos vereadores mais 
caros das capitais do País. Absurda-
mente, só perde para S. Paulo e Rio. 
Por mês, cada um deles embolsa em 
torno de R$ 89 mil, sendo R$ 15 mil de 
salário médio, R$ 14 mil de verba inde-
nizatória e R$ 60 mil de verba de gabi-
nete. Rendimentos esses integralmen-
te garantidos, faça chuva ou faça sol. 
Cabe à reforma política encontrar uma 
solução para pôr um fim a esse mar de 
desperdício de recursos públicos sem 
contrapartida social significativa.

Manaus, 16 de novembro de 2016.

AVISO
Com esta edição bastante atrasada, como nunca, vou tentar lançar logo o 

número seguinte do JP, o que pode prejudicar a edição, mas é necessário para 
atualizar a circulação do jornal.
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Mais energia vai para fora

Militares do massacre ainda estão impunes

Nova geração

Em abril deste ano o governo do 
Estado instaurou um conselho de jus-
tificação para apurar a participação de 
policiais militares nas 10 mortes que se 
seguiram ao assassinato do cabo da PM 
Antônio Marco da Silva Figueiredo, no 
dia 4 de maio de 2014. Na madrugada 
do crime, pelo menos 10 pessoas foram 
mortas aleatoriamente na periferia de 
Belém, com todas as características de 
execução, por vingança pela morte do 
cabo “Pet”, como ele era mais conheci-
do, na sua face de justiceiro de milícia.

O conselho foi constituído, portan-
to, 20 meses depois da ocorrência. Pas-
sados sete meses, “não concluiu as suas 
atribuições em tempo hábil” e foi ex-
tinto, hoje, por decreto do governador 

Simão Jatene. O “tempo hábil” seria de 
30 dias, renovável por mais 30. Esten-
deu-se por mais 150 dias e não concluiu 
a sua tarefa: apurar e punir quatro ofi-
ciais da Polícia Militar que cometeram 
“transgressão de natureza grave”.

Os militares submetidos ao conselho 
de justificação foram o capitão Jackson 
Barros sobrinho, o 1º tenente Carlos 
Eduardo Memória, o 2º tenente Cássio 
Rogério Dantas Garcia e a 2ª tenente Mô-
nica Amorim dos Santos. Provavelmente 
eles foram coniventes com os vingadores 
do sargento Pet, homem violento e diver-
sas vezes afastado das funções por trans-
gredir as regras da corporação.

Quando ele foi assassinado, com 
quatro balas de pistola calibre 9, de 

uso restrito, depois de tiros com os 
agressores, ele estava novamente sob 
punição e devia ser expulso da PM. 
Mesmo assim, seus vingadores cria-
ram pânico em vários bairros da pe-
riferia, que percorreram em grupo de 
veículos, em alta velocidade, atirando 
em jovens que estavam nas ruas e ma-
tando pelo menos 10 pessoas.

O episódio sangrento completou 
dois anos sem que o processo judi-
cial tenha chegado ao fim. E o pro-
cesso administrativo vai recomeçar. 
Um ritmo tão lento e ineficiente que 
deixa dúvidas sobre a sua seriedade. 
Ou, dito de outra maneira: não dei-
xando dúvidas sobre a sua falta de 
seriedade.

A 48ª turbinas da hidrelétrica de Jirau, no rio Madeira, 
em Rondônia, começou a funcionar no dia 14, um dia an-
tes da data prevista pela concessionária da usina, a Energia 
Sustentável do Brasil, quando a Agência Nacional de Ener-
gia Elétrica liberou para operação comercial a última das 
turbinas, a 50ª.

Com isso, a usina já está gerando 3,6 mil megawatts de 
energia, próxima de chegar à capacidade total, de 3,75 mil 
MW. É mais do que todo consumo da Amazônia e o dobro 
do consumo do Pará. Com a hidrelétrica vizinha de Santo 

Antônio, também no rio Madeira, Rondônia já é um dos 
maiores exportadores de energia do Brasil. Poderá atender, 
quando as duas usinas estiverem a plena capacidade, a mais 
de 15% do consumo nacional.

Somadas, Santo Antônio e Jirau têm mais de 80% da po-
tência de Tucuruí, que ainda é a 4ª maior do mundo, mas 
será superada por Belo Monte, no Xingu. Quando todas esti-
verem a plena carga, a Amazônia estará transferindo mais de 
um terço da energia do Brasil. Será a maior província ener-
gética do país e do mundo. Quem comemora?

Esteves Pedro Colnago Junior foi 
nomeado, na semana passada, pelo 
presidente Temer, como membro e 
presidente do Conselho de Adminis-
tração do BNDES. Substituirá o ex-
secretário executivo do Ministério da 
Indústria, Comércio Exterior e Servi-
ços, Fernando de Magalhães Furlan, 
exonerado do cargo no dia 16.

Conheci Esteves Pedro Colnago 
quando ele atuava como funcioná-
rio e lobista da Construtora Andra-
de Gutierrez, principalmente ligado 
aos projetos da empreiteira no Pará, 
com a colonização que empreendia 
no sul do Estado. Deve ser filho 
dele o personagem nomeado. É a 
nova geração substituindo os pais, 
que se afastam..

Isto é Pará!
Numa entrevista provavelmente en-

comendada para edição dominical de 
O Liberal, o governador Simão Jatene 
fez um diagnóstico quase correto da 
conjuntura política do Pará:

“Aqui é do tempo do ‘manda quem 
pode, obedece quem tem juízo’. Ou 
melhor, acha que pode por ser proprie-
tário de um império de comunicação 
acha que pode impor à sociedade as 
suas verdades”.

Ele estava se referindo ao império 
da família Barbalho, liderada pelo se-
nador Jader Barbalho, do PMDB.   Se 
não estivesse submisso ao outro lado 
da balança viciada, também aplicaria a 
frase ao império da família Maiorana, 
para o a qual a definição se acomoda-
ria como uma luva. Há pelo menos três 

décadas nenhum líder político tentou 
vencer essa bipolaridade, estabelecen-
do uma via alternativa a esse corredor 
polonês com Barbalhos de um lado e 
Maioranas do outro. Jatene apenas pu-
lou de uma barca para a outra. Saindo-
se bem nesse ziguezague até agora.

O que resulta numa outra moral 
daninha: se dá melhor quem trai su-
cessivamente a um e a outro grupo, se 
aliando a eles para seguir nessa traje-
tória torta no rumo da permanência 
no poder. Daí Jatene, que tem o perfil 
do antipolítico, ser o cidadão que por 
mais vezes (três) ocupou o governo do 
Estado através de eleição direta. Mais 
do que Lauro Sodré, Magalhães Barata, 
Jader Barbalho.

Pobre Pará! Bem feito, Pará!
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Quem mais ganha  com a corrupção?
“Os esquemas de corrupção mais 

estruturados e vultosos que acontecem 
no setor público são montados e susten-
tados pelo poder político-econômico”, 
garante o presidente Charles Alcântara, 
auditor fiscal da Secretaria da Fazenda 
do Pará e diretor para assuntos técnicos e 
comunicação da Federação Nacional do 
Fisco Estadual e Distrital, a Fenafisco.

Em artigo publicado no blog Ver-o-
Fato, do jornalista Carlos Mendes, no dia 
14, ele admite que esses esquemas “ser-
vem para enriquecer os seus operadores 
(corruptores e corruptos), mas é ainda 
mais verdadeiro que existem principal-
mente para abastecer candidatos e parti-
dos políticos de dinheiro sujo”.

Charles já não acredita que “a mera 
prisão dos operadores da corrupção” 
seja suficiente para acabar com o cri-
me, crença da fase de ingênuo. “Polícia 
e MP (federal e estadual), se quiserem 
e atuarem com sincero espírito públi-
co e rigorosa imparcialidade, alcançam 
os verdadeiros mandantes e principais 
beneficiários dos grandes esquemas de 
corrupção e sonegação”.

Enquanto, porém, “as investigações 
não forem conduzidas de modo a alcan-
çar o andar superior, merecerão a minha 
desconfiança”. Pelo contrário, “se forem 
fundo às causas e fontes do poder-man-
dante, essas investigações merecem o 
meu respeito e aplauso”.

O comentário foi a propósito de 48 
prisões de participantes de um esquema 
de corrupção montado na arrecadação 
de imposto no sul do Estado, revelada 

pela Operação Quinta Parte, da Polícia 
Civil, que teve esse nome por apurar pro-
pina de 20% cobrada sobre o valor do 
imposto que o corruptor devia pagar (e 
não pagava) ao erário. Do esquema fa-
ziam parte 33 servidores públicos, sendo 
oito fiscais e quatro auditores da fazenda 
estadual, mais 21agentes administrativos 
da secretaria, além de nove contadores e 
seis empresários.

• • •

A s prisões foram realizadas em 
oito municípios: Redenção, 
Conceição do Araguaia, Santana 

do Araguaia, Santa Maria das Barreiras, 
Xinguara, Tucumã, São Félix do Xingu, 
Ourilândia do Norte e Belém, além da ci-
dade de São Paulo, onde um dos funcio-
nários procurados foi localizado e preso.

Quando os comentários começaram 
a aparecer no blog, Charles Alcântara 
acrescentou a manifestação do seu orgu-
lho por ter completado, em setembro, 3 
anos de Secretaria da Fazenda.

“Tenho muito orgulho de pertencer 
ao Fisco. Quem se envolve em qualquer 
malfeito, seja no Fisco, no Judiciário, na 
Polícia ou em qualquer outra atividade 
pública ou privada, é quem deve sentir 
vergonha e, mais do que isso, deve sofrer 
as sanções previstas em lei, desde que 
comprovado o malfeito”. Nesse período, 
fica triste por saber que as investigações 
“jamais se aprofundam a ponto de che-
gar à base do iceberg. Se os anônimos 
(nem sei se é mais de um anônimo ou se 
se trata do mesmo indivíduo) tivessem 
o mínimo de curiosidade para levantar 

casos pretéritos de operações policiais 
dessa natureza, descobririam que pouco 
tempo depois do espetáculo midiático, 
tudo permanece do mesmo jeito, justa-
mente porque os grandes esquemas não 
são fruto da ação atomizada e desarticu-
lada que se dá na ponta, mas de uma so-
fisticada rede, com comando geralmente 
distante do local onde se dá a ação crimi-
nosa. Assim funciona no tráfico de dro-
gas e em todos os crimes estruturados”.

Acrescenta Charles: “Se a Polícia e o 
MP passam meses e meses (anos, às ve-
zes) monitorando esse ou aquele ‘agente’, 
não consigo acreditar que desconhecem 
como funcionam as coisas e quem está 
no comando. Os anônimos (ou anôni-
mo), por pura ignorância ou má fé mes-
mo, supõe(m) que a corrupção, desse 
jeito, está sendo combatida de verdade. 
Não sabe (m) o que diz (em)!”.

Ele garante queda sua parte, “segui-
rei lutando em defesa da ética no servi-
ço público, de peito aberto porque não 
me permito a covardia do anonimato 
leviano”.

Charles Alcântara faria então faria 
muito bem não deixando que mais essa 
iniciativa de combate à corrupção na 
Secretaria da Fazenda indicando a pista 
que a polícia devia seguir para chegar aos 
mandantes, que ele identifica no mundo 
político e empresarial. Se tem tanta cer-
teza disso, é por conhecer os nomes dos 
personagens ocultos e nunca atingidos 
pelas ofensivas policiais.

A opinião pública espera por sua 
iniciativa.

Alcoa reduz capital: sinal de uma crise?
A Alcoa começou a operar em Juruti 

em setembro de 2006, lavrando uma jazi-
da com  quase 700 milhões de toneladas, 
um dos maiores e melhores depósitos 
de bauxita do mundo do Pará, que tem 
a terceira maior reserva mundial dessa 
matéria prima e é Oe líder nacional do 
minério. A produção começou com 2,6 
milhões de toneladas, passando logo 
para 3 milhões de toneladas por ano. A 
Alcoa também é sócia em outra minera-
ção de bauxita, a da Rio do Norte, que 
produz 17 milhões de toneladas e parece 
não ter a intenção de diminuir ou conge-
lar suas atividades. Por que os distintos 
procedimentos da Alcoa numa empresa 
e na outra?

Quatro anos depois de dar partida à 
sua operação, a Alcoa decidiu reduzir em 
40 milhões de reais o seu capital, de 7,4 

bilhões de reais, alegando que seu valor 
se tornou excessivo. É uma redução in-
significante, já que o capital da empresa 
continua em 7,4 bilhões de reais redon-
dos. Mas é uma tendência?

O mercado de bauxita e alumina, no 
qual a companhia americana atua, como 
uma das maiores produtoras mundiais, 
“ainda não apresenta perspectivas de 
crescimento sustentável a justificar no-
vos investimentos para aumento de pro-
dução”, justificou.

Também chegaram ao fim os in-
vestimentos para a extração de bauxita 
em Juruti e o aumento da produção de 
alumina (de 272 mil para 1,4 milhão 
de toneladas) chegaram ao fim, com a 
construção de uma rodovia e de uma 
ferrovia com 50 quilômetros de exten-
são, mais um porto para abrigar navios 

de até 60 mil toneladas, além da expan-
são da unidade de produção na capital 
maranhense.

Entre setembro de 2009 e dezembro 
de 2014, a multinacional recolheu quase 
55 milhões de reais como Compensação 
Financeira pela Exploração de Recursos 
Minerais (a CFEM). O município fica 
com 65% desse valor, o que representou 
cerca de R$ 30 milhões para Juruti no pe-
ríodo, ou R$ 500 mil por mês.

O DNPM alega que o valor devido 
é o dobro do pago. Devia ser recolhido 
não sobre o preço do minério no porto 
de Juruti, que é a origem, e sim sobre o 
colocado na Ponta da Madeira, em São 
Luís, onde a bauxita é transformada em 
alumina pela própria Alcoa. A empresa 
sustenta que faz o correto, segundo a 
legislação.
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Jean Hebette: uma voz
contra o colonialismo

Jean Hebette foi um personagem 
histórico, presença marcante na história 
recente do Pará e da Amazônia. Com-
binava condições raras. Era atormenta-
do e angustiado pela solidariedade aos 
mais pobres, desassistidos, explorados 
e colonizados. Mas nasceu na Bélgica, 
país europeu que levou a desgraça ao 
Congo, onde Jean atuou como missio-
nário, sofrendo a dor do dilaceramento 
entre a razão e a emoção, a he-
rança e a criação. Devia estar do 
lado dos brancos, como ele. Mas 
se dedicou aos negros, as vítimas 
dessa história.

Trouxe o mesmo compro-
misso para a Amazônia, dedi-
cando sua espantosa energia e 
infindável fé aos nativos, aos 
excluídos do novo banquete 
colonial. Era um homem posi-
tivo: queria fazer - e fazia. Era 
um intelectual rigoroso, pacien-
te na pesquisa, persistente na 
busca pela realização do obje-
tivo. Queria trazer a realidade violenta 
da junge para os ambientes acadêmicos 
e gritar para os privilegiados, os inte-
lectuais (que podem comer três vezes 
ao dia e trabalhar com a cabeça como 
ofício), que eles precisavam também 
ser úteis, sem abdicar um milímetro 
seu rigor científico. Queria sangue 
(não apenas simbólico) na anemia 
(não apenas metafísica). Sua religiosi-
dade o ajudava a cair e levantar, sofrer 
um golpe e prosseguir, buscar a utopia, 
não entregar os pontos, não desistir.

Jean buscava seus títulos no con-
fronto da inteligência com a vida, do 
arsenal de teorias com o universo das 
coisas ainda não classificadas, muitas 
vezes gestadas e mantidas no caos da 
fronteira selvagem. Homem generoso 
e amigo, se juntou a Raul Navegantes 
para dar ao Núcleo de Altos Estudos 
Amazônicos da Universidade Federal 
do Pará uma espada de razão comba-
tente - em nome da ciência, é claro, 
mas em confraternização com homens 
de carne e osso, em situações concre-
tas, carentes de explicações e orienta-

ções, mas também de pão e água (dieta 
desses homens quando a combinação 
dos elementos os leva a uma subversão 
cultural e à cadeia, dela ao derivativo 
temido: a morte matada).

Jean e Raul convidaram um simples 
jornalista por profissão e bacharel em 
sociologia por formação, como eu, para 
agitar a calmaria das pesquisas distan-
tes e frias, trazer a atualidade para um 

ambiente refratário aos sobressaltos das 
transformações que ainda não se ha-
viam repetido, os fatos sem recorrência, 
como os acadêmicos gostam de subli-
nhar. Eles também trabalharam para 
me conseguir um título de notório saber 
pela UFPA, para tangenciar minha aler-
gia aos formalismos bem postos.

Quando tudo estava por se consu-
mar, com o reconhecimento de todos 
do conselho, um professor do curso 
de biblioteconomia se opôs a dar o seu 
parecer. Sua posição foi respeitada e o 
pedido retirado. Poucos anos depois, 
no aniversário de um amigo comum, 
o mesmo cidadão me indagou na roda 
de convivas por que eu não voltava à 
universidade, comprometendo o seu 
apoio para que se reconhecesse o meu 
notório saber em Amazônia. Lembrei
-o então que ele se opusera a essa con-
cessão. Fez-se um silêncio goethiano 
(ou beethoviano).

Rimos muito, Jean e eu, quando lhe 
contei o episódio. Mas ele não se con-
formava com o desfecho. Pediu-me 
que o autorizasse a nova investida, mas 

me recusei, Passara oito anos na uni-
versidade e fora o suficiente. Preferia, 
como Jean, estar na rua, no redemoi-
nho, exposto aos elementos, como um 
sertanejo no sertão do Rosa, em Mara-
bá ou em Altamira, Novo Progresso (ó 
ironia!) ou São Félix do Xingu.

Jean foi dos melhores e mais íntimos 
amigos que a vida me deu, apesar dos 
longos períodos de abstinência nessa 

relação. Teria bastado, porém, 
a excursão de um mês que fize-
mos juntos à Europa, em 1990, 
para participarmos do Tribunal 
Permanente dos Povos, em Paris, 
em sessão dedicada à Amazônia. 
Foi uma convivência inesquecível 
por lugares europeus, que teve 
um dos seus melhores momentos 
em Amsterdam, na exposição do 
centenário de van Gogh.

Foi a maior reunião de telas 
do pintor holandês organizada 
até hoje. Entramos na abertura 
do museu que leva o nome de van 

Gogh e saímos pouco antes do fechamen-
to das portas. Almoçamos no restaurante 
do próprio museu. “É caro”, alertou Jean. 
“Quando vamos ver outra vez uma expo-
sição dessas?”, lhe respondi, ambos admi-
radores do sofrido artista. Comemos filé 
e bebemos vinho. Quando a pesada conta 
chegou, mesmo fraco de finanças, puxei-a 
e a quitei com o que restava do meu di-
nheiro, feliz e recompensado. Rimos bas-
tante e voltamos a Bruxelas, onde estáva-
mos hospedados na casa de uma irmã de 
Jean, por conta dele.

Ao saber, que ele não está mais en-
tre nós, lembrei esta cena e de muitas 
outras que ele me proporcionou, ami-
go de fé e companheiro de lutas sem-
pre, e senti que uma lágrima desceu 
para saudar o vazio que a falta de Jean 
Hebette deixa em mim e em muitos 
mais que tiveram a honra de conviver 
com ele.

Para quem sempre esteve com 
Deus, é na companhia dele que, bem 
sei, Jean se foi, deixando-se ficar em 
imagens e recordações entre todos 
nós, amigos e admiradores.
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COLUNÁVEIS
Circulando pelo Grande 

Hotel, que era o lugar mais 
chic de Belém em 1956, o 
colunista social da Folha do 
Norte, Armando Pinheiro, 
registrou – à sua maneira 
– o movimento dos coluná-
veis. Alguns dos tópicos:

A Srta.  Clea Chady com-
pletamente acompanhada 
de seu jovem noivo... O Sr. 
Hélio Castro drincando de-
cididamente só. Que é?... O 
sr. e sra. Fernando Gurjão 
Sampaio sempre muito ele-
gante. Um casal muito sim-
pático... O bar-man Janú ir-
ritadíssimo com os pedidos 
muito “coca-cola”. Uiscótas 
poucas... Notada a ausência 
do sr. Salim Chady... Mui-
to notado o “sex-appeal” 
da Srta. Oro Gabay... Devo 
dizer que o terrace do GH 
continua muito “frappé”.

PROPAGANDA
A Associação Paraense 

de Propaganda foi fundada 

PROPAGANDA

Velocidade no ar
Uma viagem de Belém a São Paulo, a mais longa 
de todas, durava oito horas e meia nos Super-
Convair (de dois motores) da Real-Aeronorte. 
Mesmo assim, a companhia garantia que o 
passageiro ganharia tempo no “avião ultra 
moderno”, com cabine pressurizada, grandes e 
macias poltronas reclináveis, ar  condicionado, 
lanches deliciosos “e a famosa cortesia da Real”.

no final de 1957 por 13 pu-
blicitários , dentre os quais 
Paulo Lobato de Miranda, 
Avelino Henrique, Osvaldo 
Mendes, Romulo Maiorana, 
Mário Couto, Carlos Augus-
to de Oliveira, Ricardo Vas-
quez, José Neves, Aldridge 
Soares, Almir Nobre e Hele-
na Cardoso, presentes ao ato 
de instalação da entidade.

SÓCIOS
Em 1957 as Lojas Salevy 

(apesar do plural, era uma 
única loja) convocava os 
interessados em tornar-se 
acionistas da empresa ofe-
recendo-lhes as seguintes 
vantagens: descontos nas 
compras, participação nos 
lucros, valorização normal 

das ações e, aos capitalis-
tas, “evitar lucros extraor-
dinários”, no toque de hu-
mor do dono, Samuel Levy. 
A Salevy ficava aberta na 
avenida Presidente Vargas 
(ainda 15 de Agosto) de dia 
e de noite.

FESTA
À frente do Aruanda Clu-

be, o colunista social Wilke-
ns, da Folha Vespertina, rea-
lizou a Noite Azul de 1960, 
na sede social do Clube do 
Remo. Uma das promoções 
foi a escolha dos “dez mais 
belos sorrisos da cidade mo-
rena”, que foram os de Maria 
do Carmo Silva, Jurema Bas-
tos, Clarisse Correa Pinto, 
Lia Leite, Rose Mary Castro, 
Vanja Santiago, Ana Maria 
Seixas e Edna Azevedo.

A nova “charm-girl” de 
Wilkens foi Régia Novais, 
que recebeu a faixa simbó-
lica das mãos de Sílvia de 
Paula, “em virtude de Ma-
rília Chaves, por motivo 
de força maior, não haver 
comparecido”. A entrega do 
“bonito colar de cristal e 
morano”, oferta de Marlett 

Modas, ficou a cargo de Eu-
nice Dantas Ribeiro, esposa 
de Deusdedith Ribeiro.

O colunista também 
anotou os nomes dos “pares 
mais constantes da noite”: 
Luiz Fernando Pinheiro/
Lena Vânia Moura Ribei-
ro, Mário Leite/Maria da 
Graça Dantas Ribeiro, Lou-
rival Barbalho/Yvone Mo-
reira, Jorge Cruz/Maria da 
Conceição Moura Palha e 
Bernardino Fiúza de Melo 
Neto/Maria Lúcia Pandolfo.

XERFAN
Sahid Xerfan,da nova ge-

ração do clã de comercian-
tes, provocou agitação na 
praça, em 1964, ao promo-
ver um concurso através do 
qual a Cidade das Sedas pre-
miava o vencedor com seu 
peso em tecidos. O primeiro 
cliente sorteado foi – como 
quase não podia deixar de 
ser – uma mulher: Mareia 
José Alexandre de Moraes, 
residente na vila Amazônia, 
passagem 5 de Abril. A polí-
tica tirou Xerfan do que ele 
mais entendia e lhe causou 
problemas e decepções.

JORNAL
Em 1965 O Liberal ti-

nha novo dono. No lugar de 
Moura Carvalho, que herda-
ra o jornal de Magalhães Ba-
rata, falecido seis anos antes, 
em tese o proprietário era 
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o engenheiro e construtor 
Ocyr Proença. Por trás dele, 
Gilberto Mestrinho. Cassa-
do pelos militares no Ama-
zonas, Mestrinho se tornara 
empresário, com interesses 
maiores em Belém do que 
em Manaus.

Ele decidiu colocar o jor-
nal em favor da candidatura 
do major Alacid Nunes, que 
fora prefeito de Belém de-
pois do golpe militar de 1964 
e se tornara candidato à su-
cessão de Jarbas Passarinho, 
dividindo com ele a lide-
rança do novo regime. Mes-
trinho também deu muito 
dinheiro para os bois, tradi-
cionalmente abatidos no dia 
da eleição para alimentar os 
eleitores do candidato (e ou-
tras cositas más), apesar da 
lei proibindo essas formas de 
compra de votos.

No ano seguinte, o jor-
nal, que fora o órgão oficial 
do PSD (Partido Social De-
mocrático) dos “baratistas”, 
chegou às mãos de Romulo 
Maiorana.

TELEVISÂO
Em 1969 a TV Guaja-

rá era a líder de audiência 
em Belém, com 67,3% do 
total. A emissora foi a se-
gunda a se instalar no Pará 
e na Amazônia, depois da 
TV Marajoara. A pioneira 
foi implantada por Assis 
Chateaubriand, dos Diá-
rios e Emissoras Associa-
dos, enquanto a Guajará 
era inteiramente local, da 
família Lopo de Castro.

Conceição Lobato de 
Castro, presidente da em-
presa, achava que se a pes-
quisa chegasse ao interior, 
sua emissora iri a até 80% 
de audiência. Era a única 
que transmitia o seu sinal 
por até 300 quilômetros 
em linha reta, graças à sua 
torre, de 130 metros de 
altura, no topo do edifí-
cio Manuel Pinto da Silva, 
com seus equipamentos 
modernos.

Poucos anos depois a 
Guajará perdeu a afiliação à 
Globo, caiu muito e acabou.

FOTOGRAFIA

Moura e Castelo juntos
A foto (publicada por Carlos Rocque na sua 
coluna Periscópio, em A Província do Pará), 
de 1959, é de baixa qualidade, mas de alto 
significado histórico. Registra o encontro 
entre o governador Moura Carvalho e o então 
comandante militar da Amazônia e da 8ª região 
militar, general Humberto de Alencar Castelo 
Branco. Foi na “barraca da santa”, a mais 
importante da quinzena de festividade do Círio 
de Nazaré, da qual, naquele dia, o governo do 
Estado era o patrocinador.
Moura assumiu o cargo cinco meses antes, 
quando o titular, o coronel Magalhães Barata, 
o líder do PSD (Partido Social Democrático), 
morreu, ainda no exercício do mandato.
Quatro anos e meio depois que as duas 
autoridades estiveram no mesmo ambiente e 
conversaram animadamente, Castelo Branco, na 
condição de substituto do presidente da república, 
João Goulart, deposto pelo golpe militar do 
qual o já então marechal fora um dos principais 
líderes, cassou Moura Carvalho, eleito prefeito 
de Belém, por corrupção. Para isso usando 
instrumentos de poder que assumiu em função do 
golpe de Estado.
Ironias da história.
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Como assíduo leitor do Jor-
nal Pessoal, desde seu surgi-
mento, aí pelos idos da segunda 
metade dos anos 1980 do sécu-
lo passado, e admirador de seu 
editor, gostaria de externar mi-
nha singela discordância ao tex-
to da matéria intitulada “Para 
a Lava-Jato só Lula interessa”, 
publicada na edição do  Jornal 
Pessoal nº 618. 

Primeiramente, devo deixar 
claro que não sou contrário à 
operação Lava-Jato, pois enten-
do que o problema da corrupção 
no Brasil, apesar de sua ende-
mia, deva ser coibida rigorosa-
mente. Porém, o que assistimos 
presentemente no país, pode 
ser chamado de tudo, menos de 
compromisso sério de combate 
à maldita corrupção que infes-
ta-nos desde quando existimos 
como Nação.

Ora, a partir do momento 
em que assistimos que as inves-
tigações lavajatistas centram-se 
tão-somente no aprofundamen-
to das investigações sobre de-
núncias feitas contra o ex-presi-
dente Lula, e que, por outro lado, 
faz-se vista grossa em relação às 
acusações assacados em desfavor 
de outras figuram proeminen-
tes do nosso cenário político, é 
de se questionar, firmemente, 
da isenção de tais apurações, ou 
seja, contra o Lula (e diga-se, este 
não está acima da lei e, portan-
to, deve ser sim investigado, e se 
comprovado o cometimento de 
qualquer crime praticado por ele 
no exercício da presidência ou 
fora desta, é de ser-lhe aplicada 
a punição devida), todas às de-
núncias ou delações são aceitas 
e apuradas, todavia, contras os 
demais políticos denunciados, 
desde que não sejam petistas ou 
aliados destes, aplica-se o deixa-
se pra lá, não vem ao caso. Tenta-
se, até mesmo, para pegar o Lula, 
de qualquer jeito, e sem impor-
tar-se com o ridículo que tal fato 
imputa à imagem do Brasil no 
exterior, a criação da tese de que 
às denúncias se embasam não 
em provas, mas em convicções 
dos responsáveis pela apuração 
dos fatos. 

Com efeito, não se pode acei-
tar dentro do Estado Democrá-
tico de Direito, que é o que diz 
a Constituição Federal ser o re-
gime que vivemos no Brasil, que 
qualquer procedimento judicial 
não observe os mandamentos e 
princípios emanados de tal re-
gime e que asseguram garantias 
mínimas aos cidadãos que res-
pondam a processos, como é o 
caso da presunção de inocência.

Portanto, respondendo sua 
interrogação feita no título da 
matéria ora em comento, digo 
que sim, pois no meu entendi-
mento e de outros tantos advo-
gados e juristas de prol que já se 
manifestaram a respeito da Ope-
ração Lava-Jato, é indisfarçável a 
intenção desta em querer a todo 
custo condenar o ex-presidente e 
assim afastar o temor das elites 
de que este volte à presidência da 
república através do voto popu-
lar em 2018.

Agora, afirmar que a gran-
de imprensa nacional (ou PIG, 
como dizes), não atuou nos 
bastidores para derrubar os go-
vernos petistas, é ponto em que 
temos de concordar com você, 
uma vez que, verdadeiramente, 
ela (a grande mídia nacional) 
não atuou às escondidas, senão 
que às claras: escrita, falada e te-
levisionada diariamente até con-
seguir o impeachment da presi-
denta Dilma.   

José Maria Pereira Guimarães

• • • • • •
FAVORITOS

Li a correspondência do 
leitor que fez duras críticas ao 
posicionamento desse editor 
(JP n.617), assim como venho 
acompanhando o desdobra-
mento desse, como digo, novo 
comportamento, expresso em 
vários textos ao longo de apro-
ximadamente dois anos. Quem 
leu e possui os últimos núme-
ros é só conferir. Apesar do 
tom pesado de alguns discursos 
– apropriados em momento de 
exaltação ideológica – não vejo 
que nossas correspondências 
possam causar um mal estar in-
contornável. Acho até que o ca-
ráter contraditório dessas mis-
sivas tem contribuído para unir 
mais os leitores habituais desse 
prodigioso mensageiro da es-
sência da obra de um profissio-

nal jornalista, muito coeso nas 
suas proposições, quaisquer que 
sejam os assuntos abordados.

Este assíduo leitor do Jor-
nal Pessoal, porém, revela que 
houve de fato preferência pelos 
assuntos ligados aos processos 
da Operação Lava Jato, especial-
mente àqueles que relatam atos 
indicando transgressões com 
petistas. Nesse último Jornal 
Pessoal foram quatro matérias 
enfocando as denúncias sobre 
elementos do Partido dos Tra-
balhadores, ressaltando que não 
houve menção a um grão pees-
sedebista, também denunciado 
na ocasião, e que não foi levado 
na devida conta pelos procura-
dores, nem pelo editor. Já vinha 
anunciando essa preferência da 
redação do Jornal. 

Mas, claro, fiz minhas con-
testações de maneira que me 
pareceu mais correta, sem âni-
mo de parecer um antagonista 
irresponsável. Nas correspon-
dências mais recentes levantei 
dados para servirem de compa-
ração entre as fases do governo 
petista, e do período imedia-
tamente anterior dos tucanos. 
Pelo tom monocórdio do Jornal 
Pessoal fica parecendo que te-
mos somente um único Eduar-
do Cunha, são vários, disponí-
veis nas siglas partidárias mais 
consideráveis. 

Não gostaria de acreditar 
que este jornal tenha sido co-
optado pela urdidura fascis-
ta armada contra os petistas e 
simpatizantes, que conta com o 
apoio da imprensa ligada a gru-
pos corporativos da indústria, 
do comércio e de conglomera-
dos financeiros, para dissemi-
nar fatos que não suportam uma 
análise criteriosa, e são criados 
unicamente para insuflar o ódio, 
a intolerância e, finalmente, im-
plantar a insanidade no seio da 
população. Já sabemos como 
isso costuma a evolver.

A propósito, desse tema, su-
giro uma releitura da matéria 
com o título “O desrespeito ao 
cidadão: por onde o fascismo 
entra”, publicada no Jornal Pes-
soal n. 599, dez/15, pág. 05. Não 
estou preocupado de ser alveja-
do com o linguajar carimbado 
que muitos conservadores – es-
pecialmente aqueles viúvos da 
quartelada – assestam a quem se 

manifesta contra essa campanha 
acerba e sórdida atingindo o pes-
soal do PT e simpatizantes. Re-
gistram-se até agressões pessoais 
em logradouros públicos, restau-
rantes, etc. 

Mas, a história é outra, 
quem está reinventando o “co-
munismo” são os que ainda não 
se conformaram com seguidas 
derrotas nas urnas, e passaram 
a usar termos e modos comuns 
dos anos cinquentas e sessentas. 
Vão voltar a anunciar que “co-
munistas comem criancinhas” 
e promoverem uma legítima 
“Marcha da família com Deus 
pela liberdade”. Essas corpora-
ções e seus apoiadores são ca-
pazes de tudo para manter seus 
privilégios. Enfim “notórios 
corruptos bradam enfurecidos 
contra a ‘corrupção’. Velhos e co-
nhecidos acochambradores, que 
passaram a vida promovendo e 
acobertando suas falcatruas e as 
dos parceiros, se transformam 
em porta-vozes da moralidade 
nacional. E são aplaudidos fre-
neticamente.”    

Rodolfo Lisboa Cerveira

MINHA RESPOSTA
De fato, dediquei mais espaço 

ao PT enquanto o partido esteve 
no poder e nesta fase de revisão 
(pela via judicial) do que seus 
dois presidentes fizeram. Como 
dei mais espaço a todos aqueles 
que exerceram o poder durante 
os seus mandatos. É fidelidade 
ao princípio do jornalismo como 
auditagem do poder, sua oposi-
ção, na presunção de que quem 
chega ao poder se deixa seduzir 
pelo seu domínio. 

Por isso, não subi ao poder 
com nenhum desses personagens, 
mesmo os amigos. Certa ênfase 
nas críticas ao PT se deve à farsa 
em que o partido se tornou no po-
der, traindo as bandeiras que em-
punhou na condição de esperança 
de mudança. Não só ela não veio 
como os vícios para cujo combate 
devia ser guia se agravaram.

Aqui neste jornal nunca hou-
ve a mais remota simpatia por 
uma volta a um regime de força. 
Pelo contrário: todas as matérias 
combateram o banzo reacionário 
de uma melancolia falsa e perver-
sa. Este é um jornal plenamente 
democrata. Desafio quem encon-
tre algum ranço contrário.
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Quanto o Frankenstein
de Belo Monte custará?

Sete das 24 turbinas da hidrelétrica 
de Belo Monte, no rio Xingu, no Pará, 
entraram em operação apenas nove 
meses depois que a primeira começou 
a funcionar. Foi menos de seis anos de-
pois que as obras da usina foram ini-
ciadas. É uma façanha da engenharia. 
Mas é também um feito político.

Belo Monte foi projetada para ser 
a quarta maior do mundo, substituin-
do nessa posição outra hidrelétrica 
brasileira, a de Tucuruí, no rio Tocan-
tins, também no Pará. Sua viabilidade 
foi definida no final da ditadura, pelo 
último governo do regime militar, co-
mandado pelo general João Figueiredo. 
Tinha o mesmo perfil autoritário da 
usina de Tucuruí, que começou a ser 
construída em 1975, no auge dos “anos 
de chumbo”.

Quando o consórcio Norte Energia 
venceu a licitação de Belo Monte, em 
2010 (pagando propina a políticos para 
ficar com a concessão, como hoje se 
sabe através da Operação Lava-Jato), o 
Brasil completava um quarto de século 
de democracia. Nada mais natural que 
a obra concebida pela ditadura, a partir 
do mando verticalizado do poder cen-
tral e da falta de liberdades públicas, 
enfrentasse resistências.

O Ministério Público Federal pro-
pôs 25 ações na justiça para paralisar 
a frente de obra, a maior no âmbito 
do PAC (Programa de Aceleração do 
Crescimento), símbolo do desenvol-
vimentismo petista, ao custo de 33 
bilhões de reais. Houve paralisações 
promovidas por indígenas, nativos e 
grupos de pressão de bandeira am-
bientalista. Ainda assim, o tempo que 
transcorreu entre a licitação e a entrada 
em operação da primeira turbina (me-
nos de seis anos) foi menor do que a de 
Tucuruí (quase 10 anos) que começou 
a se consolidou sob a ditadura.

Em parte porque o PT (por convic-
ção ou em função da corrupção no sis-
tema elétrico nacional, tão grave – ou 
mais – quanto na Petrobrás) encontrou 
um mecanismo mais eficiente de fi-
nanciamento da obra. Na ditadura, era 

investimento direto da Eletronorte, a 
subsidiária da Eletrobrás para o norte 
do país. Com Lula e Dilma, a transação 
foi garantida pelo BNDES, utilizando 
recursos do tesouro nacional para for-
nir o caixa e cobrir a diferença entre os 
juros mais caros com os quais o banco 
estatal remunera o aplicador e a taxa 
inferior concedida 
ao financiado. Um 
grande buraco que 
o contribuinte, natu-
ralmente, deverá ser 
convocado (já está 
sendo) a tapar.

Para enfrentar ou 
contornar os aguer-
ridos adversários da 
usina, os engenhei-
ros de Belo Monte 
tiveram que mudar 
a concepção original 
do projeto, que exe-
cutariam se o Brasil 
não tivesse “caído”, mais uma vez, na 
(a)ventura democrática. A opinião pú-
blica não ia aceitar que o barramento 
do Xingu, um dos maiores e mais belos 
rios do mundo, provocasse alagamen-
to como nas represas da ditadura, com 
Tucuruí (três mil quilômetros quadra-
dos, o segundo maior lago artificial do 
Brasil) e Balbina (2,6 mil km2). 

Para conter esse clamor, os “barra-
gistas” cancelaram os represamentos 
rio acima, que iriam armazenar água 
para atender o voraz consumo das 18 
imensas turbinas da casa de força prin-
cipal e as seis, muito menores, da casa 
de força secundária. Sobreviveu apenas 
um reservatório, ainda assim reduzido 
a menos da metade da concepção ini-
cial, seis vezes inferior ao de Tucuruí.

A conclusão óbvia era de que, sem 
água suficiente, a usina ficaria sem fun-
cionar – ou com baixíssima geração – 
por três, quatro ou até mais meses do 
ano. Logo, não atingiria uma produção 
constante suficiente para ser rentável 
comercialmente. Iria ter prejuízo certo, 
decorrente de uma equação sem fecho 
certo: hidrelétrica de alta potência fun-

cionando a fio d’água, com vazão cor-
rente do rio, sem estocagem no inverno 
para uso no verão.

A nova engenharia fez com que a 
casa de força principal, na qual esta-
rão as 18 turbinas convencionais, cada 
uma delas gerando energia suficiente 
para suprir Belém, a capital do Pará, 

com seus 1,5 milhão de ha-
bitantes, ficou distante 100 
quilômetros do vertedouro 
principal. Em Tucuruí, as 
duas unidades foram aco-
pladas à mesma estrutura de 
concreto, como em todas as 
hidrelétricas.

Como o reservatório ja-
mais acumulará água sufi-
ciente para o funcionamento 
das turbinas, um canal com 
maior profundidade e largu-
ra do que o canal do Pana-
má, usando mais concreto, 
foi construído para desviar 

água da calha do rio para outras acu-
mulações de água, que descerão por 
gravidade por um declive de 90 quilô-
metros para ter a velocidade e o volu-
me necessários para acionar as pesadas 
estruturas de aço das máquinas. Esse 
canal tem profundidade equivalente a 
um prédio de sete andares e largura de 
200 metros, exclusivamente para esco-
ar água para a usina.

Os engenheiros encontraram uma 
solução muito engenhosa – e inédita 
– para colocar Belo Monte em fun-
cionamento, em tempo recorde, a 
despeito de tanta reação contra a usi-
na. Mas qual o custo dessa obra sem 
igual na história, como um Franke-
nstein que abriga no seu corpo a di-
tadura e a democracia?

Em debates sobre o efeito da obra 
sobre os índios, os nativos em geral e 
a natureza, esse “detalhe” foi deixado 
de lado. Agora que a hidrelétrica já 
está gerando energia para o Brasil (em 
2019, quando a motorização se com-
pletará, estará atendendo 60 milhões 
de consumidores), a conta está sendo 
apresentada.



Consumidor sangrado e o governo faturando 
A tarifa de energia que o consumi-

dor paga é onerada em 20% por acrés-
cimos feitos para a formação de um 
fundo que financia vários programas 
e despesas eventuais, como o Luz Para 
Todos, uso de usinas térmicas, incenti-
vo à produção de energia eólica ou de 
biomassa e subsídio para pequenas hi-
drelétricas e pequenas distribuidoras.

Mais 3% deverão ser acrescidos no 
próximo ano às contas em todo país 
para quitar indenizações das empresas 
transmissoras que não foram ressarci-
das pelos investimentos realizados até 
2000, mas a presidente Dilma Rousse-
ff reconheceu.

Alguns desses gastos e investimen-
tos são inevitáveis. O questionamento 
que mais se faz agora é quanto à in-
clusão de tais subsídios nas contas de 
luz e não nas despesas orçamentárias 
do governo, como seria o lógico e jus-
to. O custo da energia para o cidadão 
brasileiro se tornou um dos mais altos 
do mundo, embora a matriz energéti-
ca se sustente fortemente na mais ba-
rata (e renovável) fonte de geração, a 
hidrelétrica.

O Estado de S. Paulo citou um 
exemplo gritante da distorção causada 
pelo acúmulo de subsídios dados pelo 
governo e transferidos ao consumidor: 
apesar de seu alto custo de geração – 
pois provém de usinas termoelétricas 
e não de hidrelétricas ou eólicas, como 
ocorre em outras áreas –, a energia 
consumida em Roraima, único Estado 
não atendido pelo Sistema Interligado 
Nacional, é a mais barata do país. Os 
subsídios explicam o paradoxo.

Além de favorecer as termelétricas 
do Norte e Nordeste, o que gera dis-
torções de preços como a observada 

em Roraima, os subsídios beneficiam 
também o agronegócio, “pois, para 
reduzir em 10% as contas de luz no 
campo, os demais consumidores pa-
gam R$ 2,9 bilhões por ano”, informa 
o jornal.

Acrescenta que a esses benefícios 
se acresce o peso dos tributos sobre 
as contas de luz. São cerca de 6,5% 
do valor da conta referentes a PIS/
Cofins para o governo federal, mais 
o ICMS recolhido para os tesouros 
estaduais. Em relação a este imposto 
há um agravante: seu cálculo é feito 
“por dentro”, ou seja, incidindo sobre 
o próprio imposto.

Quando a alíquota nominal do 
ICMS aplicada é de 25%, como nas 
contas residenciais do Pará, para 
quem consome mais de 201 kWh por 
mês, a alíquota efetiva passa a ser de 
33% do valor da conta.

Conclui o jornal paulista não ser 
à toa que energia elétrica, se tornou 
a principal fonte de receita para a 
maioria dos Estados, seguida pelos 
serviços de telefonia. Sempre à custa 
do consumidor.

Quem é mesmo o pai da criança?
Na semana passada, o presidente 

Michel Temer presidiu, em Brasília,  
a solenidade de cessão ao Pará dos 16 
quilômetros iniciais da BR-316, entre 
Belém e Marituba, o terrível gargalo 
de entrada e acesso à capital paraense. 
Mas o jornal dos Maioranas fez dois 
cortes no noticiário que recebeu da 
agência oficial.

O primeiro corte foi do nome do 
ministro da Integração Nacional, que 
também assinou o ato oficial, no Palá-
cio do Planalto. Helder Barbalho foi ci-
tado na matéria da Agência Pará e apa-
receu meteoricamente no vídeo por ela 
produzido. Foi excluído da fotografia.

Para O Liberal, o ministro não 
participou da solenidade, Por isso se-
quer uma foto do acontecimento foi 
publicada. Nem mesmo para dar pas-
sagem ao governador Simão Jatene, 
citado rapidamente pelo Diário do 
Pará, dos Barbalhos. O jornal man-

teve o governador na foto destacada 
sobre o encontro.

Foi excesso incontrolado contra o 
ministro e o seu pai, Jader Barbalho, 
que também esteve presente? Ou o 
jornal dos Maioranas decidiu dar nova 
estocada no governador? Jatene não 
fez qualquer carga contra pai e filho, 
seus opositores. Em entrevista à pró-
pria agência estadual apenas se referiu 
à demora na transferência da adminis-
tração desse trecho da rodovia federal, 
que vai permitir obras viárias no valor 
de 500 milhões de reais.

Por isso, não endossou a versão de 
O Liberal, de que os Barbalhos tudo 
fizeram, ao longo de um ano, para 
impedir a estadualização da BR-316, 
não se importando com a repercussão 
negativa sobre mais de dois milhões 
de pessoas da região metropolitana 
de Belém, apenas para prejudicar o 
PSDB. O comportamento de Jatene 

seria mais um indício de que uma 
aliança entre PSDB e PMDB não seria 
de todo impossível, como de vez em 
quando sugere o Repórter 70, princi-
pal coluna de O Liberal.

A exclusão resvalou sobre os polí-
ticos que compareceram à solenida-
de, também com nomes omitidos, à 
exceção do senador Flexa Ribeiro (na 
notícia) e do deputado federal Wladi-
mir Costa (no conjunto de notas do 
Repórter 70).

Por causa desse furioso terçar de 
armas entre os dois grupos de comuni-
cação, que colocaram definitivamente 
seus interesses comerciais e políticos 
acima da sua missão de informar a opi-
nião pública, os leitores que consulta-
rem os dois jornais ficarão sem saber 
qual é a verdade: Helder sabotou a es-
tadualização ou foi quem a tornou pos-
sível? Aliás, é o estado em que ficam 
depois de lerem O Liberal e o Diário.


