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IMPRENSA

Ameaças impressas
Como se atingido por um raio, O Liberal mudou bruscamente de posição. 

De um dia para outro passou de aliado de Zenaldo Coutinho a seu 
adversário. Mais radical ainda do que o Diário do Pará, de Jader 

Barbalho. Por milhõe$ de motivos?

Y. YAMADA: O FIM? • JADER ESCAPARÁ?

Certo dia, duas semanas atrás, O Li-
beral dormiu com seu tradicional 
e irrestrito apoio a Zenaldo Cou-
tinho, o prefeito de Belém. Ama-

nheceu com a disposição de passar à frente 
do tradicional inimigo dos políticos do PSDB, 
o Diário do Pará, do senador Jader Barbalho, 
dono do PMDB estadual. E conseguiu.

Quando Zenaldo foi cassado pela primeira 
vez, o jornal escondeu a notícia e tratou de 
dar a versão de Zenaldo em paridade com a 

informação sobre a sua punição pelo juiz elei-
toral Antonio Cláudio Cruz. A segunda cas-
sação foi a manchete de capa da edição do dia 
seguinte, com toda ênfase que a informação 
merecia: “Justiça volta a cassar Zenaldo pela 
prática de crime eleitoral”. O título foi até 
mais agressivo do que o do  Diário do Pará, 
que, como seria de esperar do periódico do 
senador Jader Barbalho, também destacou o 
fato na capa da sua edição: “Justiça cassa Ze-
naldo pela segunda vez”.
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A folha de Romulo Maiorana Jú-
nior descobriu que o BRT é uma fura-
da? Que o irmão do prefeito, Augusto 
(Guto) Coutinho, é a eminência parda 
da prefeitura, agindo excessivamente à 
vontade em toda a administração mu-
nicipal? Ou que as obras e serviços da 
PMB estão superfaturadas?

Nada disso. Aparentemente, o 
pomo da discórdia entre Júnior e seu 
(ex?) aliado e parceiro era o advogado 
Sábato Rossetti, constituído pelo pre-
feito para defendê-lo na justiça eleito-
ral. Todos sabem que Roissetti, pelos 
meios formais e informais, costuma 
conseguir o que quer do poder judi-
ciário, sobretudo em matéria eleitoral. 
E que, polêmicas à parte em torno dos 
seus métodos, sabe e conhece o que faz.

Mas ele é traíra, diz RM 2º. Para 
provar essa afirmativa de impacto, 
ele afirma que o próprio advogado 
de defesa preparou o crime eleitoral 
praticado pelo seu cliente. Como se 
deu isso, quem participou da surpre-
endente manobra, como ela não foi 
detectada por Zenaldo e assessores, o 
jornal não se importa em esclarecer. É 
de “somenos”.

A traição de Sábato Rossetti se deve 
à sua simpatia e fidelidade por Jader 
Barbalho, conhecida de todos, inclusi-
ve dos tucanos mais sonoros do PSDB. 
Pois todos eles passaram batido pela 
tramoia do advogado. Só Rominho   - 
como é conhecido na intimidade o 
mais importante executivo do grupo 
de comunicação - descobriu a mano-
bra do peemedebista enrustido, cavalo 
de Troia no bastião do poder local.

Mas, escândalo dos escândalos: 
ninguém deu bola para RM Jr. Como 
tem acontecido com mais frequência 
nos últimos tempos, ele tem falado so-
zinho, fora do seu gabinete de traba-
lho na sede do jornal, nos fundos do 
Horto Botânico (antigo Bosque) Ro-
drigues Alves, ou em Miami, ou indo 
para Las Vegas.

Com seu faro apurado para o as-
sunto, Romulo Maiorana-2 tem cons-
tatado o cheiro de Barbalho no ninho 
tucano do governo estadual e da prefei-
tura. Os áulicos de sempre e alguns no-
viços desejosos de aparecer na Troppo 
lhe devem estar revelando as intimida-
des promíscuas da corte, que o recep-
tor das informações traduz de imediato 

como traição à fidelidade absoluta, de 
que não abre mão. Por isso, o recurso 
à frase do pai no Repórter 70 que pro-
clamou a temporada de caça a Zenaldo.

Dar uma banana para o executivo 
e seguir em frente? E quem a tanto se 
atreve? É completamente falacioso o 
jargão publicitário da corporação de 
que o seu jornal é o de maior credibili-
dade do Estado. Mas é o líder da classe 
média para cima na tristemente desi-
gual pirâmide social, enquanto o matu-
tino dos Barbalhos domina amplamen-
te desse topo até a base.

Daí ser do maior interesse sair bem 
nas muitas fotos das colunas sociais 
de O Liberal e não ser hostilizado pela 
“casa”. Muitos morrem de medo de al-
guma investida através da TV Liberal, 
poderosa porque afiliada à Rede Glo-
bo. A submissão, porém, não é natural 
nem espontânea: é tácita. Os salamale-
ques de sempre agora são seguidos por 
observação atenta aos bastidores da 
empresa. Há hienas e urubus pressen-
tindo carniça.

Todos sabem que o grupo Liberal 
já não quita suas obrigações, exige 
pagamento em dinheiro e seus débi-
tos convertidos em permutas e com-
pensações, o que o levou a trocar a 
Unimed pela Hapvida, dizem que por 
oito milhões de motivos. Há uma evi-
dente falta de liquidez no jornal (não 
na televisão, submetida a um controle 
rigoroso pela Globo), gerando tensões 
e agravando o poder ditatorial do pre-
sidente do grupo. Ele se tem excedido, 
o que levou seu fiel acompanhante de 
tantos anos, Guarany Júnior, a pedir 
demissão, algo impensável nos tem-
pos de vacas gordas.

É verdade que a Roma, a incor-
poradora imobiliária, de propriedade 
exclusiva de Romulo Júnior, parece ir 
de vento em popa com seus arranha-
céus. Surpreende seu vigor financeiro, 
certamente por alguma injeção finan-
ceira, ou vacina. Essa abundância, 
porém, não se estende aos empreen-
dimentos coletivos da família, que se-
guem à míngua.

Daí, provavelmente, a biruta que 
segue a linha editorial do jornal, o úni-
co veículo ainda sob controle total dos 
Maioranas. O leitor desapareceu do vi-
sor do dono. Agora, é só a ele mesmo 
que consegue contemplar - e é a quem 

atende quando seu toque característico 
é percebido por trás das súbitas mudan-
ças de conduta de O Liberal. O que volta 
a dar razão a Buffon: o estilo é o homem.

O DINHEIRO POR TRÁS

A súbita mutação deve ter deixado 
aturdido, perplexo e desnorteado o seu 
tradicional leitor, das camadas A e B de 
renda. A classe média lê mais O Liberal, 
se dispõe a acreditar no jornal, apoia o 
PSDB e, apesar de todas as críticas, ain-
da votou majoritariamente para dar ao 
tucano um segundo mandatona capi-
tal, que rejeita os Barbalho. 

Coerente com essa trajetória, a fo-
lha diária dos Maioranas incensou o 
prefeito, contribuindo para a sua vitó-
ria, embora ainda dependa de questio-
namento na justiça para confirma-la. 
Parecia haver harmonia de projetos 
políticos, entendimento administrati-
vo, coerência de posições entre o pre-
feito e o grupo de comunicação da fa-
mília Maiorana.

Literalmente de um dia para o ou-
tro, tudo mudou. O jornal (e, menos 
intensivamente, a televisão, mais sob o 
controle da Globo do que dos Maiora-
nas, por isso menos ao alcance dos seus 
caprichos e vontades “ineditoriais”, di-
gamos assim) passou a publicar suces-
sivas matérias diárias contra a admi-
nistração municipal.

Numa diretriz tão determinada 
que, como num passe de mágica, as 
reportagens dos ex-aliados se torna-
ram muito mais incisivas do que as do 
inimigo e até mais sistemáticas. Têm o 
propósito deliberado de levar o tucano 
às cordas. Para dar-lhe o murro defi-
nitivo num “grand finale”. Não, dizem 
os bem informados pelos bastidores, 
inclusive municipais: para aplicar-lhe 
uma facada.

Não das facadas metálicas, que 
enchem de sangue dos humildes e 
ofendidos (jamais dos colunáveis ou 
protegidos pela “casa”) o caderno de 
polícia do jornal em suas páginas de 
morgue impresso em papel. Facada 
no sentido simbólico: para extrair 
mais verbas publicitárias dos cofres 
dilapidados do erário da capital para-
ense. O Liberal precisa de transfusão 
maciça e urgente de sangue financei-
ro do setor público, onde obtém boa 
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parte da sua receita. O caixa da em-
presa está quase vazio.

Qualquer que seja o motivo (ou os 
motivos) para o ataque começar, seu 
prosseguimento não deixava dúvida: 
Romulo Júnior exige receber mais di-
nheiro. Era o recado subjacente a maté-
rias que os dois jornais da casa, incluin-
do o  Amazônia, trombeteado que sua 
“audiência” em todos os setores era de 
75% no Estado. Logo, queriam pelo me-
nos esse percentual da verba. Sem apon-
tar a fonte desse número cabalístico.

Como não deve ter havido um re-
torno, com intensidade crescente  O 
Liberal abriga matérias de crítica à pre-
feitura, até mais agressivas do que as do 
Diário. Para mostrar força, o jornal dos 
Maioranas abre uma página para in-
forme publicitário não assumido sobre 
as maravilhas da sua circulação. Tudo 
parece risonho e franco, com resulta-
dos positivos, embora os jornaleiros 
estejam recebendo cota menor da edi-
ção de domingo do jornal, a que mais 
vende e também a de maior custo.

NÚMEROS MÁGICOS

Se as Organizações Romulo Maio-
rana têm 75% da “audiência” em jornais 
impressos, TV, rádio e internet, devem 
ter direito a fatia equivalente da verba 
pública de publicidade. Este teria sido 
o objetivo da destacada matéria em O 
Liberal e no Amazônia, os dois veículos 
das ORM: um recado para quem auto-
riza a destinação da publicidade oficial.

Alegando que a corporação dos 
Maiorana “só” tem 25% de todo orça-
mento do Estado e do município de Be-
lém (talvez igualmente de Ananindeua, 
com governo também controlado pelo 
PSDB), Romulo Maiorana Júnior teria 
mandado dizer, bem ao seu estilo, que 
não concorda com menos do que con-
sidera a “sua” parte no bolo.

Daí uma matéria tão bombástica, 
com um índice genérico - mas recor-
de - de “audiência” em todas as formas 
de comunicação social, que não cita 
a fonte desse índice. Para o principal 
executivo do grupo, essas questões são 

irrelevantes. Ele se considera despres-
tigiado e injustiçado. Não só porque 
tem essa “audiência” (e não leitura ou 
vendagem), mas porque dá apoio aos 
tucanos e investe contra o principal 
inimigo de ambos, a família Barbalho 
e o seu próprio grupo de comunicação.

Parece que as negociações para 
uma nova divisão do orçamento foram 
iniciadas. As matérias de ontem ser-
viriam para dar algum fundamento a 
essa iniciativa, sem considerar o proce-
dimento usual nesse tipo de operação: 
os veículos se credenciarem a receber 
os anúncios do governo apresentando 
pesquisas sobre seus índices de audi-
ência, circulação paga ou mesmo leitu-
ra ou os atestados devidos, inclusive de 
adimplência. Ou seja: que pagam im-
postos e cumprem todas as suas demais 
obrigações sociais e financeiras.

No Pará, essa base documental é 
substituída pela voz do dono. Ou da-
quele que se presume dono, referenda-
do pelo silêncio geral dos que temem o 
tigre, mesmo sabendo-o de papel.

Repórter 70 de O Liberal: o ventríloquo de RM Júnior
Há dias em que se 
pode ler com provei-
to o Repórter 70, a 
principal coluna de O 
Liberal. Os Maiora-
nas sempre fizeram 
parte do poder. Por 

frequentarem seus bastidores e alco-
vas, têm informações privilegiadas no 
circuito da restrita elite local. Em geral, 
reservam para si esse cardápio privi-
legiado. Mas quando seus interesses 
(contrariados ou não integralmente 
satisfeitos) exigem, destilam informa-
ções, mas em linguagem cifrada.

Assim a mensagem vai diretamen-
te aos destinatários, só resvalando pela 
opinião pública. E de tal forma codifi-
cada que sugere o que os personagens 
precisam fazer para corresponder às 
expectativas do autor da mensagem. 
Mais uso lateral da informação para 
fins políticos e comerciais do que exa-
tamente jornalismo.

Para comprovar essa tática, analisei 
duas colunas do jornal do final do mês 
passado.

PRIMEIRA NOTA                                                                     

A nota de abertura da primeira co-
luna é só maldade. Diz:

“Todos estão carecas de saber que 
corre sangue dos Barbalhos nas veias 
do advogado Sábato Rssetti, contrata-
do para defender o prefeito Zenaldo 
Coutinho no processo de cassação do 
TRE.

O que pouca gente sabe – comenta-
se nos bastidores do tribunal– é que te-
ria sido o próprio advogado camaleão 
que armou a arapuca que quase tirou 
o prefeito da eleição e agora barganha 
uma saída para a contenda judicial, que 
estaria empatada em 3 a 3 no pleno do 
Tribunal, faltando um voto para deci-
dir em favor de Zenaldo ou Edmilson. 
A questão é: para qual dos dois lados 
sobrará o preço alto dessa fatura?”.

De pronto a nota sugere que os vo-
tos – no todo ou em parte – foram com-
prados. Se não em dinheiro vivo, em 
função de algum jogo de pressão fora 
dos autos. Para não lançar lama sobre 
pessoas limpas ou condenar inocentes, 

a coluna, se praticasse o jornalismo, 
prosseguiria na notícia, substituindo a 
especulação por fatos.

Daria então os nomes dos três juí-
zes que estão a favor de Zenaldo Cou-
tinho, do PSDB, o vencedor da eleição, 
e dos outros três do lado de Edmilson 
Rodrigues, do PSOL, o derrotado nas 
urnas, que apelou para o judiciário, 
acusando o rival de abuso de poder 
para conseguir votos. Uma vez identi-
ficados os juízes definidos, ficaria reve-
lado o nome daquele que teria o voto 
de Minerva.

Como sobram especulações e in-
sinuações, a nota pode ter o objetivo 
de queimar Rossetti com o seu cliente. 
Ou, em manobra mais tortuosa, criar a 
imagem de traído para Zenaldo conse-
guir simpatia.

SEGUNDA NOTA

A segunda nota da coluna é mais 
um disparo contra os seus terríveis 
concorrentes comerciais e inimigos 
políticos, os Barbalhos:
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“O cerco está se fechando em tor-
no das concessões de rádio e TV dos 
Barbalhos. Ao endossar as cassações, 
o procurador-geral da República, Ro-
drigo Janot, acabou jogando um balde 
de água fria nos planos do ministrinho 
[trata-se de Helder Barbalho, da Inte-
gração Nacional] de pavimentar sua 
candidatura ao governo do Estado, 
em 2018, numa campanha que já dura 
quatro anos e tem nas emissoras de rá-
dio e TV uma espécie de mala propul-
sora. Bem, a mentira tem pernas mais 
curtas do que se pensa”.

A observação procede: se for cum-
prida a lei, os Barbalhos perderão 
mesmo as concessões públicas. Eles e 
dezenas (ou centenas) de políticos na 
mesma situação em todo país. Até ago-
ra a lei não foi cumprida nesses casos.

Só faltou acrescentar que se os Bar-
balhos usam seus veículos de comuni-
cação como mola propulsora da candi-
datura de Helder, os Maioranas usam 
as suas como instrumento de fatura-
mento, poder e prestígio. O roto falan-
do do esfarrapado.

TERCEIRA NOTA

Por ironia, com 48 horas de atraso, 
o Repórter 70 repetiu o comentário 
que o Repórter Diário, a principal co-
luna do Diário do Pará, fez:

“Tem um influente desembargador 
do Tribunal de Justiça tentando fazer 
lobby junto ao governo do Estado para 
aumentar mais seis vagas no desem-
bargo. O objetivo seria preencher o 
cargo com a nomeação de um parente 
próximo. É esperar e conferir”.

O desembargador é Milton Nobre. 
O parente é o seu filho, Marcelo, que 
responde pelo escritório do ex-presi-
dente do TJE desde o seu afastamento 
para assumir um dos lugares do tribu-
nal. Como vai se aposentar (é o decano 
dos desembargadores), Milton estaria 
articulando para o filho ser indicado 
na vaga que pertence à OAB, no quinto 
constitucional, caminho por ele mes-
mo seguido até o desembargo, sem 
precisar fazer carreira na magistratura.

Daí a necessidade de mais seis vagas 
para a garantia da eventual presença de 
Marcelo na lista de candidatos à vaga, 
primeiro no processo eleitoral da Or-
dem para montar a lista que será sub-

metida ao despacho final do governa-
dor Simão Jatene.

Por que o R-70 não deu os nomes? 
Porque deve estar querendo estabelecer 
um entendimento à parte com Milton 
Nobre? Porque há alguma divergência 
entre eles? Ou o desembargador traiu 
os Maioranas?

Aliás, para ser fiel à “verdade verda-
deira”,  diga-se o certo: quem está por 
trás dessas notas costuma ser apenas 
um único deles, Romulo Maiorana Jú-
nior.

Ele deve estar furioso com alguma 
coisa, como a ingratidão. Por isso a 
primeira nota das Em Poucas Linhas, 
com licença da lógica: “O assoalho do 
inferno é feito de tábua [naturalmente, 
de madeira que não queima] e mal-a-
gradecidos. E por falar nisso, em Belém 
é o que não falta”.

Enfatizando a revolta, a citação de 
uma frase de 32 anos atrás atribuída 
a Romulo Maiorana, o pai: “Não que-
ro que me paguem pelo bem que faço. 
Quero que Deus me ensine a perdoar 
os ingratos”.

Para o redator da coluna, Romulo 
estava se referindo “àqueles que costu-
mam virar as costas a quem o [os] aju-
dou em momentos difíceis”.

Por favor, ingratos: se apresentem, 
assumam suas culpas e paguem (mas 
paguem mesmo) a penitência pelo 
grande delito cometido.

SEGUNDA COLUNA

A segunda coluna analisada é aber-
ta com duas notas dedicadas aos inimi-
gos de todos os dias, os Barbalhos:

“Mentiras
O jornaleco dos Barbalhos con-

tinua insistindo naquela tese nazista 
de que uma mentira mil vezes repe-
tida acaba virando verdade. Mente o 
panfleto ao afirmar que toda verba de 
R$ 36 milhões de publicidade é utili-
zada em O LIBERAL. Esclareça-se: as 
Organizações Romulo Maiorana têm 
sua plataforma de audiência de 60% 
a 75% em todo o Pará. E as ORM são 
constituídas por veículos campeões de 
credibilidade e audiência, como os jor-
nais O LIBERAL e ‘Amazônia’ (ambos 
em versões impressa e digital), Portal 
ORM, Sistemas de Rádios AMs e FMs 
Liberal, além de 11 geradoras, oito mi-

nigeradoras e 63 repetidoras na Rede 
TV Liberal.

Audiência
Toda essa massa de competência 

e monstruosa audiência não chega a 
receber nem 25% da verba que o pa-
pelucho da mentira nos atribui. En-
tão, Barbalhos, para onde estão indo 
os 75% da verba de comunicação do 
governo do Estado? Pergunte a quem 
determina e distribui esse montante e 
ainda é comissionado. Aliás, ressalte-se 
que foi o governo Jader Barbalho que 
mais anunciou em nossos veículos. 
Isso é fato. E contra os fatos ninguém 
deve brigar. A não ser os que propagam 
mentira”.

Romulo Maiorana Junior concorda 
com a informação veiculada pelo  Di-
ário do Pará: os 36 milhões de reais 
de verba oficial do governo do Estado 
destinada à imprensa, Jura de pés jun-
tos que sua corporação, apesar da sua 
“monstruosa” (ah, a sinceridade invo-
luntária e sintomática!) audiência, não 
recebe nem R$ 10 milhões dessa mesa-
da milionária.

Sua ração devia ser maior para cor-
responder à sua “plataforma de audi-
ência”, que varia mais do que margem 
de erro de pesquisa eleitoral: entre 60% 
e 75% em todo Pará. Ora, audiência é 
uma coisa, tiragem de jornal é outra. 
O Ibope é competente para medir a 
primeira. O IVC é o instituto de maior 
credibilidade no país para tratar da se-
gunda.

Durante vários anos O Liberal foi o 
único jornal paraense filiado ao IVC. 
Usava seus boletins para declarar ao 
público em geral e aos anunciantes em 
particular que chegou a ter 98% dos 
leitores de jornais no Estado. Mas o 
IVC descobriu que o seu cliente men-
tia na informação jurada que o editor 
prestava ao instituto, sediado em São 
Paulo. Mais grave do que isso: frauda-
va os documentos que comprovavam a 
circulação paga do jornal.

Quando o IVC mandou uma equi-
pe para periciar as contas, na véspera 
da chegada dos seus emissários, O Li-
beral  se desfiliou, atitude inédita em 
50 anos de atividade do instituto, com 
centenas de clientes na sua carteira. 
Nunca mais  O Liberal  voltou ao IVC. 
Acrescente-se que o Diário do Pará  é, 
desde então, o único no IVC entre nós, 
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mas nunca divulgou os resultados da 
auditagem do instituto. Prefere mentir 
ao público com outra estatística, a do 
Ibope, que mede audiência, não ven-
dagem de jornal. Ela cntinua caindo, 
embora a do concorrente mais ainda.

Por que, então, com audiência tão 
“monstruosa”, as Organizações Romu-
lo Maiorana não recebem nem 25% 
da verba de publicidade do governo 
amigo do tucano Simão Jatene? Deve 
ser por culpa de quem “determina e 
distribui” a verba. O Repórter 70 omite 
o nome de Orly Bezerra, dono da Gri-
ffo, a agência de publicidade que ad-
ministra a conta do governo “e ainda é 
comissionada” (com 20%), acrescenta 
com malícia a coluna do jornal, como 
se fosse algo ilícito ou inaceitável.

Orly tem certa autonomia para 
administrar essa conta, mas se fizer o 
contrário do que o cliente lhe deter-
mina é certo que perderá a conta, seja 
de uma empresa como de um governo. 
Por isso, se ele não está atento à “mons-
truosa” audiência das ORM, o culpado 
tem nome e sobrenomes: Simão Robi-
son Jatene.

Como fez com Sábato Rossetti, RM 
Jr. bate no intermediário para atingir o 
destinatário, caprichando para elimi-
nar o elo nessa ligação, trazendo o in-
fiel à presença de sua excelência, o de-
tentor da “monstruosa” audiência, que 
lhe dá o direito de imaginar-se como 

o dono de 1,2 milhão de quilômetros 
quadrados e mais de oito milhões de 
habitantes a partir do seu fútil e in-
consútil trono refrigerado.

Para humilhar o inimi-
go com seu saber de 
Almanaque Capivarol, 

o Repórter 70 pensa dar o xe-
que-mate no competidor no 
final do texto. Apresenta-lhe 
um “fato”: foi justamente o 
governo do dono do jornal, 
o senador Jader Barbalho, o 
que mais anunciou nas ORM, 
reconhecendo-lhe, portanto, 
a liderança.

É a pura verdade. Sem ter ao seu 
dispor qualquer máquina pública, na 
mais dramática, maior e última vitó-
ria em grande estilo, Jader derrotou 
Sahid Xerfan na disputa pelo governo 
do Estado. Xerfan era o candidato do 
governador Hélio Gueiros, que para 
elegê-lo montou a maior máquina 
de corrupção eleitoral que vi funcio-
nar na minha carreira de repórter. 
Sorteava prêmios valiosos através de 
uma suposta campanha social, a Ca-
minhando com o Povo, de descarada 
audácia, que hoje, no novo Brasil, le-
varia à punição do candidato e do seu 
patrocinador.

Todos os dias,  O Liberal  publicava 
matérias violentas contra Jader, acu-

sando-o de corrupto, diretamente ou 
por interpostas pessoas. Um dos mais 
constantes ocupantes das páginas de-
dicadas pelo jornal a xingar o inimi-
go era o próprio Gueiros (que depois 
se reconciliou com Jader). Mas outras 
pessoas se prestaram a esse serviço. 
Aquele tipo de oportunista aos quais 
a esquerda fornece bandeiras ilustres, 
que ocultam os objetivos espúrios

Mas Jader acabou vencendo. Des-
de que a justiça eleitoral proclamou o 
resultado da votação, o nome do go-
vernador eleito sumiu. Quando ele 
assumiu o cargo, em 1991, o jornal se 
referia a ele apenas como “o governa-
dor”, o primeiro sem nome na história 
política do Pará (a Folha do Norte, no 
paroxismo sem igual contra seu inimi-
go mortal, Magalhães Barata, o tratava 
por J. Barata).

Logo, o aposto foi acrescentado. E, 
por fim, não só Jader era citado por 
inteiro como passou a ser elogiado em 
prosa e verso (de pé quebrado) pela 
“casa”. Por quê? Porque Jader abusou 
da destinação de verba pública ao gru-
po Liberal. Comprou caro o apoio, mas 
conseguiu - claro, usando o dinheiro 
do cidadão.

O Liberal só se vende por mais do 
que 30 moedas, é a moral da última 
nota do Repórter 70 de hoje dedicado 
a Jader Barbalho. Boa moral é o que ela 
não oferece.

Jader tenta mostrar força em Brasília
O senador Jader Barbalho foi na semana passada ao ga-

binete do presidente Michel Temer, em Brasília, e ocupou 
largamente a capa do seu jornal hoje. É para mostrar aos in-
creus que está bem de saúde, em plena atividade na capital 
nacional, aonde seu dever é estar, tem prestígio no governo 
federal e não está nem um pouco assustado pela ameaça de 
ser preso pela Operação Lava-Jato.

Jader não é apenas um competente praticante da arte 
dos bastidores do poder: ele tem vocação e prática de sobre-
vivente. A audiência com Temer, numa hora difícil para o 
presidente e mais agravada ainda para o país, parece indicar 
que o senador paraense acredita que passará para o capítu-
lo seguinte dessa novela sem fim em perspectiva. Colocou a 
cabeça de fora sabendo que há gente disposta a entregá-la de 
bandeja a uma Salomé estilizada.

Certamente ele mede e pesa com cuidado cada passo que 
dá, tanto na esticadíssima corda política quanto na não me-
nos tensa linha da vida. Aos 72 anos de idade, o senador tem 

um ´tumor no cérebro, que já não pode mais ser extraído. 
O tumor cresceu e ele não se submeteu a um tratamento de 
choque, como lhe foi recomendado em caráter de urgência 
pelos médicos que o atendem.

Quando, finalmente, se submeteu ao tratamento, teve 
que fazer mais sessões de radioterapia se elas tivessem co-
meçado mais cedo, além de efeitos colaterais mais extensos. 
O tumor regrediu, mas continuará dentro do cérebro. Se seu 
crescimento se tornar incontrolado, o efeito poderá ser a 
perda da visão.

Daí esse movimento de avanço e recuo de Jader Barba-
lho. Mas qual será o movimento dos que estão à caça dele? 
A principal pista é através da delação da Odebrecht e dos 
seus executivos perante a força-tarefa da Operação Lava-Ja-
to. Mas também esperam conseguir informações através da 
secretária particular no Senado e de outras pessoas próxi-
mas. A aproximação a Jader, porém, é mais lenta agora do 
que antes.
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Onde estão, afinal, os marajás do Pará?
O Estado de S. Paulo publicou ma-

téria, no final do mês passado, infor-
mando que existem mais de 13 mil 
servidores públicos espalhados pelo 
país que recebem salários   acima do 
teto previsto na constituição federal, 
que é 33,7 mil reais, o valor da remu-
neração de um ministro do Supremo 
Tribunal Federal.

A informação se baseou na   Re-
lação Anual de Informações Sociais 
(Rais)   do Ministério do Trabalho e 
Emprego. A surpresa e o choque: os 
seis maiores salários do país, com valo-
res entre R$ 114 mil e R$ 118 mil, estão 
na Assembleia Legislativa do Pará. Só 
com esses marajás o legislativo paraen-
se gastaria quase R$ 700 mil.

Há uma semana os dirigentes dos 
órgãos suspeitos de abrigarem esses su-
perfuncionários, além da Assembleia, 
se reuniram para tratar do assunto, 
negando veemente, porém, que o dado 
seja verdadeiro.

O presidente da AL, Márcio Mi-
randa, disse por sua assessoria que 
vem “cumprindo de forma rigorosa 
os ditames da Constituição Federal 
para garantir uma administração res-
ponsável e com transparência”. Ga-
rante que “são inverídicas as infor-
mações publicadas pela imprensa”. O 
redutor constitucional estaria sendo 

aplicado para garantir que ninguém 
ganha além dos R$ 33,7 mil.

No quadro de funcionários do legis-
lativo não existem os cargos apontados 
na reportagem, escrita pelo correspon-
dente do Estadão em Belém, Carlos 
Mendes, como os dos marajás.  Como 
não há os cargos apontados nem os sa-
lários informados, o deputado desafia 
quem tem esses dados a apresentá-los.

Ele assegurou que a sua 
gestão é “transparen-

te com canais de comunica-
ção abertos e acessíveis ao 
cidadão, à sociedade e aos 
órgãos  fiscalizadores”. 
O Portal de Transparência, por ser 
“moderno e avançado”, pode ser con-
siderado “exemplo para muitas ins-
tituições”. Diz que “qualquer pessoa 
pode acessar e obter informações 
completas sobre o pagamento dos 
servidores, vencimentos, número de 
matrícula, descontos, incluindo o re-
dutor constitucional”.

O presidente do Tribunal de Con-
tas, Luis Cunha, e Márcio Miranda, 
decidiram que o TCE vai realizar uma 
“auditoria extraordinária na folha de 
pagamento dos servidores dos dois po-
deres. Os auditores terão quinze dias 
para apresentar um relatório”.

O trabalho investigativo do tribunal 
“será um processo importante para es-
clarecer todas as dúvidas relacionadas 
à questão dos vencimentos dos funcio-
nários, tanto da Alepa e do TCE”, pro-
meteu o parlamentar.

Em nota que divulgou no seu blog, 
Carlos Mendes respondeu:

“O presidente da Alepa e do TCE, 
antes de tacharem de “inverídicas” as 
informações divulgadas pelo Estadão 
e pelo blog Ver-o-Fato fariam melhor 
se solicitassem diretamente ao Minis-
tério do Trabalho e Emprego os escla-
recimentos sobre os seis supersalários 
do Pará.

Em algum lugar esses servidores es-
tão lotados, pois receberam polpudos 
salários. Outros órgãos estaduais, como 
Judiciário, MP, TCM e PM também po-
deriam vir a público e dizer se abrigam 
tais privilegiados, como já se manifesta-
ram, negando, o TCE e a Alepa”.

Se tudo está no portal, transparen-
te, claro e completo, a Assembleia Le-
gislativa podia se antecipar enviando 
a relação à imprensa, que, por sua vez, 
devia se interessar pelo assunto de for-
ma a esclarecê-lo definitivamente. Ca-
pacidade para isso ela tem, ao menos 
em tese. Se há discrepância entre as 
informações da Rais e da AL, é preciso 
apontá-la e explicá-la.

Justiça avança contra imprensa
A Constituição, no seu famoso artigo 5º, inciso XIV, de-

clara categoricamente que o sigilo da fonte é inviolável. É 
parte fundamental da liberdade de imprensa, sem a qual a 
democracia inexiste.  Todas as democracias espalhadas pelo 
mundo adotam esse princípio, Jornalistas já foram presos 
por se negar a entregar suas fontes, mas declarando isso em 
juízo, recusando-se a aceitar a coação legal. Nunca como 
agora acontece no Brasil.

Ignorando solenemente a regra constitucional, que não 
admite dúvida nem controvérsia interpretativa, o juiz Ru-
bens Pedreiro Lopes, do departamento de inquérito policiais 
de São Paulo, autorizou a quebra de sigilo de dados telefôni-
cos da jornalista Andreza Matais, atualmente colunista de O 
Estado de S. Paulo. A decisão foi determinada em atendi-
mento à polícia civil, que quer ter acesso aos registros de 
ligações feitas e recebidas por Andreza quando ela era jorna-
lista da Folha de S. Paulo e assinou, em 2012, uma série de re-
portagens sobre investigações na cúpula do Banco do Brasil.

O detalhe crucial é que a jornalista não está sendo in-
vestigada por nenhum crime, em nenhuma ação judicial. O 
objetivo da polícia, que é administrativo, no curso de um in-
quérito, é descobrir quem foi a fonte que conversou com ela.

A quebra de sigilo foi solicitada pelo delegado Rui Ferraz 
Fontes. A promotora Mônica Magarinos Torralbo Gimenez 
concordou com a medida, contrariando três integrantes do 
Ministério Público que, em outra ocasião, opinaram contra 
a solicitação. Os advogados da jornalista pediram ao juiz que 
reconsiderasse a decisão.

Não se trata de movimento corporativista ou defesa de 
privilégio profissional. É imposição da lei maior do país.   
O delegado pode convocar a jornalista para prestar depoi-
mento no inquérito e até constrangê-la a dar o nome da sua 
fonte. Mas a partir daí não pode passar. Quebrar o sigilo da 
profissional para chegar ao objetivo desejado é ilegal, anti-
constitucional e uma ameaça – mais uma – à democracia 
que a justiça brasileira se permite executar.
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O grande Y. Yamada acaba:
o que renascerá das cinzas

O maior grupo de varejo do Pará, dos maiores do país, deverá 
desaparecer até o final do ano. A dúvida é saber o que sobrará do 
poderoso grupo Y. Yamada depois que grande parte do seu ativo for 
transferido para o grupo Mateus, do Maranhão, ao longo deste mês.
Algumas lojas importantes de Y. Yamada já foram fechadas: em 
Santarém, Marabá e Castanhal. Outras fecharam suas portas em 
Belém. As que ainda estão em funcionamento vendem o que resta nas 
prateleiras e no escasso estoque. As demais passarão ao controle da 
corporação maranhense, que já tem presença no interior do Pará e no 
Amapá. Diz-se que algumas lojas nos shoppings permanecerão, assim 
como o outrora festejado cartão Yamada, com seus 600 mil clientes, 
hoje devastado por elevada inadimplência.
É um caminho sem volta para uma rede de lojas e supermercados 
que parecia indestrutível até a morte do seu principal executivo, 
Junichiro Yamada, três anos atrás. No comando, seu filho, Fernando, 
fez profundos cortes na empresa e afastou dela alguns parentes, 
agravando a cisão interna, transformando-a numa guerra fratricida. 
Para milhares de pessoas interessadas na grave crise enfrentada pelo 
grupo Y. Yamada, o artigo de Ney Gabriel de Sousa Farias, a seguir 
reproduzido, é uma luz para iluminar a compreensão do que está 
acontecendo ao maior grupo do setor varejista do Pará. Um tema de 
interesse tão geral quanto a sua incompreensão.-

O QUE A CRISE DA Y. YAMADA 
PODE ENSINAR SOBRE PLA-
NEJAMENTO TRIBUTÁRIO?

O pato é um animal que tem muito 
a nos ensinar, de modo contrário. Ele 
nada, anda e voa, mas, não realiza ne-
nhuma dessas funções bem-feito. Como 
um pato, virou moda ser “multifuncio-
nal”, “flex” etc.

Multifuncional é palavra da moda 
entre empresários e profissionais de 
marketing, que parecem já esqueceram 
do mantra dos grandes líderes de várias 
indústrias: Foco, foco e mais foco.

Digo isso porque é com tristeza, po-
rém, sem surpresa, que vi um grupo 
econômico fantástico “perder-se em si 
mesmo” por absoluta falta de foco e de 
identidade, o Grupo Y.Yamada.

Segundo a Wikipédia, O Grupo Y. 
Yamada é uma rede de supermercados do 
Brasil fundada em 1950 na cidade brasi-
leira de Belém.

Mas, hoje, o site www.yyamada.
com.br não funciona…

Em consulta a LISTA DE LINKS do 
site da RCF – Recuperação de Crédi-
tos Fiscais, onde nossos colaboradores 
e clientes têm acesso à informação es-
tratégica de suas empresas, concorren-
tes e fornecedores e realizam algumas 
tarefas e rotinas administrativas, gra-
tuitamente e sem precisar de senhas, 

descobri que o mencionado Domínio 
de Internet foi criado pela Y. Yama-
da S/A Comércio e Indústria (CNPJ 
04.895.751/0001-74) em 1998.

E que a holding do Grupo Yamada 
tem apenas 2 Execuções trabalhistas nº 
0060900-71.2006.5.08.0007 e 0064300-
15.2005.5.08.0206, do Tribunal Regional 
do Trabalho da 8ª Região.

Essa mesma lista de links do nosso site 
https://rcfbrasil.com também permitiu 
identificar que a Y. Yamada S/A Comércio 
e Indústria tem dívidas fiscais federais ins-
critas na Procuradoria da Fazenda Nacio-
nal na ordem de R$ 57.234.236,43, sendo 
mais de R$ 28,6 milhões de débitos previ-
denciários (INSS) e aproximadamente R$ 
28,5 milhões em tributos federais.

Na mesma data do acidente aéreo na 
Colômbia envolvendo um time de fute-
bol da cidade de Chapecó, cidadezinha 
do Estado de Santa Catarina, recebo no-
tícias de que as Lojas Y.Yamada não abri-
ram as portas.

Imagino o que leva uma empresa com 
Código Nacional de Atividade Econômica 
– CNAE “Comércio varejista de móveis” 
abrir outras empresas coligadas do ramo 
financeiro e outros serviços que, segundo 
o próprio grupo informava em seu site,

“Comércio: lojas de departamentos, 
supermercados, atacado, magazines, far-
mácias e lojas especializadas;

Financeira: cartão de crédito, fomen-
to mercantil e serviços de cobrança;

Administração e corretagem de 
seguros;

Administração de consórcios;
Concessionária de motocicletas e 

motores;
Fundação Amazônica Yoshio Yama-

da: apoia os projetos culturais, educacio-
nais e esportivos;

Pecuária”.
São muitos corebusiness, regimes tri-

butários e tributos estaduais versus muni-
cipais a administrar…

Deu certo no passado, quando Belém 
era ainda não estava integrada ao e-com-
merce e com poucas opções de compras, 
muito antes da Internet e das compras on
-line. Por falar em compras on-line, esse 
foi um conceito que o Grupo Y.Yamada 
não captou, deixando passar a marcha 
inexorável da História.

Outros grandes grupos de Belém in-
correm no mesmo erro e insistem em 
dar as costas para a Internet e vemos que 
outros grandes grupos entram em nossa 
cidade para substituir o velho.

Com tantos anos de fundação e a quan-
tidade de empregados, poderiam ter sido 
planejados meios de redução da carga tri-
butária, como por exemplo a contratação 
de Cooperativas, o que reduziria a alíquota 
de incidência do INSS sobre a folha de pa-
gamento para 15% sobre o valor bruto da 
nota fiscal ou fatura de prestação de ser-
viços, relativamente a serviços que lhe são 
prestados por cooperados por intermédio 
de cooperativas de trabalho, o que auxi-
liamos com a consultoria especializada da 
Ordem de Serviço (OS) nº 3 da RCF.

Imagino que essa estratégia, esse pla-
nejamento tributário reduziria somente 
a dívida fiscal federal previdenciária do 
Grupo Y.Yamada em aproximadamente 
R$ 7,1 milhões.

Como um pato, que apesar de não ser 
um anfíbio quer explorar todos os am-
bientes, empresas multifuncionais podem 
ser atingidas por concorrentes especiali-
zados que não perdem o foco.

______________________________
SOBRE O AUTOR
Ney Gabriel de Sousa Farias é Advogado tri-
butarista formado em Direito pelo CESUPA, 
com pós-graduação em Direito Tributário 
pela UNAMA/LFG (2007). Consultor Sênior 
da RCF – Recuperação de Ativos Fiscais, 
empresa especializada em planejamento 
tributário e sucessório e proteção de ativos 
de grupos econômicos e familiares.

https://pt.wikipedia.org/wiki/Lojas_Y._Yamada
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lojas_Y._Yamada
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lojas_Y._Yamada
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lojas_Y._Yamada
http://www.yyamada.com.br
http://www.yyamada.com.br
https://rcfbrasil.com/
https://rcfbrasil.com/
https://rcfbrasil.com
http://www1.previdencia.gov.br/AEPS2005/14_01_05_01.asp
http://www1.previdencia.gov.br/AEPS2005/14_01_05_01.asp
http://www1.previdencia.gov.br/AEPS2005/14_01_05_01.asp
http://www1.previdencia.gov.br/AEPS2005/14_01_05_01.asp
http://www1.previdencia.gov.br/AEPS2005/14_01_05_01.asp
https://rcfbrasil.com/recuperacao-de-creditos-fiscais-e-tributarios-o-que-fazemos/


- JORNAL PESSOAL Nº 621 • NOVEMBRO DE 2016 • 2ª quinzena8

Perdas da lei Kandir com atraso de 13 anos

A Cuba real
Para minha geração, que precisava enfrentar longos tex-

tos (mal impressos) e se contentar com poucas fotografias 
(o clichê custava mais caro) nos felizmente muitos jornais 
disponíveis todos os dias, era pura verdade que uma ima-
gem valia mais do que mil palavras. Com uma diferença em 
relação às gerações do mundo instantâneo: a ilustração era o 
complemento, não o principal.

Uma das imagens que mais me impressionou nos anos 
de formação foi a dos cubanos que fugiam de barco do seu 
país para o outro lado do mar, na Flórida. Alguma coisa es-
tava errada em Cuba para que eles se arriscassem a morrer 
na travessia perigosa de fuga. Podiam ser os burgueses, os 
antirrevolucionários, os reacionários, os criminosos e o que 
mais houvesse de matéria humana suspeita ao regime. Mas 
eram seres humanos com suas famílias, seu mundo pessoal.

Apaixonado leitor de ficção, ia das imagens e textos da 
imprensa para a reconstituição imaginária da situação con-
creta desses fugitivos em embarcações precárias, enfrentan-
do o desconhecido na escuridão da noite, quase sempre le-

vando crianças, como se eu fosse um deles. Não dava para 
conciliar essa situação com a descrição da utopia socialista, 
mesmo que a fuga dos cubanos fosse manipulada pelo go-
verno dos Estados Unidos, que jogavam sujo, tão sujo que 
Cuba foi um dos maiores erros da sua diplomacia, diferenças 
ideológicas à parte.

Senti a força dessa matriz ao contemplar , mais de cinco 
décadas depois, a situação muito pior dos imigrantes fugin-
do das zonas de guerra e de fome (além de desilusão) no 
Oriente ou na África para a Europa. As imagens - agora tam-
bém em movimento, em tempo real, longas e intensas - me 
chocaram e despertaram novamente em mim a solidarieda-
de para com os exilados, muito mais forte do que qualquer 
simpatia pelos que, por bem ou por mal, deram causa a esse 
êxodo, seja lá de qual oásis esses seres humanos estivessem 
escapando.

Dirão que falha humana minha. Concordo. Mas dema-
siado humana para me dar conforto moral e a leve sensação 
de que, na falha, me aperfeiçoo como humano.

Por unanimidade, no final do 
mês passado, o Supremo Tribunal 
Federal mandou o Congresso Na-
cional cumprir uma omissão de 
quase 13 anos numa matéria de 
grande interesse para Estados ex-
portadores, como o Pará, o quarto 
maior do país, envolvendo perda de 
muitos bilhões de reais.

O descaso do legislativo é com 
a determinação constitucional (in-
cluída pela emenda constitucional 
42, em dezembro de 2003) de edi-
tar lei “fixando critérios, prazos e 
condições nas quais se dará a com-
pensação aos Estados e ao Distrito 
Federal da isenção de ICMS sobre as 
exportações de produtos primários e 
semielaborados”.

Para obrigar o Congresso a assumir 
sua responsabilidade, o governo do 
Pará ajuizou no STF uma Ação Direta 
de Inconstitucionalidade por Omissão, 
que teve a adesão demais 15 dos 27 Es-
tados da Federação. Hoje, por 11 votos 
a zero, o plenário do Supremo julgou 
procedente a ação, acolhendo o voto 
vencedor do relator, Gilmar Mendes.

A corte fixou prazo de 12 meses 
para que o Congresso Nacional editar 
lei complementar regulamentando os 
repasses de recursos da União para os 
Estados e o Distrito federal em decor-

rência da desoneração das exportações 
do Imposto sobre Circulação de Mer-
cadorias e Serviços (ICMS).

De acordo com a decisão, se ainda 
não houver lei regulando a matéria 
quando esgotado o prazo, caberá ao 
Tribunal de Contas da União fixar re-
gras de repasse e calcular as cotas de 
cada um dos interessados.

A nota à imprensa relata que o 
ministro Teori Zavascki, “embora 
reconhecendo a mora do Congres-
so, divergiu parcialmente do relator 
quanto às consequências da decisão”. 
Ele entende que “não é possível dele-
gar ao TCU a tarefa de fixar as nor-
mas caso a lei não seja aprovada no 
prazo estabelecido”.

O ministro Marco Aurélio de 
Mello também reconheceu a omissão 

do legislativo, mas  concluiu  que, 
em se tratando de mora de um 
dos poderes da República, a cons-
tituição não autoriza o STF a fixar 
prazos para sua correção.

O julgamento, que começou na 
sessão do dia 23,foi retomado com 
o voto do ministro Ricardo Lewa-
ndowski, acompanhando integral-
mente o relator. Celso de Mello 
observou que a existência de uma 
“deturpação no sistema de reparti-
ção de receitas compromete a saúde 
das relações federativas, enfraque-

cendo os estados e o Distrito Federal”.
Segundo o ministro, “as compe-

tências constitucionais desses entes 
federados ficam esvaziadas pela falta 
de condições materiais necessárias 
para que sejam exercidas”

Cármen Lúcia destacou que a fi-
xação de um prazo para que o parla-
mento supra a omissão “é um passo 
adiante na natureza recomendató-
ria que se tinha no julgamento das 
ADOs”. Mas a ministra discordou 
do relator quanto a delegar ao TCU 
a tarefa de fixar regras caso a lei não 
seja aprovada em 12 meses. Salientou 
que, como se estabeleceu um prazo, 
há outros instrumentos que podem 
ser acionados para obrigar o cumpri-
mento da decisão.
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Vale produzirá mais para pagar acionistas

O mal para o bem

A Vale deverá investir no próximo 
ano 1,1 bilhão de dólares a menos do 
que o previsto para este ano. É uma re-
dução de 20%, de US$ 5,6 bilhões para 
US$ 4,5 bilhões, conforme as proje-
ções apresentadas no mês passado 
pela mineradora na Bolsa de Valores 
de Nova York.

Haverá nova queda em 2019, para 
US$ 4 bilhões, com uma estabilização 
em US$ 4,5 bilhões em 2018. Esse 
programa de investimento quadrie-
nal inferior a US$ 20 bilhões coloca 
a Vale   em patamar abaixo do nível 
das outras mineradoras do mundo. 
A tendência decrescente não de-
verá se inverter tão cedo, já que 
para 2021 a previsão de investi-
mento é de US$ 2,9 bilhões.

A perspectiva desfavorável se 
acentua porque de 2012 a 2016 os 
gastos com investimento da mi-
neradora caíram 65%, depois de 
atingirem, naquele ano, seu pon-
to máximo, de US$ 16,2 bilhões.

Há ainda um agravante, con-
forme o comunicado da com-
panhia: seus investimentos nos 
próximos anos serão feitos prin-
cipalmente em manutenção e 
reposição da sua capacidade de 
produção. O presidente da Vale, 
Murilo Ferreira, procurou ate-
nuar o quadro ressaltando que 
a implementação bem-sucedida 
de projetos, aliada à disciplina na 
alocação de capital, permitiu a 
redução dos investimentos.

O efeito dessa iniciativa foi 
atender o mercado acionário, que 
a Vale acha que lhe foi muito exi-
gente - e ameaçador, sedento por 
dividendos. A partir de 2017 a 

expectativa é de que o caixa passe a ter 
um fluxo positivo para atingir mais de 
US$ 19 bilhões em 2021.

Isso, apesar de a Vale ter que abater 
US$ 12,4 bilhões da sua dívida entre 
2017 e 2020, o que não assusta os seus 
executivos, segundo a exposição feita 
em NY.

Eles preveem que se o preço do mi-
nério de ferro se mantiver nos atuais 
US$ 50 a tonelada, a distribuição de 
dividendos pode atingir níveis mais 
altos e a dívida se reduzirá. Com o 
preço a US$ 60, a distribuição dos di-
videndos será maior e a dívida se re-

duzirá mais rapidamente.
Durante esse período, a Vale vai 

manter sempre um piso de 400 milhões 
de toneladas por ano, atingindo 450 
milhões no início da nova década, em 
2021. Nesse momento, Carajás repre-
sentará mais da metade do total, contri-
buindo com 230 milhões de toneladas 
de um minério mais rico do que qual-
quer outro, inclusive o de Minas Gerais, 
que ficará em segundo lugar pela pri-
meira vez.

Será o auge da capacidade da nova 
mina, de S11D, que já começará a produ-
zir em janeiro do próximo ano, sem que 
os paraenses se deem conta de que é o 
maior investimento do setor mineral em 
todo mundo e a última grande incorpo-
ração de jazida feita pela Vale.

Para pagar a imensa dívida deixada 
pela década de Roger Agnelli na presi-
dência e contestar os detentores de pa-
peis da companhia, que nela aplicaram 
suas economias, a Vale só encontra 
um caminho:incrementar a extração 
de minério, esgotando a jazida de Ser-
ra Sul em 40 anos.

Não foi por acaso que a minerado-
ra brasileira fez o anúncio em Nova 
York e não – também – em São Paulo, 
Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Be-
lém. Os mais numerosos acionistas 
com preferência ao recebimento de 
dividendos compraram seus papéis 
na Bolsa de Valores novaiorquina.

De lá saiu muito dinheiro e para 
lá retornará, multiplicado. Os paraen-
ses continuarão a ver esse movimen-
to como a parte invisível das idas e 
vindas dos imensos trens, que levam 
o precioso minério de Carajás para o 
mundo, numa viagem que não tem 
volta.

Eu não compraria um carro usado do ex-ministro da 
Cultura Marcelo Calero, mas ele prestou um notável servi-
ço à causa pública ao empurrar a pedra Geddel Vieira Lima 
no dominó de Michel Temer, numa dinâmica que poderia 
ser definida por um ditado popular: quem for podre que 
se quebre.

Nessa queda sucessiva de peças que se anuncia, o país 
pode parar e a república entrar na UTI, mas a febre tem uma 

função profilática: ela é sinal de infecção. Quanto mais quen-
te a febre, mais grave a infecção. Depois de Lula e Dilma, 
Temer entra nesse processo.

O Brasil deve proceder ao tratamento do mal com o mes-
mo rigor e a mesma disposição de punir os responsáveis pe-
las falcatruas e os danos à nação. Incluindo mais um gover-
no, sem deixar de prestar a devida atenção aos anteriores. O 
mal vem de longe.
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Onde eu errei? Foi como reagi, em 
tom de brincadeira, ao ser perguntado 
sobre como recebi a notícia de que fora 
escolhido como um dos três jornalistas 
escolhidos pela Federação das Indús-
trias do Estado para receber o troféu 
de personalidade da comunicação em 
2016, na sua primeira versão. Junto co-
migo, a colunista social Vera Castro, do 
Diário do Pará, e o repórter fotográfico 
Ary Souza, de O Liberal.

Como nas demais categorias de pre-
miação jornalística, o “sistema” Fiepa 
(mais o Sesi e o Senai) procura agradar 
a Barbalhos, Maioranas & os demais 
da imprensa paraense. No entanto, por 
que agradar ao Jornal Pessoal, que não 
arrefece seu compromisso investigató-
rio com essas gentilezas, se elas inte-
gram estratégia de como fazer amigos 
& influenciar pessoas, diretriz já tantas 
vezes provada? O mais tranquilo não 
seria se restringir à grande imprensa?

Tenho alegria e orgulho quando 
vejo este jornal pendurado numa ban-
ca de revista ou livraria em igualdade 
de condições (ao menos topográficas) 
com O Liberal, Amazônia e Diário do 
Pará. Nem todo dono de banca adota 
essa isonomia. Vários escondem este 
jornalzinho por trás das suas mesas ou 
o colocam por trás dos outros no mos-
truário. Partilham um temor difuso 
pela cidade de desagradar os donos da 
comunicação, que me detestam, e in-
correr em seus raios punitivos. Como, 
não sei exatamente. Mas temem.

Com 70 anos de vida, dividida em 
três etapas (órgão partidário de Maga-
lhães Barata, instrumento de campa-
nha política avulsa e propriedade de 
Romulo Maiorana e seus sucessores), 

O Liberal se tornou o decano da im-
prensa paraense pelo desaparecimento 
dos mais antigos, a Folha do Norte e A 
Província do Pará. O Diário do Pará é 
apenas cinco anos mais velho do que 
o JP. O Amazônia, 13 anos mais novo.

Não há termos de comparação en-
tre os jornais da grande imprensa e esta 
publicação alternativa quanto a aparên-
cia, qualidade gráfica, investimento no 
produto e diversidade formal de conte-
údo. O JP é um pigmeu industrial em 
comparação aos três veículos da mídia 
impressa de Belém, todos diários.

No entanto, este jornalzi-
nho já foi motivo de ma-

térias em página inteira e cha-
mada destacada na capa do 
Los Angeles Times, o principal 
jornal da costa oeste dos Esta-
dos Unidos, e no Corriere della 
Sera, na Itália. Outras repor-
tagens o abordaram no New 
York Times e Washington Post, 
The Independent e Guardian, 
Le Monde e La Reppublica, 
mais alguns órgãos da grande 
imprensa internacional. 

Eles não ignoram o tamanho físico 
do JP e sua insignificância tecnológica e 
mercadológica. O impressionante é dei-
xarem de lado as aparências para desta-
carem seu conteúdo informativo e analí-
tico. É desafiador e estimulante saber que 
meus textos são lidos por uma imprensa 
que não faz favores (ao menos os me-
nores), não age por compadrio e possui 
critérios técnicos muito superores aos do 
local onde moro e trabalho.

Naturalmente, se este jornal tratas-
se do Rio de Janeiro ou de São Pau-

lo não teria esse destaque. O que lhe 
atrai a atenção é tratar da temática 
amazônica, com abordagem singular 
ou, às vezes, única. A grande imprensa 
nativa podia conseguir a mesma aten-
ção se procurasse se informar melhor 
sobre o que ocorre na sua jurisdição, 
numa das regiões de maior apelo no 
planeta. Mas prefere ser provinciana, 
rasteira e incompetente. Por contras-
te, engrandece um jornalzinho que es-
taria mais por circular em escolas do 
que na mídia internacional.

Daí a importância de, afastado o tom 
humorístico da primeira reação, vencer 
a resistência e ir à solenidade de en-
trega dos prêmios. A mim coube mais 
um, pelo blog que criei. Esse blog não 
tem recursos gráficos, não publica fo-
tos, raramente incorpora contribuições 
alheias, é denso, às vezes maçudo, não 
concede à rapidez e superficialidade da 
internet. Foi concebido para reprodu-
zir, na via digital, o jornal impresso em 
papel, na contramão da regra. Logo, ja-
mais será campeão da popularidade na 
rede mundial de computadores. Apesar 
de tudo isso, foi escolhido como o me-
lhor blog da rede local. Para minha total 
surpresa, mas íntima satisfação.

Eu não esperava tais premiações, 
para nenhuma das quais me inscrevi 
(não me inscrevo a prêmios há muitos 
anos). Se tive a honra de ser indicado 
para elas, significa que devo continu-
ar a fazer o que sempre fiz. O apoio da 
indústria paraense é um estímulo ao 
prosseguimento da missão que man-
tém vivo este jornal há quase 30 anos.

Por isso, obrigado a todos que 
acreditaram e ainda acreditam neste 
jornalzinho.

Até junho de 2011 a  influência do 
governo federal equivalia a quase 30% 
do PIB, ou 2,5 vezes as vendas das 50 
maiores empresas privadas do país. 
Esse valor resultava do funcionamen-
to de 675 empresas estatais: 276 total-
mente controladas pelo governo, 397 
com sua participação minoritária e 2 
com controle compartilhado.

O tesouro nacional tinha parti-
cipação direta em 65 empresas, 57 
delas não financeiras, sete bancos e 
uma de seguros, o IRB (Instituto de 
Resseguros do Brasil). Controlava 
outras 580 empresas, 543 não finan-
ceiras, 31 bancos e seis seguradoras. 
Na participação direta e indireta em 
fundos de pensão estatais, 885 empre-

sas não são financeiras e três bancos. 
Quais os números de um levantamento 
atualizado para saber o tamanho real 
do Estado, sua influência e suas cone-
xões, que resultam num universo eco-
nômico, político e corporativo que não 
pode deixar de ser considerado quan-
do se analisa os movimentos do dia a 
dia da crise e os seus autores.

Um paquiderme

JP é premiado pela indústria
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Jornal paraense faz
campanha de arrecadação

A Folha de S. Paulo deu, na 
edição do dia 3, um destaque 
surpreendente às campanhas 
de arrecadação de fundos 
para este jornal. O texto da 
matéria foi escrito por Paula 
Reverbel:

O premiado “Jornal Pessoal”, um 
dos principais veículos inde-
pendentes do Brasil, faz cam-

panha de financiamento on-line para 
não fechar as portas.

A publicação, que cobre a região 
amazônica e circula em Belém (PA), foi 
fundada em 1987 pelo jornalista Lúcio 
Flávio Pinto. Ele mantém o jornal ape-
nas com dinheiro de venda nas bancas, 
sem anunciantes.

Lúcio trabalhou por 18 anos como 
repórter em “O Estado de S. Paulo”, ga-
nhou quatro prêmios Esso e é autor de 
21 livros, incluindo “A Questão Ama-
zônica”. É também o único brasileiro 
que consta da lista ‘heróis da informa-
ção’ da organização Repórteres Sem 
Fronteiras.

Ao todo, Lúcio já foi alvo de 34 
processos judiciais, sendo que qua-
tro deles ainda estão em curso, e re-
cebeu ameaças pelo trabalho feito. 
As várias inimizades que o jornalista 
acumulou na Região Norte do país 
viraram até tema de peça de teatro.

De acordo com a página de finan-
ciamento coletivo criada para manter 
o “Jornal Pessoal”, a publicação custa 
R$ 5.840 por mês, mas as vendas em 
banca não têm arrecadado esse valor.

A campanha vai até 30 de janeiro, 
com meta de arrecadação de R$ 160 
mil. Até essa sexta (2), rendeu R$ 2.240.

À Folha, Lúcio confirmou que há 
risco real de seu veículo fechar. Ele 
atribuiu o momento de dificuldade à 
crise do jornalismo impresso e à cri-
se vivida no Brasil, que afetou a ven-
da do “Jornal Popular” nas bancas.

“Eu abri alguns blogs e isso me 
toma muito tempo. Já estou com 67 

anos e estou trabalhando mais do que 
quando era menino. Muita tente mi-
grou do jornal em papel para o blog e 
não paga nada. Se o leitor não apoiar 
o jornal, ele vai acabar”, afirmou.

O jornalista disse que o financia-
mento coletivo é o único tipo de do-
ação que ele aceita, por se tratar de 
contribuições pequenas e públicas. 
“Não quero que deem R$ 10.000, 
quero que deem R$ 10, R$ 50, R$ 
100”, acrescentou.

“O jornal dele [de Lúcio] é uma 
grande referência. Se você quiser 
ter um histórico do que a Vale fez 
nos últimos 30 anos no Pará, você 
tem que ler o ‘Jornal Pessoal’, não 
tem em lugar nenhum. É um pa-
trimônio do Brasil”, argumentou o 
também jornalista Lucas Figueire-
do, criador da campanha de arre-
cadação, que entrou no ar nesta na 
quinta-feira (1º).

Outra fã do jornal, a paraense 
Paloma Franca Amorim, que reside 
em São Paulo, também criou uma 
campanha de financiamento on-line 
para ajudar a publicação. Iniciada 
em 21 de outubro, a iniciativa arre-
cadou R$ 7.288 dos R$ 10.000 pre-

tendidos. Ela será encerrada em 19 
de janeiro.

Lúcio explicou à Folha que as 
campanhas de Lucas e de Paloma 
são independentes uma da outra.

De acordo com o jornalista, só 
existiu uma outra ocasião em que 
o “Jornal Pessoal” lançou mão de 
financiamento coletivo. Porém, ao 
invés de pagar as despesas do jornal, 
a campanha visava pagar uma multa 
por condenação sofrida na Justiça 
Estadual. Cerca de 700 pessoas aju-
daram a arrecadar R$ 28.000.

Lúcio afirmou que o sofreu pro-
cesso na Justiça Estadual após publi-
car reportagem em que acusava uma 
empreiteira de praticar grilagem de 
terras. Segundo o jornalista, a Justiça 
Federal determinou a devolução das 
terras, “com base no que eu escrevi”.

Ao invés de recorrer da condenação 
sofrida, o jornalista disse ter preferido 
deixar a condenação transitar em jul-
gado e fazer uma campanha de arreca-
dação para depositar o valor em juízo. 
“No dia que eles sacarem [o dinheiro], 
vou mostrar que a família ficou um 
pouco mais rica devido à decisão da 
Justiça Estadual”, afirmou Lúcio.

A foto foi tirada durante minha palestra no fórum organizado 
pela Folha, no início do ano

https://www.kickante.com.br/campanhas/jornalpessoal-jornalismo-combativo-na-amazonia
https://www.kickante.com.br/campanhas/jornalpessoal-jornalismo-combativo-na-amazonia
http://www1.folha.uol.com.br/poder/2016/02/1743540-fanatismo-e-empobrecedor-diz-jornalista-do-para-ameacado-de-morte.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/poder/2016/02/1743540-fanatismo-e-empobrecedor-diz-jornalista-do-para-ameacado-de-morte.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/poder/163894-reporteres-sem-fronteiras-lista-herois-da-informacao.shtml
http://heroes.rsf.org/en/lucio-flavio-pinto
http://heroes.rsf.org/en/lucio-flavio-pinto
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BARATISTAS
A comemoração pelo se-

gundo ano da administração 
do médico Waldir Bouhid 
como superintendente da 
SPVEA (que antecedeu a 
Sudam), em 1957, foi uma 
festa do PSD (Partido Social 
Democrático), que o indicara 
para o cargo. 

À frente, o governador do 
Estado, o caudilho Magalhães 
Barata, que levou para a sole-
nidade todo seu secretariado: 
Aurélio do Carmo (o úni-
co ainda vivo, caminhando 
para o centenário em plena 
atividade), de Interior e Jus-
tiça; Benedito Carvalho, do 
Governo: Oscar da Cunha 
Lauzid, de Finanças; Hen-
ry Kayath, de Saúde Públi-
ca;; Jarbas de Castro Pereira, 
de Obras, Terras e Viação; 
Cunha Coimbra, de Educa-
ção e Cultura, e José Mendes 
Pereira, de Produção.

A saudação ao superin-
tendente foi feita pelo coro-
nel (e ex-governador) Moura 
Carvalho, chefe de gabinete, 
e pelo economista Ricardo 

Borges, chefe da comissão 
de planejamento. Bouhid 
agradeceu declarando sua 
vontade de trabalhar pela 
Amazônia, para cuja tare-
fa renunciou a sete anos de 
mandato de senador que po-
deria ter desempenhado.

BELÉM
Em 1957, José Santos es-

creveu um pequeno – mas im-
portante – testemunho sobre 
a “cidade bonita” criada pelo 
intendente (atual prefeito) 
Antonio Lemos, entre o final-
zinho do século XIX e o início 
do século XX, a propósito de 
uma crônica de Teodoro Bra-
zão e Silva sobre o abandono 
do largo de Nazaré. 

Admitiu: “Combati-o 
nessa época, mas hoje lasti-

mo o destino desse líder po-
lítico maranhense”, que fez 
de Belém a “menina dos seus 
olhos”. 

Depois de tantos anos, os 
belenenses estariam sofrendo 
as consequências “do mal que 
lhe fizemos”. Desde então, 
“descemos tanto, que nem 
mais sabemos aonde iremos 
estancar”.

Ficaria chocado ao verifi-
car até onde descemos, mais de 
um século depois de Lemos.

ESCOLA
O Instituto Magela co-

municava, em 1957, que no 
ano seguinte funcionaria (na 
Manuel barata, 765) sob a di-
reção das professoras Anita 
Müller, diretora do Instituto 
Suíço-Brasileiro, e Maria Ma-
chado Guimarães.

MISS
Em 1957, a morena Naza-

ré Dias foi eleita miss Acor-
deom, sucedendo a também 
morena Marly Santiago, na 
festa de encerramento do 
curso do instrumento da 
Academia Alencar Terra, re-
alizada no Pálace Teatro. No 
início do ano ambas dispu-
taram o título de rainha do 
carnaval, no concurso que a 
Folha do Norte criou e O Li-
beral prossegue até hoje.

CASAMENTOS
Dois importantes casa-

mentos na véspera do natal 

de 1959. O médico Luiz Al-
berto Paiva Maneschy, filho 
do comerciante Orlando Ri-
beiro (e deFrancisca Paiva) 
Maneschy, casou com a “gra-
ciosa senhorinha” Maria da 
Conceição de Araújo Rolla, 
filha do “prestigioso comer-
ciante” Donato Ferreira de 
Mello (e da professora Júlia 
Almeida de Araújo) Rolla. 
Tamto a cerimônia civil 
quanto a religiosa foram na 
catedral de Belém, a missa ce-
lebrada pelo arcebispo, dom 
Alberto Ramos. A recepção 
foi na casa da noiva.

O também médico Carlos 
Alberto P. de Figueiredo ca-
sou com a “gentil senhorinha” 
Maria da Conceição Barbosa 
Bordalo. O jovem casal re-
ceberia os cumprimentos na 
própria igreja, depois da ce-
rimônia religiosa. A recepção 
seria na residência da mãe 
da noiva. No dia seguinte, os 
dois viajariam “pelo Super H 
da Real Aerovias com des-
tino ao Rio de Janeiro, onde 
fixarão residência, “e onde o 
jovem nubente exerce duas 
atividades profissionais, com 
real proveito”.

Carlos Alberto era filho 
do deputado Abel Nunes 
presidente da Assembleia 
Legislativa (e de Paula P.) de 
Figueiredo (pai também da 
ex-e-eterna primeira dama 
do Estado, Amarilda Nunes, 
viúva de Alacid Nunes).Já a 
senhorinha, “destacado or-
namento da nossa sociedade”, 
era filha do comerciante  José 
da Silva (e de Edelvira Barbo-
sa) Bordalo.

CONFLITO
A mulher procurou o jor-

nal, em 1965, para dizer que 
pedira a anulação do seu ca-

PROPAGANDA

No prédio mais alto
O melhor presente no natal de 1957 era um apartamento no Manoel Pinto da Silva, o “mais 

alto edifício do Norte do Brasil”, que seria entregue no primeiro semestre do ano seguinte. 
Pagando 10% de entrada, o comprador tinha oito anos para quitar o valor integral. A 

concorrência era grande.
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samento porque permanece-
ra virgem três anos depois de 
se unir ao marido. Este, res-
pondeu pelo mesmo jornal 
que cumprira o seu dever de 
esposo, mas a mulher traíra o 
compromisso matrimonial, 
mantendo um amante, “tal-
vez outro”, e um filho adúl-
tero. Ao fazer o anúncio, ela 
tentava inverter a situação: 
“É uma autêntica chanta-
gem para dissimular o seu 
crime e ofender a honra do 
seu marido, modesto mas 
eficiente funcionário da 
Petrobrás”, disse o marido. 
Tudo isso com nome e so-
brenome às claras.

TRIBUNAL
Em 1969, 16 anos depois 

de ter sido criado, o Tribunal 
de Contas do Estado deixou de 
ter ministros, que passaram a 
ser tratados por conselheiros. 
A mudança na denominação 
foi imposta pela nova consti-
tuição federal, do mesmo ano, 
editada pelo governo militar. 
O tibunal abriu concurso para 
o preenchimento de duas va-
gas de auditores. 

A banca examinadora 
foi constituída Pelo futuro 
conselheiro Elias Naif Dai-

bes (direito administrativo), 
Lourenço Paiva (direito co-
mercial), Joaquim Gomes de 
Sousa (direito civil), Benedi-
to Pantoja (economia e finan-
ças), Alfredo Moraes Rego e 
Eva Andersen Pinheiro (con-
tabilidade pública), 

OFICIAIS
Em 1969, a primeira tur-

ma de oficiais da reserva do 
Exército da 8ª Região Mili-
tar, pelo CPOR, comemo-
rou 30 anos de formada. Era 
integrada por Cândido Ma-
rinho da Rocha, Carlos Ra-
mos, Eduardo Hermes, Ga-
briel Hermes Filho, Gabriel 
Lage da Silva, Eduardo Ma-
cri, Herculano Ramos, João 
de Paiva Menezes, Jeferson 
Leão, João Bráulio dos San-
tos, José Luís de Sousa Fer-
reira, José Maria Dourado, 
João Guilherme Lameira 
Bittencourt (já falecido na 
época), Luís Ribeiro de Al-
meida, Luís Tito de Castro 
Leão, Maurício Cordovil 
Pinto, Manuel Cardoso de 
Sousa, Oscar Ferreira Tei-
xeira, Osvaldo Trindade, 
Paulo Eleutério (também 
falecido), Pojucan Palmei-
ra, Pedro Alves da Cunha, 

Raimundo Mendonça Dias, 
Roberto Blanc, Valdemar 
Torres da Costa e Vinícius 
Hesketh.

SEXUAL
Em 1969, o Instituto de 

Educação do Pará promoveu 
um curso de quatro sema-

nas sobre educação sexual 
infantil para suas alunas, as 
cantadas normalistas lindas. 
O curso foi dado por Nagib 
Hage, Amyntor Cavalcante, 
ATerezinha Damasceno, Ma-
ria do Carmo Damásio, Adi-
les Aracy Monteiro e Gabrie-
la Tuma.

FOTOGRAFIA

Melancolia urbana
Uma das boas impressões que Ferrara 

proporciona aos visitantes mais atentos pela 
cultura do norte da Itália é a convivência 
harmônica entre as fases da sua história. 
A cidade medieval convive com a cidade 

renascentista, a primeira cidade planejada 
do mundo, e a sua face contemporânea. 
Em Belém, a história avançou no tempo 

atropelando o seu passado.
Exemplo comprovador é a praça do Arsenal 

de Marinha de décadas atrás, na Cidade 
Velha. Quem, na época, podia imaginar que a 
descaracterização levaria à atual fisionomia 
do espaço? A cidade horizontal, com espaços 
vagos, combinação de agrupamento urbano 
e natureza, está em acelerada extinção. A 

que brota dessa transformação guarda pouca 
identidade com o sítio geográfico.
Como, então, evitar a melancolia?
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Memória

Com aquele prazer de sem-
pre li mais uma das tuas Me-
mórias do Cotidiano, agora a 
mais recente, a de no. 07.

Como em todas as demais 
publicadas, lembras momentos 
de um passado nem tão distan-
te assim, mas que nos fazem 
responsáveis como agentes da 
própria história que somos e 
representamos, tanto em seus 
acertos como em seus erros.

É que sendo parte dessa 
história, sofremos as boas e 
más consequências do que se-
meamos, sendo inútil querer-
mos sair pela tangente através 
de uma fuga de nós mesmos 
e das responsabilidades que 
daí certamente advêm com a 
colheita.

Percebi em teus comentá-
rios quanto as tantas memó-
rias, principalmente no tocante 
a patrimônio arquitetônico, 
postura urbanística e outros 
legados imateriais dessa aban-
donada Belém, um certo e justo 
lamento pelo tanto que já se foi, 
sem   ainda  antes  termos bem 
conhecido. É que nossa me-
mória (claro, honrosas exce-

ções sempre), em seus laivos de 
contemporaneidade e imedia-
tismos de toda ordem, nos leva 
a encarar o passado como uma 
simples peça de museu, peça de 
arquivo morto incapaz de nos 
dizer alguma coisa, de suscitar 
uma atenção, ou uma emoção.

O que é uma pena , pois 
naquele passado está um pou-
co de nós, o nosso retrato , a 
nossa genealogia através dos 
tempos que, sem pensarmos 
mais profundamente , estare-
mos lancetando de morte e as 
futuras gerações. 

Quanto a alguns de teus 
objetos de referencia nesta úl-
tima edição, gostaria de com-
plementar com algumas obser-
vações minhas. Por exemplo, 
a TV Marajoara canal 2, a 
nossa primeira estação de te-
levisão, a pioneira na Ama-
zônia.  Lembro-me que tinha 
lá meus cinco pra seis anos 
quando chegou por essas ban-
das aquele novo modismo, algo 
ainda envolvido por muitas 
desconfianças e grande curio-
sidade, mas logo ganharia a 
 simpatia, popularizando então 
uma nova palavra em nosso 
vocábulo – telespectador.

Quem não se lembraria 
do saudoso “Clube do Garo-
to” (com a devida chancela 
dos Refrigerantes Garoto, bem 

vivo    até hoje ), apresentado 
pela dupla Nequinho e Ale-
crim?  Ou do “Pierre  Show”, 
na figura de Ubiratan Aguiar   
desfilando as últimas da so-
çaite paraense?  Ou ainda do 
José Maia apresentando as úl-
timas do noticiário nacional e 
internacional?  Do Ivo Amaral 
e Jones  Tavares no “Opera-
ção  Esporte”?  O Teleteatro de 
Variedades feito com artis-
tas locais, então só conheci-
dos pelo rádio?

Eram os primórdios. Ha-
via ainda um bom espaço de 
manobra para que frutificasse 
uma programação bem regio-
nal até porque não tínhamos 
a integração por redes, a  TV 
inicialmente projetava os seus 
atrativos  conforme  seu raio 
de alcance, que tinha limita-
ções geográficas bem delimi-
tadas. Porém tais limitações 
começaram a ser ultrapassa-
das com o advento do vídeo 
tape, que proporcionou a pri-
meira  visão  extramuros   do 
que acontecia além do , assim 
dizer, nosso umbigo midiáti-
co - é quando outras culturas , 
ou maneiras de ser e de pen-
sar,   sem pedir nossa licen-
ça  entraram em nossos lares, e 
com o tempo  foram tomando 
os lugares daqueles pioneiros 
regionais.

Mas a “pancada” final viria 
com as telecomunicações e  a 
consolidação das redes nacio-
nais pelas torres da Embratel. 
Foi quando as programações 
foram ultimadas a uma padro-
nização conforme ditadas  pe-
las respectivas matrizes, situa-
das no então distante sudeste e 
onde tudo era produzido, algo 
que estava longe de represen-
tar a nossa heterogeneidade 
como país continente e diver-
so. Foi uma questão de tempo 
para que nos transformásse-
mos em uma    MacLuhiana 
aldeia global pretensamente 
massificada com laivos de 
pensamento único.

Quanto ao fim da nossa 
pioneira Marajoara, acredito 
que muito colaborou para isso 
a própria desagregação dos 
Diários Associados, a  sua de-
teriorada organização admi-
nistrativa estava decretando o 
seu fim em uma lenta agonia , 
algo que não passou desaper-
cebido  pelos  então  fardados 
donos do  poder que, decerto, 
já procuravam um sócio mais 
afinado , consistente e bem 
aparelhado para sacramentar 
a  ideologia de um  Brasil pre-
tensamente grande e integra-
do. O que dói mesmo foi, como 
você falou, o esquecimento.

Luiz Otavio M Cardoso

O tamanho do homem
Por que um presidente da república 

desceria das suas tamancas para tratar 
com o seu ministro da cultura de um 
tema menor apenas porque seu outro 
ministro, muito mais próximo, que res-
ponde pela agenda política do seu go-
verno, está irritado com a postura do 
colega de ministério?

Essa simples iniciativa de Michel 
Temer o coloca sob suspeita. mesmo 
que ele não haja pressionado direta-
mente o ministro, de uma maneira 
a poder caracterizar um delito com 
enquadramento legal. Temer dá mais 
uma demonstração da sua pequena 
estatura diante da altura do drama que 

vive o país colocado ao alcance da sua 
jurisdição política.

O licenciamento do prédio de luxo 
no qual o ministro Geddel Vieira 
comprou um apartamento, a cobrar 
explicações sobre a sua variação pa-
trimonial, deveria ser uma questão es-
tritamente técnica. A evidência visual 
é de que a edificação, de 30 andares, 
é incompatível com a sua localização 
diante da baía de Todos os Santos, em 
Salvador.

Mas se há uma possibilidade de 
que o prédio se torne legal, esta é uma 
questão que cabe ao Iphan considerar. 
Não cabe numa tratativa entre o pre-

sidente da república e o ministro ao 
qual o assunto está afeto. Mesmo que a 
conversa tenha sido risonha e franca, o 
que, evidentemente, não foi.

Uma boa oportunidade para o ad-
vogado constitucionalista Michel Te-
mer anunciar aos brasileiros que não 
é candidato à reeleição, enviará emen-
da constitucional expurgando-a da 
ordem jurídica e convocará um con-
selho de representantes da sociedade 
para acompanhar seus atos até 2018, 
quando um novo presidente será es-
colhido pelo povo. Isto, é claro, se ti-
ver condições de prosseguir no cum-
primento do mandato.
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Campanhas pelo JP
O jornalista mineiro Lucas 
Figueiredo, atualmente 
morando na Suíça, decidiu 
acrescentar sua própria 
campanha de arrecadação 
de fundos para ajudar a 
manutenção do Jornal 
Pessoal. A primeira 
campanha foi lançada em 
21 de outubro pela escritora 
paraense (morando em 
São Paulo) Paloma Franca 
Amorim, que permanecerá 
na internet até 19 de janeiro, 
com a meta de arrecadar 10 
mil reais. Sou grato aos dois 
e às dezenas de pessoas que 
aderiram às campanhas.
O texto de apresentação 
escrito por Paloma para a 
vaquinha que ela criou:

A VAQUINHA

O Jornal Pessoal é reconheci-
do no mundo inteiro como 
uma iniciativa única de re-

sistência à degradação da imprensa 
brasileira, principalmente na região 
amazônica (Belém do Pará) onde seu 
autor/editor/repórter, Lúcio Flávio 
Pinto, vive. 

Entretanto, com o passar dos anos, 
houve uma vertiginosa queda nas 
vendas do Jornal Pessoal tornando-o 
deficitário, hoje ele existe apenas pela 
força de vontade e comprometimento 
de Lúcio Flávio com a verdade dos fa-
tos e com uma prática crítica do jor-
nalismo na Amazônia e por algumas 
eventuais doações de leitores. 

Essa é uma campanha para desa-
fogar o Jornal Pessoal organizada por 
leitores do JP que percebem a neces-
sidade de existência desse canal vivo 
de informação, em vigorosa atividade 
há 29 anos, contra o senso comum e 
pela construção de um espírito críti-
co na sociedade paraense e brasileira. 

Para além do valor estipulado 
como meta nessa campanha, também 
é importante convocar a todos os in-
teressados a comprarem as edições do 
Jornal Pessoal quinzenalmente, distri-

buírem para seus colegas, alimenta-
rem a troca com a informação com-
prometida para que ela não morra. 

Para a sua, Lucas escreveu o se-
guinte texto:

SALvE O JP, vOz E 
FISCAL DA AMAzôNIA

Arrecadados da  meta de R$ 
160.000,00

Há 29 anos, uma voz solitária 
fiscaliza os três poderes e as gran-
des corporações da Amazônia. Seu 
nome: Lúcio Flávio Pinto.

Em 1987, depois de cobrir a Ama-
zônia para alguns dos maiores jornais 
e revistas do país, o jornalista e soci-
ólogo Lúcio Flávio fundou o Jornal 
Pessoal. Para que pudesse ter total in-
dependência, o jornal nunca aceitou 
publicidade. Desde então, sobrevive 
apenas com os recursos arrecadados 
com as vendas em banca.

Sediado em Belém, no Pará, e com 
edição quinzenal, o  Jornal Pessoal  é 
mais longevo veículo alternativo da 
imprensa contemporânea do Brasil 
-  não, contudo, sem um imenso sa-
crifício pessoal.

Em razão das denúncias publica-
das no  Jornal Pessoal, Lúcio Flávio 
já foi alvo de 34 processos judiciais 
(4 ainda em curso), recebeu inúme-
ras  ameaçam, inclusive de morte, e 
foi agredido fisicamente por podero-
sos da Amazônia que gostariam que 
o Jornal Pessoal não existisse.

O  Jornal Pessoal  é sinônimo de 
jornalismo investigativo e combati-
vo na Amazônia. Para citar um úni-
co exemplo, foi Lúcio Flávio quem 
desvendou a morte do ex-deputado 
Paulo Fonteles de Lima, primeiro ad-
vogado a defender posseiros em con-
flitos de terra no Pará.

Seu trabalho é reconhecido no 
Brasil e no exterior. Veja alguns dos 
prêmios recebidos por Lúcio Flávio:

*  Prêmio  Colombe d’Oro per la 
Pace, concedido pela ONG italia-
na Archivio Disarmo  em reconheci-
mento à sua significativa contribui-
ção na promoção da paz;

*  Internacional Press Freedom 
Award, concedido pelo Committee to 
Protect Journalists (CPJ), sediado em 

Nova York, como reconhecimento 
por seu destacado trabalho na defesa 
da liberdade de imprensa;

*  Prêmio Esso  (quatro vezes), o 
mais importante da imprensa nacional;

*  Prêmio Wladimir Herzog, o 
mais importante do Brasil na área de 
jornalismo e direitos humanos;

Lúcio Flávio é o único brasileiro 
na lista dos mais importantes jorna-
listas do mundo da ONG Repórteres 
Sem Fronteiras, com sede em Paris;

Ele também tem uma profunda 
relação com a academia, já tendo 
sido:

* Professor visitante do Centro de 
Estudos Latino-Americanos da  Uni-
versidade da Flóridaem Gainesville, 
EUA;

* Professor visitante no Núcleo 
de Altos Estudos Amazônicos e no 
Departamento de Comunicação So-
cial da Universidade Federal do Pará 
(UFPA).

Com mais de 50 anos de atuação 
no jornalismo, Lúcio Flávio tem 21 
livros publicados.

Apesar de sua gigantesca e heroica 
folha de serviços prestados à Amazô-
nia, o Jornal Pessoal de Lúcio Flávio 
Pinto corre o risco de acabar. Os re-
cursos angariados com a venda em 
banca já não são suficientes para co-
brir seus (módicos) custos (R$ 5.840 
por mês). Nos últimos tempos, Lúcio 
Flávio tem feito dívidas pessoais para 
continuar bancando o jornal, mas 
há muito já ultrapassou o limite do 
possível. Caso não receba um aporte 
extra, o Jornal Pessoal encerrará suas 
atividades no começo de 2017.

Esta “caixinha” tem como objeti-
vo levantar recursos para bancar os 
custos do Jornal Pessoal durante dois 
anos (24 meses x R$ 5.840). Não é 
uma solução definitiva, mas já é um 
bom começo.

Às vésperas do 30º aniversário 
do  Jornal Pessoal, esse é o melhor 
presente que você poderia dar à 
Amazônia, maior fronteira de recur-
sos naturais do planeta.

Colabore! Divulgue! Não deixe a 
Amazônia perder uma de suas vozes 
mais importantes!

http://www.archiviodisarmo.it/index.php/en/
https://www.cpj.org/pt/
https://www.cpj.org/pt/
http://www.premioexxonmobil.com.br/site/home/index.aspx
http://premiovladimirherzog.org.br/
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%B3rteres_Sem_Fronteiras
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%B3rteres_Sem_Fronteiras
http://www.ufl.edu/
http://www.ufl.edu/
https://www.portal.ufpa.br/
https://www.portal.ufpa.br/


Fidel: herói da revolução
que virou tirano com ela

Certo por linhas tortas
Em seis meses de gestão, seis mi-

nistros deixaram o governo Temer. 
Não por iniciativa própria ou de bom 
grado. Foi por denúncia de maus fei-
tos, quase sempre por desonestidade 
pessoal e abuso do poder que lhes foi 

conferido por votação popular e arran-
jo político no poder.

O Brasil gostaria que o presidente Mi-
chel Temer continuasse a chamar gente 
como Eliseu Padilha, Geddel Vieira e Ro-
mero Jucá, expondo-a aos refletores pú-

blicos para que o país, finalmente, con-
seguisse se livrar deles. Com um pedido 
cívico: amiudar a frequência do descarte 
de mensal para semanal. O país, aliviado, 
agradeceria. Mesmo pagando caro por 
essa perfunctória crise política.

Completei 10 anos de idade dois 
meses depois da revolução cubana, em 
1959. Morava na rua Veiga Cabral, no 
trecho entre a Padre Eutíquio e a São 
Pedro, a menos de 50 metros de onde 
passava o asfalto. Estava fazendo o cur-
so de admissão ao ginásio no Colégio 
Salesiano Nossa Senhora do Carmo.

Dois ou três anos depois seríamos 
convocados para ouvir a arenga de Jua-
nita contra o irmão, Fidel Castro, o he-
rói da revolução cubana. Ela era remu-
nerada pelo governo americano, mas 
eu só viria a saber disso anos depois. 
Naquele momento, era assíduo fre-
quentador dos três baluartes do ameri-
can way of life, que era a versão cultural 
do  big stick  nada diplomático de Tio 
Sam, sua voz imperial.

Numa única quadra da avenida Na-
zaré, na melhor localização em Belém, 
se sucediam o prédio do consulado, do 
serviço de informações (o USIS – mas 
não  abusis, no complemento crítico 
dos estudantes) e do Centro Cultural 
Brasil-Estados Unidos. Ia a todos eles 
para aprender inglês, recolher publi-
cações oficiais e ficar com livros que, 
gentilmente, a bibliotecária tratava de 
considerar descartados, autorizando 
minha retirada em definitivo (foi assim 
que consegui a obra completa de Ezra 
Pound, comigo até hoje).

Nessa época, eu estava à mercê da 
contrapropaganda americana à glo-
riosa revolução na ilha, que os Esta-
dos Unidos consideravam uma ex-
tensão da Flórida, mais próxima da 
ponta de Key West (que visitei numa 
viagem memorável) do que do conti-
nente americano. Eu levava a sério a 
montanha de papel que já acumulava 
em casa, numa fase em que a embai-
xada dos EUA financiava a publicação 

de livros do seu interesse por editoras 
comerciais, como a Ipanema, ou mais 
sérias, como a Lidador.

Eu era um convicto americanófilo, 
ainda mais porque, nas férias, em San-
tarém, tinha por interlocutores frades 
americanos e o bispo, dom Thiago 
Ryan, que também abria as estantes 
do seminário para mim.

Aos poucos, porém, fui me desgar-
rando da propaganda, sem deixar de 
admirar a cultura da América. Devas-
sei a corte de Camelot, em torno do 
nosso ídolo, John Kennedy, e reelabo-
rei a história do país. Tornei-me um 
crítico do imperialismo americano, da 
sua potência bélica, da sua sem-ceri-
mônia no mundo.

Mesmo assim, nunca o meu fascí-
nio pela revolução de Fidel e Guevara 
me impediu de criticá-la com ênfase 
que crescia à medida que seus crimes 
iam sendo revelados. Foi decisivo 
nessa direção o relato de jornalistas 
de esquerda independentes, como 
K. S. Karol (e, em conversa em Be-

lém, Jean-François Bizot, o intrigante 
editor da excelente revista parisien-
se Actuelle), que não se deixaram le-
var pelo roteiro turístico-ideológico 
com o qual Fidel obtinha a fidelida-
de de escritores e políticos de uma 
esquerda confessional, de frei Beto a 
Fernando Moraes, incluindo Chico 
Buarque de Holanda.

Meu teste final sobre a Cuba de 
Fidel era simples: eu gostaria de viver 
nela? Nunca. A liberdade não é só mi-
nha necessidade profissional: é a subs-
tância da minha razão de viver, o sen-
so da verdade e da indignação que me 
leva a fazer o Jornal Pessoal no Brasil 
dito democrático. Mas eu admirava 
Fidel, que morreu hoje de madrugada, 
aos 90 anos.

O melhor retrato dele que li foi tra-
çado em livro pelo jornalista ameri-
cano (de origem polonesa) Tad Szulc, 
que morreu aos 75 anos, em 2001. 
Sem juízos de valor, é uma descrição 
detalhada e consistente da múltipla 
personalidade de Fidel. Ele foi o ver-
dadeiro líder e o mantenedor de uma 
revolução impressionante, que se de-
formou para se proteger do gigante 
guloso ao lado.

Depois dela, cometeu barbaridades 
atrozes. Demonstrou uma raríssima 
capacidade de sobrevivência, acen-
tuada pela proximidade incômoda 
e hostil da maior potência mundial, 
armada até os dentes. Atravessando 
uma trajetória acidentada, morreu na 
cama, na sua casa, como um justo ou 
um santo, sem ter sido nem uma coisa 
nem outra.

A história tem dessas ironias e 
maldades. O herói raramente existe: 
é fabulação de quem reconta os fatos, 
acrescentando muitos pontos ao conto.


