
Jornal Pessoal
A AGENDA AmAzôNicA DE Lúcio FLávio PiNto • ANo XXX • No 622 • DEzEmBRo DE 2016 • 2a quiNzENA • R$ 5,00

ESCÂNDALO

A ameaça a Jatene
A prisão do filho do governador Simão Jatene lança luz sobre os subterrâneos 

políticos da exploração do subsolo de Carajás. O rastro de corrupção é 
limitado ou se aprofunda na estrutura da administração pública?

SANGRIA DE ENERGIA • O GOLPE DE JADER

H á algum tempo fala-se das atividades 
de Alberto de Lima Jatene, filho do 
governador Simão Jatene. Várias vezes 
foi suscitado publicamente o uso que 

ele estaria fazendo do tráfico de influência junto 
ao pai. O principal negócio seria o fornecimento 
de combustível ao Estado, num negócio tão van-
tajoso que seu padrão de vida melhorou muito. 

Quando feitas através do Diário do Pará, es-
sas acusações eram desacreditadas. Elas não pas-
savam de interesse pessoal do principal inimi-
go político do governador do PSDB, o senador 

peemedebista Jader Barbalho. Mesmo assim, os 
comentários cresciam. O governador, como em 
muitos outros assuntos, se manteve indiferente. 
E até parecia desafiar a maledicência pública, 
arranjando funções e empregos para parentes e 
aderentes, o principal dos quais foi uma secreta-
ria extraordinária para a filha, Izabela.

Mas como o povo está cansado de saber, onde 
há fumaça há fogo. O incêndio irrompeu quando 
Beto Jatene foi preso pela Polícia Federal. A ini-
ciativa não podia ser apontada como manobra 
política, embora Jatene a tenha alegado. A ordem 
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de prisão veio de um juiz federal do 
Distrito Federal. O inquérito que gerou 
a denúncia em juízo foi iniciado um 
ano antes, a partir de Brasília, tendo 
como foco inicial uma das diretorias 
do Departamento Nacional da Produ-
ção Mineral, o órgão regulador do se-
tor, vinculado ao ministério das Minas 
e Energia. Nçao poderia ser obra ma-
quiavélica de Jader, como Jatene a in-
terpretou, por conveniente.

Desta vez, a acusação era muito 
mais grave do que eventual favoreci-
mento para fornecer combustível ao 
Estado. O que está em causa é a Com-
pensação Financeira pela Exploração 
de Recursos Minerais, que rendeu no 
ano passado quase 1,6 bilhão de reais, 
dos quais 65% se destinam a municí-
pios de alguns Estados brasileiros. O 
segundo que mais arrecada, depois de 
Minas Gerais, é o Pará, também o mais 
visado pela Operação Timóteo, desen-
cadeada pela Polícia Federal duas se-
manas atrás.

Os outros alvos foram Goiás, Bahia, 
Mato Grosso, Paraná, Rio de Janeiro, 
Rio Grande do Sul, Santa Catarina, 
Sergipe e Tocantins. O Distrito Fede-
ral também entrou na ofensiva por ser 
a sede do DNPM. Um diretor do ór-
gão, Marco Antônio Valadares, e sua 
esposa, seriam os cabeças do esquema 
de desvio de dinheiro do royalty. E a 
Vale, que tem no Pará a sua segunda 
principal base de operações, uma das 
mineradoras mais prejudicadas pelo 
esquema.

O filho do governador entraria no 
esquema de lavagem do dinheiro des-
viado. Com base nas informações do 
inquérito da PF, o juiz Ricardo Augusto 
Soares Leite, substituto na 10ª vara da 
justiça federal do DF, determinou qua-
tro dias de prisão temporária de Beto 
Jatene. Na metade do prazo, habeas 
corpus concedido pelo desembargador 
de plantão no Tribunal Regional Fede-
ral da 1ª Região, em Brasília, liberou o 
empresário, em pleno domingo.

O governador divulgou uma nota 
manifestando confiança na inocência 
do filho, na sua capacidade de provar 
essa inocência e na inexistência de 
qualquer nexo entre a questão e a ad-
ministração pública estadual. Mas difi-
cilmente essa iniciativa impedirá o des-
dobramento prolongado da prisão de 

Beto Jatene. Ele continua acusado de 
lavagem de dinheiro, como integrante 
da quadrilha que se apoderava de par-
te do dinheiro da CFM destinado aos 
municípios.

Envergando a bandeira da morali-
dade pública e exibindo Jader Barba-
lho como o espantalho da corrupção 
no Estado, os dois governadores elei-
tos pelo PSDB no Pará, que ocuparam 
o cargo por duas décadas inteiras, fo-
ram manchados por atitudes inquina-
das de ilícitas de dois dos seus filhos, 
ambos presos pela Polícia Federal, em 
tese equidistante dos conflitos políti-
cos locais.

Almir Gabriel, o primeiro a ser 
eleito, no embalo do Plano Real, em 
1998, foi atingido pela prisão do filho, 
Marcelo, acusado de tráfico de influ-
ência, intermediando os interesses de 
uma construtora de Minas Gerais, e 
interferindo em licitações. O pai não 
foi visitá-lo na cadeia.

Em 2006, a Operação Rêmora, 
executada pela PF, apurou a existên-
cia de um esquema de fraudes em li-
citações integrado por João Batista 
Ferreira Bastos (também conhecido 
como Chico Ferreira, preso um pouco 
depois por mandar matar os irmãos 
Novelino), José Clóvis Ferreira Bastos 
e Marcelo França Gabriel.

A investigação constatou ainda “a 
existência de relações flagrantemente 
ilegais e imorais” mantidas pelos três 
com a então juíza Rosileide Filome-
no, que era titular da 21ª vara cível de 
Belém (atual 3ª vara da Fazenda Pú-
blica). A juíza favoreceu os interesses 
dos três sócios, “pessoas que, à época, 
possuíam influência no Governo do 
Estado”. Em troca das sentenças vicia-
das, Marcelo Gabriel teria prometido 
pedir ao pai governador para nomear 
a juíza ao desembargo, o que acabou 
não acontecendo.

Em 2007 a Corregedoria de Justi-
ça Metropolitana de Belém sugeriu 
ao tribunal a instauração de processo 
administrativo disciplinar contra a 
juíza. O procedimento confirmou as 
imputações a Rosileide, que foi puni-
da apenas com censura. Mas o Con-
selho Nacional de Justiça, em Brasília, 
considerou a pena muito branda, apli-
cando-lhe outra, a da disponibilidade 
remunerada.

Com base no inquérito policial, o 
Ministério Público a processou por 
improbidade administrativa, mas a 
ação parou por questões formais, sem 
exame de mérito. A juíza não trabalha 
há nove anos, mas recebe vencimen-
tos proporcionais aos seus 30 anos de 
serviço. É a penalidade mais pesada 
que pode ser imposta a um magistra-
do no Brasil.

Já Marcelo saiu de circulação e 
Chico Ferreira continua preso, como 
mandante da execução dos dois ir-
mãos Novelino.

O episódio com o filho do gover-
nador Simão Jatene, o segundo tucano 
a conquistar o poder no Pará e o único 
político eleito por três vezes pelo povo 
para o governo atinge diretamente o 
PSDB e vai provocar mudanças na po-
lítica local.

As imediatas começaram a acon-
tecer no sul do WEstado, onde está a 
razão primária do dinheiro apropria-
do: as minas da província mineral de 
Carajás. O prefeito eleito e diplomado 
de Parauapebas ainda não tomara pos-
se (pela terceira vez) no cargo e já se 
tornava foragido da justiça por dois 
dias, até que um novo habeas corpus o 
livrou da prisão. Aparentemente, Dar-
ci Lermen era o principal personagem 
do núcleo político da quadrilha da qual 
Beto Jatene participaria.

Graças ao royalty e à compensação 
financeira pela extração do minério de 
ferro de Carajás, Parauapebas cresceu. 
Chegou a ter o maior PIB dentre os 
municípios paraenses. Com a queda 
expressiva do preço da commoditie no 
mercado internacional, a riqueza do 
município caiu, mas ele ainda é o se-
gundo do Estado. Entre 2006 e 2011, as 
duas contas somavam 700 milhões de 
reais, que a Vale repassou para a prefei-
tura em março de 2011..

Foi quando, em 14 de março des-
se ano, o presidente da empresa, Ro-
ger Agnelli, denunciou diretamente à 
presidente Dilma Rousseff a pressão 
de um grupo de servidores públicos e 
agentes privados sobre a Vale para dela 
obter vantagens. 

No ofício, Agnelli disse que, à parte 
o seu contencioso com o DNPM sobre 
o valor dos tributos devidos pela mi-
neradora (contencioso que se arrasta 
até hoje), havia um problema paralelo 
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grave. Era o “interesse de terceiros en-
volvidos, como consultores que teriam 
procurado prefeituras oferecendo ser-
viços e pedindo altas comissões sobre 
os altos e teóricos valores que não são 
devidos, razão pela qual a disputa ad-
quire tal conteúdo político”.

Agnelli informou ainda sobre con-
sultores externos de Parauapebas que 
estavam pedindo o bloqueio de conta da 
Vale, “mesmo havendo garantia bancá-
ria”. Estavam investindo também contra 
a empresa através de entrevistas e cam-
panha difamatória para atingir seu obje-
tivo, a despeito de haver contra eles “in-
vestigações criminais em andamento”.

Outro exemplo citado pelo empre-
sário foi “uma tentativa de executar 
uma garantia de R$ 200 milhões, ainda 
em primeira instância judicial (Mara-
bá) e também a tentativa de ameaçar 
o direito minerário de Carajás, que o 
DNPM anulou, por total ilegalidade”.

Aparentemente, a presidente Dil-
ma não adotou qualquer providência. 
Pelo contrário: a situação permaneceu 
igual, só vindo a estourar mais de cinco 
anos depois, com Dilma fora do poder, 
Diz-se que na eleição do ano anterior, 
na qual Ana Júlia Carepa venceu Almir 
Gabriel na disputa pelo governo esta-
dual, o prefeito de Parauapebas, Darci 
Lermen, também petista, era o princi-
pal agente financeiro da candidatura 
de Ana Júlia. Lermen venceu a eleição 
deste ano já pela sigla do PMDB.

O prefeito de Canaã dos Carajás, 
Jeová Andrade, foi outro alvo da PF, 
que vasculhou documentos na prefei-
tura atrás de provas para a acusação 
feita contra Jeová, suspeito de irregu-
laridades na administração da taxa 
mineral. Ele se defendeu alegando que 
os policiais procuravam, na verdade, o 

que fez o seu antecessor. Só o avanço da 
investigação é que esclarecerá.

Ela vai atingir um dos pontos ne-
vrálgicos do governo Jatene. Ele in-
vestiu sobre as empresas de mineração 
para arrancar mais recursos. A justifi-
cativa legal apresentada foi a necessi-
dade de fiscalizar melhor a atividade 
das mineradoras, típicos empreendi-
mentos de enclave, dos quais resulta 
pouco benefício social.. As empresas 
resistiram, mas acabaram aceitando. 
Voltaram, porém, a contestar a ação do 
Estado. Apontaram o desvio de recur-
sos para outras fontes. Só não chega-
ram a dizer que podiam chegar ao filho 
do governador.

A suspeita surge, pela via policial, 
e não pela econômica, que seria o seu 
condutor lógico, no momento em que 
o Pará começa a passar Minas Gerais 
como o principal Estado minerador do 
Brasil, em função dos empreendimen-
tos da Vale, o maior deles inaugurado 
sob o eco da barulheira em torno da 
quadrilha do royalty.

É a mina do S11D, ao sul da jazida 
que começou a ser explorada em 1984, 
quase a duplicando e acrescentando 
à produção brasileira 90 milhões de 
toneladas/ano, ou 26% de toda a pro-
dução de minério de ferro da Vale no 
ano passado.

O secretário de Estado de Desen-
volvimento Econômico, Mineração e 
Energia do Pará, Adnan Demachki, 
que ainda é tido como candidato a can-
didato à sucessão de Jatene, ressaltou a 
necessidade de o Estado se empenhar 
para potencializar benefícios e reduzir 
as possíveis “externalidades negativas”.

“Grandes projetos atraem grande 
contingente de pessoas que, em geral, 
não são absorvidas pela economia lo-

cal, aumentando a cultura de riscos 
sociais e culturais e a pressão por de-
mandas de serviços públicos em nosso 
território”, afirmou ele à agência ingle-
sa de notícias Reuters.

Demachki aponta uma saída gran-
diosa para essa situação: aprofundar 
medidas que busquem evitar problemas 
em territórios afetados por grandes em-
preendimentos, para lidar com impac-
tos como de hidrelétricas, ferrovias, ro-
dovias, portos e minas, principalmente 
nas regiões de Tapajós e Xingu.

Além disso, o governo buscaria ver-
ticalizar a produção de minérios no 
Estado, através de medidas que possam 
atrair construção de siderúrgicas e de 
polos industriais, como forma de inter-
nalizar as riquezas extraídas do solo.

No ano passado, o Pará foi respon-
sável por 30% da produção brasileira 
de minério de ferro, de 430 milhões de 
toneladas, abaixo apenas para Minas 
Gerais, que produziu 68%. A previsão 
do governo do Estado é de que neste 
ano a produção cresça 15%, para 150 
milhões de toneladas.

Com o escândalo desencadeado 
pela prisão do filho do governador e 
a condução coercitiva do advogado 
Aloísio Lopes Chaves, conselheiro e 
ex-presidente do Tribunal de Contas 
dos Municípios, que audita as prefei-
turas, a imagem de seriedade que o 
governo tenta criar, subsistirá?

• • •

O Liberal volta a ser dos tucanos
Quem vinha acompanhando  a ofensiva oposicionista 

mantida até sábado retrasado por O Liberal, a partir de 
domingo começou a testemunhar mais uma mudança, que 
se torneou escancarada na edição do dia 20, com a manchete 
efusiva e irradiante: “Zenaldo é diplomado e festeja respeito 
à vontade das urnas”. Embaixo, uma foto do prefeito Zenaldo 
Coutinho, agora herói sorridente e vencedor.

Complementando mais uma mutação súbita do jornal 
dos Maioranas, nenhuma referência na capa ou nas 
páginas internas à prisão, soltura e desdobramento da 

acusação de que Alberto Jatene, o filho do governador 
Simão Jatene, também do PSDB, faz parte de uma 
quadrilha que desviava os royalties minerais dos 
municípios do Pará. O tema também vinha recebendo 
cobertura extensa.

Sinal de que, talvez por milhares de argumentos, 
O Liberal se convenceu de novo de que as causas 
nobremente lideradas pelo governador e o prefeito de 
Belém merecem apoio desinteressado e patriótico. A 
aliança está refeita. Quem continuar a ler o jornal, verá.

Edição
O atropelo de tanta coisa a fazer me 
obriga a reunir as edições da 1ª e da 
2ª quinzena de dezembro numa só. 

Talvez seja o presente de natal para o 
diligente e paciente leitor.
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Carajás: cada vez maior, cada vez menos nosso
O S11D, inaugurado no dia 17, no 

Pará é o maior projeto de mineração 
do mundo, que dará à antiga Com-
panhia Vale do Rio Doce a liderança 
na principal atividade do setor pelas 
próximas décadas. É a nova mina de 
Carajás, que praticamente duplicará a 
atual produção de minério de ferro da 
Vale. Seu custo é espantoso: 14,3 bi-
lhões de dólares, o equivalente a mais 
de 50 bilhões de reais, ou duas vezes 
o orçamento do Estado no qual vai 
funcionar, o Pará, que tem o segundo 
maior território do país e é o segundo 
maior produtor de minérios.

Apesar do orçamento extrema-
mente alto, o S11D (que agora agre-
gou o nome do engenheiro 
Eliezer Batista, pai do ex-bi-
lionário Eike Batista e prin-
cipal personagem da ver-
são asiática de Carajás) é o 
grande lance da Vale para o 
futuro. O custo de extração 
do minério é 40% inferior 
ao custo médio das outras 
minas da ex-estatal (que em 
2017 completará 20 anos de 
privatização), graças à tecnologia de 
vanguarda.

Precisará de menos gente, não 
usará mais os grandes caminhões 
(de 300 toneladas) para transportar 
o minério e o circuito da extração 
ao embarque será feito por correias 
transportadoras. Haverá economia 
de pessoal, de óleo, de água e uma 
velocidade inédita, graças à qual a 
nova mina oferecerá mais 90 milhões 
de toneladas. O Pará produzirá então 
mais minério de ferro do que Minas 
Gerais e será o maior exportador des-
se produto do país.

O Pará, no entanto, nem tem cons-
ciência disso. A Vale parece ter tido a 
preocupação de não alardear a data, 
que estava prevista para o dia 15 e foi 
adiada para dois dias depois, a fim de 
se compatibilizar com a agenda do 
presidente da república. Na véspera, 
37 privilegiados jornalistas, de 31 em-
presas de comunicação de São Paulo, 
Rio de Janeiro e Pará (estranhamente, 
não de Minas —  por terem ido an-
tes?) visitaram as instalações de S11D, 

fornecendo testemunhos entusiasma-
dos do que a comitiva oficial iria ver. 
Quem não estivesse disposto a aceitar 
essa venda, ficou de fora.

Não viu a principal cena da sole-
nidade de inauguração, quando o mi-
nistro das Minas e Energia, Fernando 
Coelho Filho, representando o presi-
dente Michel Temer, e o presidente da 
Vale, Murilo Ferreira, secundado por 
algumas autoridades, acionou o meca-
nismo que despejou 100 toneladas do 
melhor minério de ferro do planeta 
no primeiro vagão do comboio, que 
transportará o produto, por quase mil 
quilômetros, até o porto de embarque, 
em São Luiz do Maranhão.

Antes de chegar ao silo que o rece-
beu, a partir do acionamento do me-
canismo de carregamento, o minério 
passou por toda a linha de produção, 
saindo da mina, seguindo por correia 
transportadora (uma das maiores 
inovações tecnológicas da mineração 
mundial) até a usina, onde foi pro-
cessado e então enviado para os va-
gões do trem. O S11D conta com dois 
silos, o que permite o carregamento 
simultâneo de dois vagões. Quando 
estiver em operação serão embarca-
do por dia, aproximadamente, 330 
vagões, o que soma 33 mil toneladas 
de minério diárias.

Não houve descontinuidade: acio-
nado o primeiro vagão para receber 
minério de ferro, começou imediata-
mente a operação comercial da mina 
do S11D, o maior projeto de minera-
ção em implantação no mundo. No 
primeiro dia de funcionamento regu-
lar, em 2019, sairão as 33 mil tonela-
das a cada dia da Serra Sul, na pro-
víncia mineral de Carajás, no rumo 
do segundo maior porto de exporta-

ção do país, na ilha de São Luiz do 
Maranhão.

No final de um ano de plena ativida-
de, serão 90 milhões de toneladas adi-
cionadas, quase a duplicação da produ-
ção atual, obtida pela lavra na mina de 
Serra Norte. O Pará se tornará o maior 
produtor e exportador de minério de 
ferro do Brasil, desbancando Minas Ge-
rais da sua hegemonia mundial.

Era um dia para estar em S11D. O 
presidente Michel Temer não foi, sen-
do substituído pelo ministro das Minas 
e Energia. O motivo teria sido o mau 
tempo em Carajás, com fortes chuvas, 
que impediam o pouso do avião pre-
sidencial. O ministro justificou a apa-

rente contradição da sua pre-
sença: seu avião passou pela 
última abertura nas nuvens 
antes do fechamento comple-
to do teto para o pouso.

O governador Simão Ja-
tene também não foi, mas 
provavelmente por um mo-
tivo mais temporal. Devia se 
sentir desconfortável na sole-
nidade com o filho preso por 

ordem de um juiz federal, numa inves-
tigação iniciada no ano passado sobre 
uma quadrilha que desviava dinheiro 
dos royalties da exploração mineral, da 
qual Carajás é justamente o maior alvo.

Mas esteve presente o presidente 
para o Brasil da multinacional japo-
nesa, Tatsuo Yasunaga, e o presidente 
do Bradesco, Luis Carlos Trabuco. Em 
1997 as suas empresas se tornaram 
acionistas da Vale, a dona do empre-
endimento, quando ela foi privatizada. 
Mas, por lei, não podiam ser. A Mitsui 
por ser uma grande compradora de 
minérios da então estatal. O Bradesco 
por ter feito a modelagem da venda. 
Mas são os que agora mandam na mi-
neradora, junto com o governo, que, 
mesmo com a maioria das ações que 
votam, não exerce - ao menos publica-
mente - o seu poder.

Muito menos o povo, que, como na 
proclamação da república no Brasil, 
viu tudo à distância, bestializado, pa-
rodiando a famosa frase de Aristides 
Lobo, o jornalista que viu o fim do im-
pério “ao vivo”.
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Jader Barbalho: o golpe do golpe
No dia 13, o senador Jader Barbalho fez o que 
antes era comum na sua atividade política e 
agora virou raridade: foi à tribuna do Senado. De 
lá falou, por longos 40 minutos, para seus colegas, 
que o ouviram em silêncio e com atenção.
O ex-governador denunciou a existência de um 
golpe para antecipar as eleições de 2018, depor 
Michel Temer e apoiar a volta de Fernando 
Henrique Cardoso ao poder, embora, conforme é 
público e notório, Temer esteja fazendo tudo para 
incluir o PSDB no seu governo.
Li – também com a máxima atenção – o 
pronunciamento de Jader (tanto que reproduzo  a 
seguir a matéria que o Diário do Pará publicou no 
dia seguinte sobre o assunto). Fiquei convencido 
de que há, de fato, não um golpe ou uma 
conspiração, mas uma trama. Um ardil montado 
por políticos audaciosos, competentes e enredados 
pelas teias da suspeita de corrupção.
Para se proteger atrás do mandato de Michel 
Temer, também na mira das investigações da 
Operação Lava-Jato, eles reagem atacando, com 
essa esdrúxula história de um golpe planejado 
pelas elites para colocar FHC no poder novamente.
É um enredo rocambolesco, que exige o 
desencadeamento de várias situações simultâneas 
para dar certo, como, num campeonato de 
futebol, um time situado no limbo depende dos 

resultados seus e de terceiros para sair da situação 
incômoda: de poder matematicamente se sair 
bem, mas precisar de uma combinação de muitos 
fatores aleatórios para se sair bem.
Se realmente há esse plano, a melhor maneira 
do atual presidente evitá-lo seria desmontando 
os argumentos que serviriam de elevador para 
a subida de FHC outra vez ao topo do poder: 
coragem para as reformas necessárias, lucidez 
na definição dos problemas que atravancam a 
máquina produtiva do país, desprendimento de 
interesses, vaidades e aspirações pessoais, garantia 
de que não vai querer continuar no poder além 
do mandato tampão que lhe coube (emenda 
constitucional acabando com a reeleição, 
anúncio de que não será candidato em 2018) 
e respeito às deliberações dos outros poderes, 
sobretudo do judiciário.
Claro que tudo isso na presunção de que o 
presidente da república não está de conluio com 
políticos como Jader Barbalho para escapar das 
teias da justiça por crimes que todos eles possam ter 
cometido. Do contrário, o que ficará de toda essa 
arenga será a desconfiança poderosa de que um 
golpe se antecipa a outro, o primeiro sendo real e 
o segundo imaginário. Ou seja: prepara-se a outra 
volta do parafuso, asfixiando ainda mais a nação.
A matéria do jornal do senador:

A democracia brasileira está 
sendo ameaçada, alertou, na 
tribuna do Senado Federal, o 

senador Jader Barbalho (PMDBPA). Se-
gundo ele, está em curso um processo 
para derrubar o presidente da Repúbli-
ca, Michel Temer. “A grande mídia, alia-
da a determinados setores, quer anteci-
par 2018. Não querem esperar pelo voto 
popular, pelo julgamento das urnas. 
Querem se antecipar, quem sabe enfra-
quecendo o governo de tal ordem que o 
presidente renuncie”, alertou o senador.

Ainda segundo o senador, há um 
processo de deturpação das institui-
ções brasileiras para desqualificar o 
trabalho dos poderes Executivo e Le-
gislativo. “É um esquema organizado 
para avacalhar o governo e avacalhar o 
Congresso. “Não querem esperar 2018! 
Não querem esperar pelo voto popu-
lar! Não querem enfrentar as urnas, na 
qual foram derrotados quatro vezes se-
guidas”. E completou: “e a grande mídia 
já escolheu o ex-presidente Fernando 

Henrique Cardoso (PSDB) como subs-
tituto de Michel Temer”.

Por mais de 40 minutos o senador 
paraense falou sob olhares atentos dos 
colegas. No plenário, além de sena-
dores, muitos deputados assistiam ao 
pronunciamento do representante do 
Pará e permaneceram em silêncio ao 
longo de toda a fala do senador. Jader 
Barbalho disse estar cansado de todas 
as noites, “assistir o noticiário pessi-
mista e escandaloso cobrar do atual 
governo aquilo que o governo tem ten-
tando resolver”.

“Fico a me perguntar: afinal de 
contas, não era a grande imprensa, a 
grande mídia, que dizia que o senhor 
Henrique Meirelles [atual ministro da 
Fazenda] era a pessoa adequada para 
encaminhar as medidas econômicas 
adequadas?”, questionou o senador.

O senador lembrou que os políticos 
brasileiros são condenados todas as noi-
tes nos telejornais. “Não posso admitir 
que seja tranquilamente admitido que 

as pessoas sejam condenadas por ante-
cipação”, ressaltou. “O que não se pode 
aceitar é o vazamento de delações. Não 
vou discutir a qualidade dos delatores. 
Não posso admitir, depois de tanto tem-
po de vida pública, que delações que se-
quer foram confirmadas pelos delatores 
- não houve depoimento deles confir-
mando-, não posso aceitar que delações 
que não foram juridicamente aceitas 
possam ser publicadas como verdade 
definitiva em relação aos homens públi-
cos deste país”, denunciou.

Ele lembrou que não é, e nunca se 
posicionou contra a Operação Lava 
Jato e ressaltou que o trabalho que está 
sob a coordenação do juiz paranaen-
se Sérgio Moro nunca foi prejudicado 
pelo Congresso. “Estamos atrapalhan-
do o quê? Decretação de prisão pre-
ventiva sem prazo, que passou a ser 
condenação antes que as pessoas se de-
fendam? Essas pessoas já estão conde-
nadas à execração pública, elas e suas 
famílias”, bradou o senador da tribuna.
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Rombo de Belo Monte é calculado em bilhões
Perícia em apenas 53% dos con-

tratos da usina de Belo Monte, no rio 
Xingu, no Pará, revela desvio de 3,3 
bilhões de reais de dinheiro público 
(10% do valor atualizado da hidrelé-
trica, a quarta maior do mundo), em 
volume equivalente à metade das per-
das da Petrobras com corrupção, reve-
la José Casado, em matéria publicada 
por O Globo.

A primeira análise dos gastos com 
construção, realizada por auditores 
por encomenda do Ministério Públi-
co, “revelou sobrepreço de R$ 3,3 bi-
lhões. É o produto da soma de R$ 2,9 
bilhões na cobrança de preços acima 
do mercado e de R$ 400 milhões em 
despesas sem fundamento, inconsis-
tentes ou simplesmente injustificadas”, 
registra a reportagem.

Os valores foram apurados durante 
o exame de apenas 53% dos contratos 
de obras civis, nos quais foram gastos 
R$ 7,7 bilhões. Os auditores não con-
seguiram ir além porque aEletrobrás 
(dono de 49,9% do empreendimento) 

e a Norte Energia (concessionária que 
funciona com 95% de capital públi-
co), “impuseram toda espécie de difi-
culdades” à fiscalização — da entrega 
de arquivos eletrônicos bloqueados à 
sonegação de informações, segundo o 
Tribunal de Contas da União.

Ainda assim, somente 
com essa primeira perícia, 
já foi apurado a um volu-
me de desvios de dinheiro 
equivalente à metade dos 
prejuízos com corrupção 
declaradas pela Petrobras 
no balanço contábil de 
2014, divulgado em abril 
do ano passado, no valor 
de R$ 6,2 bilhões

O caso da hidrelétrica de Belo 
Monte sugere a probabilidade de o 
setor elétrico estatal “vir a superar os 
limites já conhecidos da criatividade 
em trapaças com dinheiro público, 
sob cegueira deliberada — ou consen-

tida — de líderes políticos, beneficiá-
rios diretos ou indiretos nas planilhas 
empresariais de financiamento eleito-
ral”, acrescenta Casado.

Depoimentos de executivos das 
empreiteiras que integram o consór-
cio construtor (Odebrecht, Andrade 
Gutierrez, Camargo Corrêa, Queiroz 
Galvão, Galvão Engenharia e OAS) 
indicam que em Belo Monte foi apli-
cada cobrança de propina numa base 
percentual de 1% a 1,5% sobre contra-
tos de obras e de equipamentos. Meta-
de foi coletada para o Partido dos Tra-
balhadores e outra metade recolhida 
para o PMDB.

Essa partilha de subornos foi nego-
ciada por Antonio Palocci, ex-ministro 
da Fazenda de Lula e ex-chefe da Casa 
Civil de Dilma, segundo executivos 
responsáveis pelos pagamentos das em-
preiteiras. O objetivo era financiar cam-
panhas eleitorais de 2010 e de 2014. A 
matéria não faz referência a Jader Bar-
balho, apontado em outras reportagens 
como beneficiário do esquema.

Qual o ganho educacional com a greve anual da UFPA?
Os grevistas puderam fim, na semana passada, à parali-

sação de 35 dias da Universidade Federal prometendo que 
não vão se desmobilizar. Seguirão ativos “para enfrentar os 
projetos do governo ilegítimo de Temer, principalmente essa 
Reforma da Previdência, que retira direitos e dificulta ainda 
mais a aposentadoria dos trabalhadores. Sempre estaremos 
vigilantes”, prometeu a diretora-geral da associação dos pro-
fessores, a Adufpa, Sandra Helena Cruz.

A pergunta que os observadores se fazem após cada 
uma das já esperadas greves anuais é: não seria mais pro-
dutivo fazer a mobilização com a universidade funcionan-
do normalmente? Professores dando aulas, funcionários os 
ajudando e alunos aprendendo regularmente não podiam 
reservar temas e momentos para uma discussão sobre os 

temas candentes que, periodicamente, e de forma miméti-
ca, os fazem grevar?

A greve costuma chegar ao fim por completa inanição, 
quando um grupo reduzido, a partir do esvaziamento de 
um grupo pouco representativo do universo de integran-
tes da academia, que deu partida à greve, ainda mantém 
palavras de ordem e programação simbólica, com pouco 
ou nenhum resultado concreto ou de expressão fora dos 
muros do campus.

Como sempre, encerrada a greve, o Conselho Superior de 
Ensino se reúne para debater a reposição dos dias parados e 
determinar o novo calendário acadêmico. Que recomeçará 
com o Brasil mais distante dos países do primeiro mundo e 
da educação realmente vital.

Por que tanto vereador?
O Pará, com pouco mais de oito 

milhões de habitantes, tem 41 deputa-
dos estaduais. Dá mais ou menos um 
deputado para cada grupo de 200 mil 
habitantes. Belém, com 1,5 milhão de 
habitantes, tem que suportar 35 vere-
adores, que ontem foram diplomados. 

Um para cada 50 mil habitantes. Se a 
proporção de vereadores fosse aplicada 
ao legislativo municipal, a capital devia 
ter nove vereadores.

Que tal uma campanha para reduzir 
drasticamente as cadeiras de vereadores 
em Belém, nos outros 143 municípios pa-

raenses e nos mais de cinco mil municí-
pios brasileiros. É um tema que interessa 
a todos, já que existem 56.810 vereadores 
eleitos no país, o que dá uma média de as-
tronômica de 3.698 habitantes para cada 
edil. Quanto isso custa e qual o efeito con-
creto e positivo de um gasto desse porte?
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Os abusos da Celpa, o silêncio do cliente
O artigo de Gabriel Farias, que reproduzo em seguida, o segundo a sair no meu blog, atesta a 
fragilidade do consumidor diante dos prestadores de serviços públicos (ou que eram públicos), 

quase indefesos quando se trata de setor cartelizado ou mesmo monopolizado. Com as informações 
impressionantes ou assustadoras, ou a Celpa se explica ou os cidadãos devem formar uma associação 
dos prejudicados pela Celpa para cobrar providências. No blog, a antiga estatal não se explicou. Dará 

as explicações por aqui? O espaço está à disposição para o direito de resposta.
Fiz alguns ajustes e adaptações no texto original para facilitar a leitura.

No horóscopo chinês, 2016 foi 
o Ano do Macaco. Segundo 
os chineses, o macaco repre-

senta características como ganância, 
ambição, esperteza, malícia e espíri-
to aventureiro. Para os brasileiros que 
gostam de fazer uma “fezinha” no jo-
go-do-bicho, é um animal malandro: 
sonhou com ladrão ou parente ganan-
cioso, vai dar macaco “na cabeça”.

O controlador do Grupo Rede 
Energia, Jorge Queiroz de Moraes Ju-
nior, que adquiriu a Rede Celpa no 
polêmico processo de privatização do 
tucano Almir Gabriel, nasceu no dia 16 
de janeiro de 1945, segundo seu curri-
culum viar. Se considerarmos a tabela 
do horóscopo chinês, o primeiro admi-
nistrador privado da Rede Celpa tam-
bém é do signo do macaco.

Consulta pública ao Tribunal de 
Justiça do Estado de São Paulo revela 
que Jorge Queiroz de Moraes Junior 
responde a vários processos crimi-
nais, e a Justiça criminal não conse-
guiu encontrá-lo.

Ambição e esperteza são naturais 
a qualquer homem de negócios, e são 
características necessárias para a ad-
ministração de grupo econômico que 
abrigava empresas como Caiuá Servi-
ços de Eletricidade S/A, Empresa de 
Eletricidade Vale Paranapanema S/A, 
Centrais Elétricas Matogrossenses 
S/A (CEMAT), Companhia de Ener-
gia Elétrica do Estado do Tocantins 
(CELTINS), Itamarati Norte S/A Agro-
pecuária, QMRA Participações S/A, 
Investco S/A, Fundação Rede Seguri-
dade, R R Terroir Participações S/A e 
a “querida” Centrais Elétricas do Pará 
S/A (CELPA).

Celpa: não 
mais do Pará

“Querida” porque se antes era um 
símbolo do Estado do Pará, após a pri-

vatização passou a ser a empresa mais 
odiada pelos paraenses. Vamos lá!

A Centrais Elétricas do Pará (Cel-
pa foi privatizada por 450 milhões de 
dólares em 9 de junho de 1998. Des-
de então, as tarifas de energia elétri-
ca aumentam acima da inflação e os 
serviços pioraram, com denúncias de 
apagões semanais, cobranças ilegais 
e “cortes” indevidos de fornecimento 
de energia elétrica para constranger 
consumidores. Nada pode ser feito 
pela Agência Nacional de Energia 
Elétrica (ANEEL), afinal, no sistema 
de capitalismo de compadrio do Bra-
sil houve a privatização do monopó-
lio do serviço público.

Não privatizaram nem democra-
tizaram o serviço: transferiram o 
monopólio do Estado para um privi-
legiadíssimo grupo econômico priva-
do. Constituição e seus princípios de 
livre iniciativa e livre concorrência 
não se aplicam a caso. Mesmo com o 
monopólio, a Rede Celpa pediu recu-
peração judicial e está à beira da fa-
lência. Assim como a OI (Telemar), 
a Rede Celpa é um exemplo de como 
vantagens excessivas podem estragar 
uma organização.

Em setembro de 2012, o controle 
acionário da Rede Celpa foi vendido 
para o Grupo Equatorial Energia pelo 
preço simbólico de R$ 1,00.

Em 2013, as dívidas do Grupo Rede 
Energia, controlador da CELPA, era de 
mais de R$ 4 bilhões, conforme o Pla-
no de Recuperação Judicial Conjunto 
nos autos do processo distribuído na 
2ª Vara Empresarial de São Paulo – SP 
em 26 de novembro de 2012.

Em consulta ao item “Descubra se 
a pessoa tem participações societá-
rias, se é sócia de empresa – Localiza-
ção pessoal e patrimonial de pessoas e 
empresas (busca de bens)” da LISTA 
DE LINKS do site da RCF – Recupe-

ração de Créditos Fiscais, onde nossos 
colaboradores e clientes têm acesso à 
informação estratégica de empresas, 
concorrentes e fornecedores, des-
cobrimos que a joia da coroa do ex-
controlador é o Instituto Eu Escolho 
Estudar. Qualquer semelhança é mera 
coincidência…

Precisávamos saber disso porque a 
minha empresa promove a compen-
sação, restituição ou repetição do cré-
dito tributário mediante processo ad-
ministrativo fiscal na Receita estadual 
ou Mandado de segurança na Justiça 
Estadual, relativamente ao ICMS pago 
sobre as tarifas “Tust” e “Tusd” da 
energia  elétrica, de evidente bitributa-
ção pelo governo do Estado, cobrados 
por meio de faturas de energia elétrica 
da Rede Celpa.

Cerceamento 
de direito

Para atender aos nossos clientes 
corporativos, precisamos analisar as 
contas de energia elétrica dos últimos 
5 (cinco) anos. Este é o prazo prescri-
cional para a cobrança de dívidas e 
ressarcimento de tributos pagos inde-
vidamente.

A Rede Celpa dificulta o exercício 
do direito porque fornece somente o 
histórico de consumo dos últimos 3 
anos e, mesmo assim, sem discriminar 
os tributos (impostos, contribuições 
ou tarifas) incidentes sobre o consumo 
de energia elétrica. Estamos na Era Di-
gital, mas nossos clientes corporativos 
não têm acesso às faturas de cobran-
ça com informações claras e objetivas 
acerca do consumo e tributos inciden-
tes, como manda a lei fiscal e o Código 
de Defesa do Consumidor.

No 4º maior gerador de energia elé-
trica do Brasil os cidadãos pagam mais 
caro pela energia.

Mas isso não é o pior.
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Para a busca de provas úteis em fu-
tura ação judicial para obrigar a Rede 
Celpa a disponibilizar a integralidade 
dos dados de consumo e tributação 
dos clientes da minha empresa, evi-
tando com isso a perda de tempo com 
a busca de documentos e solicitações 
de 2ª via das contas de energia elétri-
ca dos últimos 5 anos, consultamos a 
Montax – Inteligência & Investigações.

O “gato” premiado
Especializada em Compliance & 

Mitigação de riscos, Montax ouviu ru-
mores de que funcionários corruptos 
da Rede Celpa realizam ligações clan-
destinas (“gatos”) e são recrutados pela 
gerência executiva para, em uma espé-
cie de “delação premiada”, informam 
onde fizeram os “gatos”, em troca de 
comissão ou outras vantagens da com-
panhia, comunicando à gerência onde 
instalaram os “gatos”.

De posse dessas informações, os 
fiscais da Rede Celpa dariam o “fla-
grante” de furto de energia elétrica e 
exigiriam R$ 5 mil de consumidores 
pobres e R$ 15 mil dos de classe média 
alta. Sem acordo, seria lavrado Bole-
tim de Ocorrência Policial (B.O.) con-
tra os gatunos.

Montax não conseguiu confirmar 
a veracidade desses rumores, se não 
coletar notícias de extorsão pratica-
das por funcionários terceirizados em 
2011 e vídeos do Youtube acerca da 
prisão de funcionários da Celpa por 
extorsão em 2015, sem provas do en-
volvimento da gerência executiva da 
Rede Celpa.

Se confirmado o esquema de de-
núncias pela gerência executiva da 
Rede Celpa, os diretores cometeriam 
crimes de extorsão ou extorsão indi-
reta assim exemplificados pelo Códi-
go Penal:

“Art. 158 – Constranger alguém, 
mediante violência ou grave ameaça, e 
com o intuito de obter para si ou para 
outrem indevida vantagem econômica, 
a fazer, tolerar que se faça ou deixar de 
fazer alguma coisa:

Pena – reclusão, de quatro a dez 
anos, e multa.

Art. 160 – Exigir ou receber, 
como garantia de dívida, abusando 
da situação de alguém, documento 
que pode dar causa a procedimento 
criminal contra a vítima ou contra 
terceiro:

Pena – reclusão, de um a três anos, 
e multa”.

Receita fictícia
Montax também coletou dados pu-

blicados na Internet e depoimentos de 
consumidores que apontam, a partir 
do segundo semestre de 2016, cobran-
ças ilegais e até suspensão do forne-
cimento de energia elétrica com base 
em supostas faturas alegadamente não 
pagas de mais de 5 anos atrás (!?). O 
próprio atendente da Rede Celpa teria 
esclarecido a um deles que “Se aparece 
divida, tem que pagar primeiro pra de-
pois reclamar”.

Existem indícios fortes de que a 
empresa emite faturas duplicadas para 
aumentar seu faturamento, contando 
com o extravio dos comprovantes de 
pagamento antigos pelos consumido-
res. Desespero de uma organização 
próxima do fim.

Além de várias infrações penais 
do Código de Defesa do Consumidor, 
como ameaça, coação, constrangi-
mento e afirmação falsa na cobrança 
de dívidas, a diretoria da Rede Celpa 
estaria enquadrada no crime de dupli-
cata simulada:

“Art. 172 – Emitir fatura, duplicata 
ou nota de venda que não corresponda 

à mercadoria vendida, em quantidade 
ou qualidade, ou ao serviço prestado.

Pena – detenção, de 2 (dois) a 4 
(quatro) anos, e multa”.

Ocultação de bens
De volta ao ex-controlador Jorge 

Queiroz de Moraes Junior, há indícios 
de “lavagem” de dinheiro e ocultação 
de bens por meio da empresa Its4com-
pany S/A constituída em 15 de março 
de 2012 pela nora dele, Regina Beatriz 
Gordinho Rusca Queiroz de Moraes 
(Fonte: www.jucesponline.sp.gov.br), 
portanto, por meio da esposa do her-
deiro, Jorge Queiroz de Moraes Junior 
fundou uma companhia poucos me-
ses antes de ter seus bens bloqueados 
em agosto de 2012 e de vender a Rede 
Celpa e suas dívidas em setembro do 
mesmo ano.

Se houvesse compliance fiscal, a 
Rede Celpa não teria compactuado 
com o governo do Estado do Pará para 
induzir em erro seus cidadãos/consu-
midores/contribuintes com a cobrança 
de tributos indevidos em suas faturas 
de energia elétrica.

E com a estratégia da transparência 
aliada a uma boa comunicação social, 
teria posicionado a Rede Celpa como 
orgulhoso símbolo do Pará em um 
caso de amor com os paraenses.

Mas, os controladores da empresa 
de energia elétrica paraense prefe-
riram o caminho da ganância, am-
bição, esperteza, malícia e espírito 
aventureiro.

SOBRE O AUTOR
Gabriel Farias é diretor da RCF – Re-

cuperação de Créditos Fiscais, empresa 
de planejamento tributário e sucessório 
especializada na proteção de ativos fi-
nanceiros. Advogado tributarista, tem 
pós-graduação em Direito Tributário 
pela Universidade da Amazônia

Norte fica no rabo da fila agropecuária
O faturamento da agropecuária brasileira neste ano, até 

novembro, foi a segunda maior desde o início da série esta-
tística, em 1990. Somando 523,6 bilhões de reais, ficou R$ 10 
bilhões abaixo do valor alcançado em 2015, que foi de 533,1 
bilhões. As lavouras tiveram um valor bruto da produção de 
R$ 340,6 bilhões, e a pecuária, R$ 183 bilhões, segundo os 
dados divulgados hoje pelo Ministério da Agricultura, Pecu-
ária e Abastecimento.

A diferença para menos só não foi maior em 2016 os preços 
agrícolas recebidos pelos agricultores, para a maioria dos pro-
dutos pesquisados, foram mais elevados do que no ano passado.

Mais uma vez a produção agropecuária da região Norte 
foi a menor de todas. O Sul continuou na liderança, com 
R$ 154,9 bilhões. A seguir, o Sul, com R$ 143,9 bilhões, se-
guindo-se o Sudeste (R$ 142,9 bilhões), Nordeste, R$ 43,2 
bilhões e, por fim, o Norte, com R$ 31,4 bilhões

http://www.jucesponline.sp.gov.br
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Amazônia cada vez mais 
uma província energética

A Amazônia tem agora, oficialmen-
te, a terceira maior hidrelétrica do Bra-
sil: no início deste mês foi inaugurada 
Jirau, no rio Madeira a 120 quilômetros 
de Porto Velho, em Rondônia. Ela só é 
menor que Itaipu, no Paraná (mas que é 
binacional, com o Paraguai), e Tucuruí, 
no Pará, a segunda maior. Em breve, o 
Pará terá também a maior hidrelétrica 
inteiramente nacional, a de Belo Monte.

Com 50 turbinas, Jirau pode gerar 
3.750 megawatts, ou 3,7% de toda energia 
brasileira, que seus construtores dizem 
ser suficiente para atender 40 milhões 
de pessoas. A usina, que começou a ser 
construída em 2009, ao custo de 19 bi-
lhões de reais, passou a gerar energia em 
2013. A 50ª e última unidade geradora 
começou a operar no dia 23 de novem-
bro deste ano, consolidando a implanta-
ção do projeto, com 20 meses de atraso 
em relação ao cronograma original.

O presidente do conselho da Energia 
Sustentável do Brasil, Maurício Bähr, dis-
se na inauguração que o principal moti-
vo foram “os atos de vandalismo que nós 
tivemos aqui no canteiro de obras, em 
2011, 2012, que acabaram gerando um 
desalojamento de funcionários. Os alo-
jamentos foram incendiados e, com isso, 
perdemos 10 mil trabalhadores naquela 
época, Isso gerou um atraso por força 
maior, que acabamos compensando de-
pois nos últimos dois anos e hoje já esta-
mos gerando em plena capacidade”.

No pique da construção, o canteiro 
de obras teve quase 26 mil trabalhado-
res e chegou a gerar aproximadamente 
60 mil empregos diretos e indiretos. 
Nessa época aconteceram manifesta-
ções de trabalhadores por benefícios 
como melhores condições de trabalhos 
e reajuste salarial.

Em março de 2011, a concessioná-
ria da obra foi surpreendida com um 
motim entre os trabalhadores em pro-
testo contra as condições de trabalho e 
segurança. Quase 50 ônibus que faziam 
o transporte dos funcionários e 35 alo-
jamentos foram queimados ou destru-
ídos. Outras 30 instalações da usina 
foram danificadas. O inquérito ins-

taurado pela polícia civil concluiu que 
houve ação de vândalos no canteiro.

As obras foram suspensas nova-
mente em abril de 2012, depois que 
um grupo incendiou 39 dos 53 aloja-
mentos em uma área. Na época, 120 
homens da Força Nacional foram des-
locados para Rondônia com a missão 
de combater a rebelião.

Em agosto desse ano, o Ministério 
Público Federal de Rondônia requereu, 
na justiça federal, o cancelamento da 
licença de operação de Jirau. O pedido 
foi negado.

Agora Rondônia, com Jirau e tam-
bém a hidrelétrica de Santo Antônio, 
também no rio Madeira e com potên-
cia apenas um pouco inferior, abastece 
de energia o Acre e as regiões Sul e Su-
deste. A energia vai para o restante do 
Brasil através da maior linha de trans-
missão do país, com 2,3 mil quilôme-
tros de extensão, entre Porto Velho e 
Araraquara, em São Paulo.

A hidrelétrica funciona a fio d’água, 
o que só é possível (ao contrário das 
outras grandes usinas) por utilizar tur-
binas do tipo bulbo, que são unidades 
geradoras montadas na posição hori-
zontal. Elas operam com baixas quedas 
de água, dispensando a formação de 
extensos reservatórios, necessários em 
usinas com turbinas que funcionam na 
posição vertical, dependendo de uma 
alta queda das águas para a movimen-
tação das suas pesadas turbinas.

Inicialmente, o projeto previa a insta-
lação de 44 turbinas bulbo, com potência 
de 3.300 megawats. Como o governo au-
torizou o acréscimo de mais seis máqui-
nas, a capacidade instalada passou a ser 
de 3.750 megawatts, o máximo de gera-
ção durante o período chuvoso na região, 
quando o volume das águas do Madeira 
cresce. Nos períodos de menor vazão, 
a geração energia cai para 2.205,1 MW, 
que é a garantia física da usina.

Da solenidade inauguração parti-
ciparam os embaixadores da Bélgica 
e França, que têm empresas integran-
tes da concessionária de energia e do 
financiamento da obra. Na ocasião, o 

ministro das Minas e Energia, Fernan-
do Filho, anunciou o início dos estudos 
de uma hidrelétrica binacional, que 
deverá ser construída na fronteira do 
Brasil com a Bolívia.

Mal um capítulo conturbado é con-
cluído, outro começa na história da 
transformação da Amazônia em provín-
cia energética do Brasil – e do mundo.

A outra usina
Santo Antônio é a outra grande hi-

drelétrica em funcionamento no rio 
Madeira, com a mesma quantidade de 
turbinas do tipo bulbo (50) e potência 
máxima de 3.568 megawatts, ou 2,218 
mil MW médios, o equivalente a 4% da 
carga nacional e ao consumo de 40 mi-
lhões de pessoas.  

A obra foi executada por um con-
sórcio liderado pela Construtora Nor-
berto Odebrecht, a principal pagadora 
de propinas sob a investigação da Ope-
ração Lava-Jato. A usina começou a 
gerar energia em 2012, antes de Jirau. 
Leiloada em 2007, a usina foi arrema-
tada por um preço final de R$ 78,87 
o megawatt hora, por um consórcio 
liderado por Furnas e composto por 
Odebrecht, Andrade Gutierrez, Cemig 
e um fundo de investimentos formado 
por Banif e Santander – hoje perten-
cente à Caixa Econômica. 

Com custo de R$ 20 bilhões, Santo 
Antônio quase faliu, em função de atra-
sos no licenciamento ambiental, greves, 
problemas com o rendimento de suas 
turbinas e a seca, fatores que resultaram 
em um prejuízo de R$ 5,6 bilhões para 
a concessionária, seguindo o cálculo da 
própria empresa, que reivindica o res-
sarcimento desses custos à Agência Na-
cional de Energia Elétrica e na justiça. 

Nove anos depois da licitação, os 
sócios privados iniciaram negocia-
ções para vender sua participação para 
companhias chinesas. O governo tam-
bém já anunciou a intenção de vender 
a fatia de empresas do grupo Eletrobrás 
nos empreendimentos organizados em 
Sociedades de Propósito Específico , 
como a Santo Antônio Energia.
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É o fim do cartel dos supermercados?
De campeão do varejo no Pará e 

na Amazônia, dos maiores do país, o 
grupo Y. Yamada caiu para o segundo 
lugar estadual no início da sua crise 
atual. A partir do último dia 20, des-
cerá mais postos. É que três das suas 
mais importantes lojas, duas em Belém 
e a de Castanhal, passam para o grupo 
Mateus, do Maranhão.

Segundo uma fonte da empresa, a 
transferência será através de aluguel e 
não de venda. Das 14 lojas restantes, 
apenas uma – a da avenida Presiden-
te Vargas – será vendida. As demais 
seriam mantidas, dependendo da ca-
pitalização do grupo. A intenção se-
ria de vender três dos seus principais 
ativos: o campo de futebol do Santa 
Rosa, em Belém, o antigo estádio mu-
nicipal de Santarém e um grande ter-
reno em Bragança.

Com esse capital, a direção da 
Yamada tentaria reabastecer as lojas, 
que estão com seus estoques acabando, 
e tentar convencer os fornecedores a 
contribuir para uma mudança de ru-

mos da rede. É intenção do presidente 
do grupo, Fernando Yamada, passar 
para o que se denominou “atacarejo”.

À semelhança do Makro e do Assai, 
do grupo Pão de Açúcar, que começam 
a penetrar profundamente num setor 
que estava cartelizado por empresários 
locais e os vai deslocando do mercado, 
a Yamada combinaria varejo e atacado. 
O problema é que outros acionistas, 
dentre os quais o mais destacado é Hi-
roshi, o tio de Fernando, se recusam a 
autorizar a venda.

A cisão familiar é profunda e, talvez, 
irremediável. Seria em virtude do mo-
mento crítico da empresa familiar que 
não se profissionalizou. O ingresso de 
mais integrantes do clã na administra-
ção e na partilha da renda gera atritos 
e rompimentos. Mas também se deve 
à liderança que Fernando assumiu pela 
morte do líder do grupo, o pai, Junichi-
ro, há três anos.

Os demais se ressentem da função 
secundária que lhes restou e da ex-
clusividade (além da notoriedade, em 
função dos cargos extra-empresa que 
sempre exerceu e da busca de papel po-
lítico) de Fernando na área financeira, 
que controla o célebre cartão Yamada, 
que chegou a declarar possuir dois mi-
lhões de clientes.

A grave crise da Yamada pode ser-
vir de alerta aos concorrentes locais, 
que, até recentemente, mantiveram à 
distância os competidores nacionais. 
Se não se ajustarem aos novos tempos 
e se profissionalizarem, poderão seguir 
o mesmo caminho. Ou pior.

Em busca da ditadura
Diante da crise profunda de legitimidade dos represen-

tantes políticos da sociedade, no executivo e no legislativo, 
um terço dos brasileiros é a favor de uma “intervenção mili-
tar provisória”. Segundo o instituto Paraná Pesquisas, que re-
alizou um inquérito junto à opinião pública por encomenda 
do blog Poder360, 35,1% dos entrevistados são hoje a favor 
dessa alternativa, um golpe de Estado como o de 1964.

Com ele, os militares se propunham também a ocupar 
temporariamente o poder e devolvê-los aos civis para a reto-
mada da normalidade democrática, que remontava a 1946, 
com o fim da ditadura do Estado Novo. Mas só fizeram isso 
21 anos depois, entregando um país em uma crise só menor 
do que a atual.

A sedução golpista tem seu atrativo porque não se vislum-
bra nenhuma solução no quadro institucional estabelecido. 
Mesmo assim, 59,2% dos brasileiros rejeitam um governo 
militar, de acordo com a pesquisa. Outros 5,7% disseram 
não ter opinião a respeito ou preferiram não responder.

A hipótese mais desejada, por 98,8% dos entrevistados, 
seria escolher o sucessor do presidente Michel Temer por 
meio de eleições diretas e não via eleição indireta, pelo Con-
gresso Nacional, como determina a Constituição. Mas para 
que essa alternativa fosse legal,

Temer teria que perder seu mandato, o que só poderia 
acontecer por impeachment, caracterizado o crime de res-

ponsabilidade (apenas a partir da sua ascensão, menos de 
sete meses atrás). ou renunciar antes do final do ano.

A partir de 1º de janeiro, a eleição do novo chefe do exe-
cutivo terá que ser feita de forma indireta pelo Congresso 
Nacional, os atuais deputados e senadores, que formariam o 
colégio eleitoral no lugar da nação.

O problema é a profunda desconfiança da maioria em 
relação aos representantes eleitos em 2014 para Câmara e 
Senado. Além de rejeitar que o Congresso decida quem seria 
o presidente num cenário de queda ou renúncia de Michel 
Temer, 68,6% dos entrevistados dizem ser a favor de fechar o 
poder legislativo e convocar novas eleições imediatas para 
deputados e senadores.

Para viabilizá-la, esses parlamentares teriam que alterar o 
artigo 81 da constituição, que fixou a regra, o que significaria 
cortar na própria pele. Não se espere do atual parlamento tal 
capacidade de renúncia e altivez.

Para 49% dos entrevistados, numa nova eleição o melhor 
é escolher deputados e senadores entre pessoas que nun-
ca tenham participado da política. Só 32,2% optariam por 
um candidato com carreira política consolidada.

Como, então, sair dessa situação de descrédito no po-
der legislativo e nas instituições, sem degenerar para ata-
lhos que destruiriam novamente a ainda nascente demo-
cracia brasileira?
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À porta dos quartéis: as vivandeiras de sempre
Durante a democracia de 1946 (que 

durou até 1964), os quarteis eram corte-
jados por políticos da UDN, a ala conser-
vadora da União Democrática Nacional. 
Sem votos para conquistar a presidência 
da república, que continuava em poder 
do seu maior inimigo, o Getúlio Vargas 
que depuseram em 1945, esses políticos 
apelavam para a força dos militares, in-
citando-os a pôr fim à democracia popu-
lista e corrupta.

Era tal a constância desses golpistas 
civis ao redor das praças de armas que 
passaram a ser conhecidos como “vi-
vandeiras alvoroçadas”, as mulheres que 
acompanhavam tropas em marcha, for-
necendo-lhes (ou lhes vendendo) alimen-
tos. No caso, simbolicamente, o alimento 
de poder através de um golpe, após o qual 
chamariam os puros e predestinados, os 
udenistas, é claro.

A comparação foi feita por um ude-
nista armado, o marechal Humberto 
de Alencar Castelo Branco, primeiro 
presidente do regime militar depois da 
deposição de João Goulart. A provoca-
ção dessas vivandeiras gerou “extrava-
gâncias do poder militar”, que levaram 
ao golpe de 64. Ele devia ser temporá-
rio, na receita da UDN, que esperava 
receber de mão beijada o poder, depois 
de dele apeados seus adversários popu-
listas, mas acabou durando 21 anos, a 
mais demorada das ditaduras militares 
do país.

Não há mais vivandeiras. No entanto, 
sua função persiste, só que agora desem-
penhada por “tresloucados” ou “malucos” 
civis que continuam a bater à sua porta 
cobrando intervenção no caos político.

“Esses tresloucados, esses malucos 
vêm procurar a gente aqui e perguntam: 
‘Até quando as Forças Armadas vão dei-
xar o país afundando? Cadê a responsa-
bilidade das Forças Armadas?’” E o que 
ele responde? “Eu respondo com o artigo 
142 da Constituição. Está tudo ali. Pon-
to”, afirma o ministro do Exército, general 
Eduardo Villas Bôas. Para ele, é “chan-
ce zero” que setores das forças armadas, 
principalmente da ativa, mas também da 
reserva, se encantarem com a volta dos 
militares ao poder.

Pelo artigo 142, “as Forças Arma-
das, constituídas pela Marinha, pelo 

Exército e pela Aeronáutica, são insti-
tuições nacionais permanentes e regu-
lares, organizadas com base na hierar-
quia e na disciplina, sob a autoridade 
suprema do Presidente da República, 
e destinam-se à defesa da Pátria, à ga-

rantia dos poderes constitucionais e, 
por iniciativa de qualquer destes, da lei 
e da ordem.”

“Nós aprendemos a lição. Estamos 
escaldados”, garante o comandante do 
Exército, em entrevista publicada por O 
Estado de S. Paulo.

Ele relata ao jornal que se reuniu com 
o presidente Michel Temer e com o minis-
tro da Defesa, Raul Jungmann, e avisou 
que a tropa vive dentro da tranquilidade 
e que a reserva, sempre mais arisca, mais 
audaciosa, “até o momento está bem, sob 
controle”. Apesar da crise política, econô-
mica e ética, “os militares da ativa estão 
mudos e os da reserva têm sido discretos, 
cautelosos”, observa o Estadão.

“Eu avisei (ao presidente e ao minis-
tro) que é preciso cuidado, porque essas 
coisas são como uma panela de pressão. 
Às vezes, basta um tresloucado desses to-
mar uma atitude insana para desencadear 
uma reação em cadeia”, relembrou o ge-
neral. Na panela, há temas mais prosaicos 
do que a crise, mas com igual potencial 
de esquentar a panela, como os soldos e a 
previdência dos militares.

Na sua opinião, Temer “talvez por 
ser professor de Direito Constitucional, 
demonstra um respeito às instituições 
de Estado que os governos anteriores 
não tinham. A ex-presidente Dilma 
(Rousseff), por exemplo, tinha apreço 
pelo trabalho das pessoas da instituição, 
mas é diferente”.

Na sua primeira manifestação públi-
ca sobre a crise política do país, o minis-
tro admitiu que teme “a instabilidade”. E 
explicou: “Quando falo de instabilidade, 
estou pensando no efeito na segurança 
pública, que é o que, pela Constituição, 
pode nos envolver diretamente”.

Aliás, já envolve, porque “o índice 
de criminalidade é absurdo” e vários 
Estados estão em situação econômica 
gravíssima, como Rio de Janeiro, Per-
nambuco, Rio Grande do Sul, Minas 
Gerais. Uma das consequências diretas 
é a violência.

“Ao falar sobre a tensão entre o Ju-
diciário e o Legislativo, depois que o 
ministro Marco Aurélio Mello afastou 
o senador Renan Calheiros da presidên-
cia do Senado por uma liminar e Renan 
não acatou a ordem judicial, o coman-
dante do Exército admitiu: ‘Me preocu-
pam as crises entre Poderes, claro, mas 
eles flutuam, vão se ajustando’.

O general disse que se surpreendeu 
ao ver, pela televisão, que um grupo de 
pessoas invadiu o plenário da Câmara 
pedindo a volta dos militares. “Eu olhei 
bem as gravações, mas não conheço 
nenhuma daquelas pessoas”, disse, con-
tando que telefonou para o deputado 
Jair Bolsonaro (PSC-RJ) para se infor-
mar melhor e ouviu dele: “Eu não tenho 
nada a ver com isso”.

Finaliza o jornal paulista a sua repor-
tagem: “No que me diz respeito, o Bolso-
naro tem um perfil parlamentar identifi-
cado com a defesa das Forças Armadas”, 
diz o general, tomando cuidado com as 
palavras e tentando demonstrar uma 
certa distância diplomática do deputado.

É viável uma candidatura dele a pre-
sidente da República em 2018, como 
muitos imaginam? A resposta do general 
não é direta, mas diz muito: “Bolsonaro, 
a exemplo do (Donald) Trump, fala e se 
comporta contra essa exacerbação sem 
sentido do tal politicamente correto”.
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MERCEARIA
Antes da era dos super-

mercados, as mercearias 
eram os pontos de venda de 
produtos finos, como os que o 
famoso Café Santos (na Padre 
Eutíquio, entre João Alfredo 
e 15 de Novembro) oferecia 
para a ceia de natal de 1957: 
castanhas, nozes, amêndo-
as, avelãs, figos portugueses, 
ameixas a retalho e em latas, 
tâmaras a retalho e em caixi-
nhas de luxo francesas, passas 
em vários tamanhos e a reta-
lho, cerejas, peras e pêssegos 
em calda, uvas espanholas, 
amêndoas e nozes descasca-
das em saquinhos de luxo, 
queijos de todos os tipos, 
azeite português, espanhol e 
italiano, batata holandesa e 
vários outros artigos.

DOCERIA
Na sua primeira instala-

ção, na Aristides Lobo com 
a Frei Gil de Vila Nova, a 
Acropol era uma “doceria 
pequena, mas de grande 

classe”. Oferecia para o natal 
de 1957 doces confeitados, 
biscoitos sortidos, petis four, 
bouchées, gateaux, bolos e, 
especialmente, “o seu tsurek, 
o famoso pão de natal”.

Belém era bem servida 
de doces.

INGLÊS
Foi na primeira sede do 

Centro Cultural Brasil-Esta-
dos Unidos, na avenida Na-
zaré com a Benjamin, a pos-
se, em 1957, da nova diretoria 
do Saturday Afternoon Club, 
que evidenciava a influência 
local da cultura americana, 
muito apoiada pelo governo 
dos EUA. O ponto alto foi a 
apresentação de uma peça 
teatral em inglês, encena-

da por Mirtes Franco, João 
Dias, Déa Pinheiro, Wilkens 
Silva, João Bosco, Maria He-
lena Silva, Antonio Monteiro 
e Pedrina Sá.

MULTAS
Em 1957, o Departa-

mento Jurídico da prefeitura 
de Belém, dirigido por Ha-
milton Moreira, publicava 
na imprensa os nomes das 
pessoas e empresas autuadas 
por infração ao código de 
posturas, advertindo-as de 
serem submetidas a proces-
so judicial se não pagassem 
as multas aplicadas. Dentre 
os punidos estavam Ary Ca-
repa, Mimosa Bechara. An-
tonio Cebolão, W. Andersen 
e Manoel Pinto da Silva.

POLÍCIA
Pelo relato que a Folha 

Vespertina faz de uma prá-
tica comum (ou mesmo tri-
vial) de policiais em 1957, 
conclui-se que as coisas me-
lhoraram, enfim (ou não?):

“Os funcionários da Po-
lícia Civil adotaram uma 
prática pouco recomendável 
para a obtenção de um rico 
Natal. Percorrem o comér-
cio, angariando donativos. 
Alguns são de certo desta-
que nas suas funções.

Qual o comerciante de co-
ragem para recusar o óbolo 

solicitado por uma autorida-
de que pode, amanhã, fazê-lo 
passar por qualquer vexame? 
E assim as cédulas de 100, 200 
cruzeiros e mais vão caindo 
nos bolsos dos “pobrezinhos”. 
E o pior é que a “facada” se 
repete porque a Polícia Marí-
tima também faz as suas “vi-
sitas” independentes das rea-
lizadas pelo pessoal da [rua] 
Santo Antonio [onde ficava a 
Central de Polícia].

A coação se torna visível, 
conforme a queixa que nos 
fizeram... Os comerciantes 
já estão cansados da figura 
do Papai Noel a que os obri-
gam. E, no fim, essa turma 
policial acaba tendo um Na-
tal mais folgado que o dos 
que foram ‘sangrados’”.

FILME
Um dia qualquer, o pri-

meiro filme de longa me-
tragem de Líbero Luxardo, 
tendo Belém como cenário e 
com atores locais, provocou 
longas filas no cinema Olím-
pia durante as três semanas 
em que foi exibido, em 1965. 
Um sucesso.

COMICIOS
A tristemente famosa 

Delegacia da Ordem Políti-
ca e Social, DOPS, definiu 
os locais para a realização de 
comícios para as campanhas 
dos pretendentes a manda-
tos na eleição de 1965. Ape-
sar das restrições, permite 
reconstituir uma topografia 
política de Belém e a hierar-
quia dos seus bairros.

No centro da cidade, só 
em quatro praças: Amazo-

PROPAGANDA

Palácio do cinema
Em 1959, os donos do Cine Teatro Palácio preferiam que seus clientes fossem às sessões com 

traje passeio, um ano depois da inauguração. Mas, por liberalidade, permitiam o traje esporte. 
Afinal, o cinema tinha ar condicionado perfeito e poltronas estofadas.
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nas, Magalhães, Operário 
e São Braz. Na Pedreira, no 
cruzamento da Pedro Mi-
randa com a Lomas. No 
Jurunas, no cruzamento da 
Timbiras com a Roberto Ca-
melier. No Telégrafo, a praça 
Centenário e a rua de Be-
lém, em frente ao Curtume 
Americano.

No Guamá, no fim da li-
nha de ônibus, na Liberato 
de Castro. Na Marambaia, 
na praça do Cruzeiro.  Na 
Sacramenta, no cruzamen-
to da Senador Lemos com 
a Mauriti. No Umarizal, na 
praça Camilo Salgado. Na 
Matinha, no cruzamento da 
9 de Janeiro com a Domin-
gos Marreiros. 

No Marco, no cruza-
mento da 25 de Setembro 
com a Lomas Valentinas e 
Duque de Caxias com Hu-
maitá. Em Canudos, no es-
paço em frente ao mercado 
público e no cruzamento da 

Cipriano Santos com Fran-
cisco Monteiro.

NOITE
Seis “night clubes” inte-

gravam o roteiro de passeios 
noturnos da Folha do Norte 
em 1969:

• O Palácio dos Bares, na 
Condor, onde a orquestra 
Palácio tocava até as cinco 
da manhã e o serviço de res-
taurante funcionava 24 ho-
ras. Nada igual hoje.

• Tapera, a boate do Biri-
ba (dono do famoso bar no 
centro da cidade), que fica-
va na Alcindo Cacela, entre 
Mundurucus e Pariquis.

• Casarão, boate do 
Guamá que tinha táxi-girls, 
com música ao vivo e servi-
ço de bar.

• Pagode Chinês, “uma 
casa de estilo internacional, 
com grande número de belas 
frequentadoras”. A música 
entregue ao conjunto do Pa-

gode, com Álvaro Ribeiro ao 
piano, Tota na bateria e dois 
cantores se revezando “no 
mais completo repertório de 
música atual e sucessos do 
passado”. Na Alcindo Cacela, 
perto da Tapera, foi a mais 
famosa boate de Belém.

• Shangri-lá, “um ninho 
do amor na madrugada”. Or-
questra sob o comando do 

tenente Almir, funcionando 
da meia-noiete às seis da 
manhã, na Pedreira, o bairro 
“do samba e do amor”.

• Tic-Tac, com música ao 
vivo, excelente cozinha (fa-
mosos os galetos da casa), 
funcionando para o almoço 
aos domingos. No segundo 
andar, pista de dança. Na 
Alcindo Cacela.

FOTOGRAFIA

Paris em Belém
É impossível não olhar para esta foto e não 
sentir melancolia e tristeza. Esta paisagem 
tipicamente parisiense não existe mais em 

Belém do Pará. Não só esta, especificamente, 
do Grande Hotel, visto do melhor ângulo, 
mostrando, inclusive, a entrada do Palace 
Theatre e a famosa terrasse. Mas qualquer  
imagem completa de um prolongamento 
da ligação europeia que foi a marca da 

cidade durante muito tempo. Nada melhor a 
substituiu desde então.
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A igreja das catacumbas

O crime organizado
Há 10 anos o Conselho Nacional de Justiça propôs a criação de varas 

especializadas no processamento e julgamento dos crimes cometidos 
por facções criminosas, dando-lhes rito próprio. Desde então, 62 varas 
foram criadas em seis tribunais estaduais de justiça e três regionais fe-
derais espalhados pelo país.

Mesmo sem unidades com essa função específica, outras 12 cor-
tes passaram a adotar um protocolo para esse tipo de crime, que pode 
se tornar instrumento essencial para o melhor combate ao crime orga-
nizado no Brasil.

Varas específicas foram criadas nos tribunais estaduais de Mato 
Grosso, Alagoas, Pará, Bahia, Roraima e Santa Catarina. Os tribunais 
federais da 2ª Região (Rio de Janeiro e Espírito Santo) e 5ª Região (Ce-
ará, Alagoas, Paraíba, Sergipe, Pernambuco, e Rio Grande do Norte) 
também possuem unidades próprias. Nos demais, casos do tipo são jul-
gados nas varas criminais.

O CNJ propôs a especialização na recomendação 3/2006. A norma se-
gue a Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado (Con-
venção de Palermo), principal instrumento mundial sobre o tema. Países 
signatários se comprometeram a tipificar o crime na legislação nacional.

Além das varas específicas, o protocolo mais comum no julgamen-
to do crime organizado é conhecido como juiz sem rosto. Desde a  lei 
12.694, de 2012, o magistrado pode instaurar um colegiado para a prática 
de qualquer ato processual, desde que indique causas de risco à integri-
dade física. O juiz natural e dois outros, sorteados digitalmente, formam 
o colegiado. Assinada pelos três, a decisão é publicada sem citar diver-
gências. Nenhum deles, portanto, vira alvo fácil de criminosos julgados.

A justiça federal do Pará poderia aderir a essa tendência. Convi-
nha fazer um balanço da atuação do juizado especializado na justiça 
paraense.

Imprensa
Na matéria sobre a morte de dom Evaristo 
Arns, Veja lembrou que teve 119 edições 

sob censura prévia, com mais de 10 
mil linhas suprimidas e 60 reportagens 

integralmente vetadas.
Imprensa, portanto, não rima com ditadura.

Memória do Cotidiano 
chega ao seu 8º volume

A partir desta semana o leitor encontrará 
em bancas e livrarias o oitavo volume da 

Memória do Cotidiano, a versão em livro da 
seção deste jornal.

Foi a mais emocionante missa da 
qual eu participei, aquela de 31 de ou-
tubro de 1975. Era por Vladimir Her-
zog, o jornalista que fora torturado e 
morto numa cela do DOI-Codi, em 
São Paulo, uma semana antes. Poucos 
acreditavam que aquele ato de desafio 
ao regime, no auge da sua virulência, 
sairia da concepção. Mas saiu.

Principalmente pela decisão do arce-
bispo de São Paulo, dom Paulo Evaristo 
Arns. A versão oficial, apesar de ab-
surda, ultrajante, era de que Herzog se 
suicidara. Ao aceitar rezar a missa, dom 
Arns contestava a versão do regime mi-
litar. Afinal, suicidas não podem ter ré-
quiem. Suas almas vão para o inferno. 

Mas não a de Herzog, como tam-
bém atestava o rabino Henry Sobel 
e o pastor Jaime Wright, presentes à 
concelebração. Ele fora covardemen-
te morto por um dos muitos braços 
armados do Estado policial. Era as-
sim que as igrejas encararam o fato e 
prepararam o culto ecumênico pelo 
judeu morto a pancadas.

Para chegar à catedral de São Paulo, 
no largo da Sé, era preciso contornar as 
barreiras da Polícia Militar, com seus 
cães. Os soldados estavam armados 
como para uma guerra. Havia barrica-
das e carros de combate. Mesmo assim, 
pelo menos cinco mil pessoas se aco-
modaram na nave do tempo de falso 

estilo gótico. Outros ficaram do lado 
de fora, fixando a vista na polícia, ali ao 
lado. Temia-se uma invasão para eva-
cuação à força. 

D. Paulo, porém, apesar de sério e 
grave, parecia calmo, acalmando a to-
dos. Falou com energia e o ouvíamos 
com o coração batendo mais acelera-
damente do que o normal. Pela emo-
ção e pelo medo. Mas, em especial, 
pela coragem do pastor que respondia 
ali pelo seu rebanho. Um momento 
que vale uma vida. Uma cerimônia de 
perseguidos, ultrajados e humilhados, 
como na época das catacumbas, pelo 
qual sou grato a Paulo Evaristo Arns, 
que morreu neste mês, aos 95 anos.
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Quando a execução chega a uma criança

O que fazer com maus brasileiros

Desculpe: isto é Brasil
Alguns dados apurados nas Contas Regionais 

de 2014, divulgadas neste mês:
- Em 2014, cinco dos 26 Estados da federação 

brasileira, mais o Distrito Federal (São Paulo, Rio 
de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Pa-
raná), foram responsáveis por 64,9% do PIB do 
Brasil. Dois terços da riqueza nacional.

- O PIB per capita do país em 2014 foi de R$ 
28.500,24. Entre as 27 unidades da federação, o líder 
continua sendo o Distrito Federal (R$ 69.216,80), 
seguido por São Paulo (R$ 42.197,87) e Rio de Ja-
neiro (R$ 40.767,26). O Estado mais rico do Brasil 
é o DF com um PIB per capita 64% maior do que 
o do Estado de São Paulo. O primeiro baseado na 
burocracia federal. O segundo, na indústria.

- Enquanto o PIB do Distrito Federal foi de R$ 
69.216,80, os últimos do ranking foram Maranhão 
(R$ 11.216,37) e Piauí (R$ 11.808,08), ou seja: uma 
diferença de 83,80% menor entre o PIB per capita 
do DF e o pior, que foi o Maranhão do ex-gover-
nador, ex-deputado federal, ex-senador e ex-presi-
dente José Sarney.

Um garoto de 12 anos foi executa-
do enquanto dormia, de madrugada, 
dentro da própria casa. O assassino 
invadiu a residência, que, pobre, numa 
passagem da Terra Firme, não oferecia 
segurança maior aos seus moradores. 
Aproximou-se da cama onde o menino 
dormia, ao lado da mãe. Fez um único 
disparo, na cabeça do seu alvo.

Ia se retirar quando deparou com 
o pai, Edilson Cavalcante Nonato, que 
despertou com o barulho e foi ver o 
que acontecia. O assassino fugiu.O ga-

roto morreu 10 minutos depois de ser 
baleado. O pai foi operado de emer-
gência: a bala atingiu o seu pescoço. 
Seu estado é estável, mas ainda há o 
risco de morrer.

É uma nova forma de violência em 
Belém. O matador deve ser um profis-
sional da morte. Teve audácia, sangue 
frio e segurança suficientes para ar-
rombar a casa, ir ao quarto onde mãe e 
filho dormiam e atirar na cabeça do ga-
roto - obviamente, com a intenção de-
liberada de matá-lo. Foi uma execução.

Não há qualquer indício de que se 
trate de uma família associada à crimi-
nalidade. O menino - cujo nome O Li-
beral divulgou, contrariando a proibi-
ção legal - era considerado boa pessoa, 
com amigos. A polícia não tem pistas 
sobre a razão do crime nem a identida-
de do criminoso. Supõe que foi a exe-
cução da pessoa errada. Mas pode ter 
sido também uma represália. Contra o 
quê - ainda não se sabe.

O que se sabe sobre esse tipo de vio-
lência em Belém do Pará?

O governo estimava que 150 bi-
lhões de dólares (mais de meio tri-
lhão de reais, ou 25% do PIB nacio-
nal) foram desviados ilicitamente por 
brasileiros para o exterior.  É uma das 
maiores sangrias financeiras que um 
país já sofreu em todo mundo em 
qualquer tempo.

A previsão não se cumpriu porque 
muita gente não se sentiu segura do 
menor custo pela declaração do di-

nheiro ilícito ou sobre o risco de não 
sofrer alguma iniciativa regressiva 
pela confissão do delito praticado. 
Agora o que se discute é o que fazer, 
findo o prazo dado para a repatriação 
do dinheiro, estimular os fraudado-
res a se apresentar e reintroduzir os 
recursos no país.

Não sou técnico para dar um pa-
recer adequado. Como cidadão, en-
tretanto, vejo um caminho saudável: 

ir atrás do dinheiro, aproveitando a 
cooperação internacional que se es-
tabeleceu por impulso da nação mais 
poderosa do planeta, os Estados Uni-
dos, interessado em cortar o fluxo de 
dinheiro do terrorismo e do narco-
tráfico internacional.

E abrir processo na justiça e, ao 
final, colocar na cadeia esses brasi-
leiros que agem como predadores da 
nação.

O poeta sujo

Ferreira Gullar, 
que morreu neste 
mês, aos 86 anos, 

foi importante 
para a minha 

geração por duas 
obras. A leitura de 
Luta Corporal me 
abriu a percepção 

da poesia pós-
drummondiana, 

onde todos nós 
estancáramos. O 

Poema Sujo, que completou 40 anos neste 2016 (escrito 
em Buenos Aires). foi a revelação da terra do poeta, 

na sua capital de muita história e tragédia, São Luís do 
Maranhão. Nunca eu li visão poética mais impressionante 
de uma cidade. Quem dera se Belém merecesse algo pelo 

menos parecido.



A violência cria o sertão 
na paisagem amazônica

Em maio de 2013, José Rodrigues 
Moreira foi levado a julgamento em 
Marabá e absolvido da acusação de ter 
mandado matar o casal de extrativistas 
José Cláudio Ribeiro e Maria do Espí-
rito Santo. Os dois foram mortos em 
2011, num lote que possuíam em Nova 
Ipixuna, no sudeste do Pará. Os dois in-
comodavam seus vizinhos fazendeiros 
porque teimavam em defender a natu-
reza e denunciar os que a atacavam.

Na quinzena passada, em Belém, o 
mesmo réu foi condenado a 60 anos de 
prisão, 30 para cada vítima. Por una-
nimidade, o júri reconheceu sua par-
ticipação no duplo homicídio, como 
o mandante que contratou pistoleiros 
profissionais para a execução. Lindon-
jonson Silva Rocha e Alberto Lopes do 
Nascimento foram condenados no pri-
meiro julgamento a 42 e 45 anos de pri-
são, respectivamente. Mas o mentor in-
telectual foi absolvido como resultado 
de evidências insuficientes contra ele.

Denunciado, processado e supos-
tamente perseguido pela polícia, ele 
não compareceu ao primeiro julga-
mento pelo tribunal do júri. Repetiu a 
ausência no segundo julgamento. Per-
manece foragido até hoje, cinco anos 
depois do duplo assassinato. É um es-
cárnio à justiça.

O juiz Raimundo Moisés Flexa, ao 
lavrar a sentença, afirmou que o conde-
nado “agiu com culpabilidade exacer-
bada vez que, de forma fria, covarde e 
premeditada articulou a morte da víti-
ma contratando matadores para execu-
tá-la”. A dura pena se deve aos motivos 
dos crimes, “desfavoráveis ao réu em 
face de ter ceifado a vida da vitima por 
conflito fundiário”. 

Felizmente houve novo julgamen-
to porque o Ministério Público e os 
assistentes da acusação recorreram. 
As sentenças diametralmente opos-
tas indicariam que em Marabá não 
houve isenção do corpo de jurados, 
à mercê de alguma forte pressão fora 
da sala de sessão?

Marabá é a quarta maior cidade 
do Pará, a mais importante do vale do 
Tocantins/Araguaia, com influência 

sobre a região mais violenta da Ama-
zônia e das mais conflituosas do país. 
No entanto, não oferece condições de 
julgamento honesto quando a causa 
interessa aos mais poderosos da área, 
os donos da terra, que são também se-
nhores da vida e da morte nos confins 
da fronteira amazônica.

A situação não mudou muito nesse 
quesito da ditadura para a democra-
cia. A violência cotidiana nem sempre 
se traduz em algum delito capitulado 
pelo Código Penal. Pode se expressar 
pelo trabalho sistemático sete dias por 
semana, pelas condições da habitação, 
pela falta da mais elementar infraes-
trutura para dar dignidade humana às 
condições de vida, pelo pó vermelho 
que se levanta do leito empiçarrado 
das rodovias, sujando a roupa e pene-
trando pelos poros dos moradores da 
beira de estrada – e mesmo por um ar 
assustado exibido por quem sente a in-
segurança diariamente.

Vi essa expressão de medo e pavor 
várias vezes em viagens pelo interior 
da Amazônia. Um dos momentos 
mais marcantes aconteceu em 1982, 
no último governo de um general 
(João Batista Figueiredo) do ciclo mi-
litar iniciado em 1964. Eu integrava 
uma comitiva da qual participavam o 
senador alagoano Teotônio Vilela, os 
deputados federais Jader Barbalho e 
Cristina Tavares, da oposição.

Descemos na pista de pouso de 
Xambioá, em Goiás (hoje Tocantins), 
que serviu de base para a tropa regular 
do Exército (até três mil homens) na 
primeira campanha de combate à guer-
rilha do Partido Comunista do Brasil. 
Atravessamos de lancha (a “voadeira”) 
o Araguaia. Fomos recebidos do lado 
do Pará, em São Geraldo, por um sol-
dado da Polícia Militar, embalado, com 
baioneta e tudo.

O soldado pediu (ou exigiu: não 
deu para distinguir com nitidez, por-
que ele tremia e sua voz era insegura, 
apesar de enérgica) que nos identifi-
cássemos. Teotônio, o “menestrel das 
Alagoas”, se indignou. Era senador da 
república, estava em seu próprio país e 

não ia aceitar ser tratado como estran-
geiro. Ia seguir em frente.

Chamei-o de lado e lhe aconse-
lhei a obedecer, mesmo que isso lhe 
soasse como humilhação. Lembrei o 
que acontecera com o padre Burnier 
numa delegacia de polícia no interior 
de Mato Grosso. Quis protestar, como 
se estivesse num país civilizado, e le-
vou bala, bala que talvez o PM quisesse 
cravar no superior do padre, o odiado 
bispo dom Pedro Casaldáliga.

Ainda bufando, mas entendendo a 
situação, Teotônio mostrou sua vistosa 
carteira de senador, depois que Cristi-
na e Jader tinham feito o mesmo, e se-
guimos. Fomos ver a área onde ocorre-
ra um conflito entre agentes da Polícia 
federal e posseiros, motivo da prisão (e 
processamento pela Lei de Segurança 
Nacional) dos padres franceses Aristi-
de Camio e François Gouriou.

No dia seguinte refizemos o trajeto. 
Ao chegar à pista de pouso, onde ficara 
o teco-teco, um morador do local nos 
avisou que alguém mexera no tanque 
de combustível. O piloto constatou a 
violação. Esvaziou o tanque e foi bus-
car um caminhão para fazer o reabas-
tecimento. Era a única maneira d éter 
certeza de que alguém não colocara 
açúcar dentro do tanque para provocar 
um acidente.

Apesar da operação, voamos em si-
lêncio, tensos, inseguros – um estado 
de espírito muito comum na selvagem 
fronteira amazônica. Um novo sertão, 
mas para o qual cabe como luva a defi-
nição de João Guimarães Rosa: “é onde 
os pastos carecem de fechos; onde um 
pode torar dez, quinze léguas, sem to-
par com casa de morador; e onde cri-
minoso vive seu cristo-jesus, arredado 
do arrocho de autoridade”.

Porque a autoridade não arrocha, 
os matadores se multiplicam e os que 
os mandam nas missões de morte esca-
pam. “O senhor tolere: isto é o sertão”, 
recomenda o grande escritor mineiro. 
A tolerância fez boa ficção. No mundo 
real, ela gera impunidade, uma praga 
pior do que a que acabou com as serin-
gueiras de Henry Ford na Amazônia.


