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VIOLÊNCIA

O horror, a barbárie
Decapitações, evisceramentos, corações arrancados, corpos amontados. As imagens da 

chacina na penitenciária de Manaus causaram impacto mundial por sua selvageria. Mas 

pode ser apenas o início de uma guerra no submundo da droga a partir da Amazônia.

TEMER, 8 MESES • UM BRASIL SANGRENTO

O Brasil vive numa guerra civil não 
declarada. O crime organizado se 
tornou um Estado dentro do Estado. 
As penitenciárias funcionam como 

quartel-general dos bandidos. São também o 
centro de aperfeiçoamento do crime.

De tão repetidas, frases como estas se torna-
ram vazias. Pareciam retórica ou exagero até o 
primeiro dia deste já terrível 2017. Milhares – 
ou milhões? – de seres humanos puderam ver, 
através da internet, cenas que nem mesmo a 
mais selvagem fantasia poderia conceber. Num 

local insalubre, homens cortavam as cabeças de 
outros homens, os retalhavam, evisceravam, ar-
rancavam de seus corpos já desfigurados seus 
corações, exibindo-os como se fossem partes de 
animais comestíveis.

Não era só uma selvageria sem paralelo. 
Um dos carrascos pegava o braço de um de-
capitado e simulava um aceno mórbido para o 
celular, que tudo registrava, fixando em ima-
gem cenas cruéis mal elas iam se constituindo. 
Outro chutava cadáveres ou subia nos corpos 
inanimados.
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Além disso, certamente sob efeito 
de droga, o narrador assinava a auto-
ria das barbaridades e mandava reca-
do para os destinatários finais daquela 
matança, a maior desde Carandiru, em 
São Paulo um quarto de século antes. 
Na penitenciária de Manaus, as execu-
ções somaram mais da metade da cha-
cina da antiga casa de detenção paulis-
tana, em proporção muito mais grave 
comparativamente à população carce-
rária e todos os moradores do Estado 
do Amazonas. E porque em São Paulo 
grande parte das mortes foi pelo acer-
to de contas da Polícia Militar com os 
presos, não por morte entre eles.

Não se imaginaria que um ato des-
se porte poderia acontecer numa pe-
nitenciária amazonense, tão longe das 
sedes das duas principais organizações 
criminosas do Brasil: o Primeiro Co-
mando da Capital, de São Paulo, e o 
Comando Vermelho, do Rio de Janeiro. 
E que cinco dias depois outra matança, 
com as mesmas características, se repe-
tiria, ontem, em Boa Vista, capital do 
Estado mais setentrional do país, com 
metade dos mortos da penitenciária de 
Manaus - mas, comparativamente, ain-
da mais grave do que ela.

A narrativa debochada de quem fil-
mava os atos de execução e os recados 
que mandava tinham um destinatário 
final: o Estado, em todas as suas confi-
gurações (União, Estados e municípios). 
O mensageiro não deixava dúvidas: o 
crime organizado, com dezenas de mi-
lhares de militantes dispostos a tudo, 
se considerava acima e além do poder 
público organizado, do seu aparato hu-
mano e das suas leis. Não tinha a menor 
hesitação nem receio de se identificar. 
Olhando através do governo, como por 
um vidro transparente, visava quem es-
tava do outro lado, o contracanto diabó-
lico de outro bandido.

Em Manaus, a Família do Norte, 
com o suporte do CV carioca, atacava 
ferozmente o PCC paulista, numa irre-
versível declaração de guerra, aparente-
mente respondida a partir de Roraima, 
capaz de prosseguir no Pará, no Acre 
ou no Maranhão, na periferia do poder 
real (se aproximando dele) uns contra 
os outros integrantes das facções, mas 
podendo ir além delas, até o cidadão 
comum ou até mesmo aos governantes. 
O crime organizado pôs fim a todos os 

limites. É matar e - ou - morrer até o 
objetivo pretendido: o controle da mais 
rentável atividade econômica (no Bra-
sil e em muitos países). Até o tráfico de 
drogas e suas conexões e derivações em 
uma cornucópia imensa.

Para atingir essa meta, tudo é possí-
vel, até mesmo confrontar a represen-
tação institucional da sociedade, com 
suas regras legais, seu aparato bélico, 
seus exércitos. Usando tudo isso contra 
suas próprias origens. O roteiro desse 
fluxo é bem conhecido pelos crimino-
sos, que pagam propinas, extorquem, 
ameaçam e convivem com essa estru-
tura legal. Só que ela não é uma estru-
tura compartimentada. Ela se mistura, 
se envolve e se esconde na ilegalidade, 
no mundo invisível, no qual bandi-
dos e líderes políticos se cruzam ou 
se associam. Uns recebendo propinas 
milionárias. Outros matando para ter 
receitas milionárias. Bandidos, todos 
eles. Iguais.

As cenas que continuam a circular 
pela internet situam o Brasil como um 
dos países mais selvagens e brutaliza-
dos do mundo, sem que os atos ultra-
jantes decorram de uma guerra con-
vencional nem mesmo de uma guerra 
civil perfeitamente caracterizada. O 
homem que, dentro da penitenciá-
ria, teve meios para invadir pavilhões, 
matar, decapitar e esquartejar outros 
presos, desprezando a mais remota di-
mensão de humanidade no corpo de 
uma pessoa, continuará com o mesmo 
poder ainda que trancafiado. Mas tam-
bém poderá estar na rua daqui a pou-
co, de alguma forma.

Se isso acontecer, será a ruína de 
um país que prometia, como o Brasil.

A omissão oficial
A declaração não eximia o governo 

do Amazonas de responsabilidade es-
pecífica pela segunda mais sangrenta 
rebelião de detentos já ocorrida em pe-
nitenciária no Brasil. No fogo do acon-
tecimento, o secretário de Segurança 
Pública do Amazonas, Sérgio Fontes, 
disse que todos os Estados precisam 
se unir contra o crime organizado, que 
está vencendo a guerra com o poder 
público nas penitenciárias espalhadas 
por todo país.

Aparentemente, o que aconteceu no 
Compaj foi uma execução em massa de 

integrantes da maior organização cri-
minosa, o PCC (Primeiro Comando da 
Capital, com sede em São Paulo), pela 
facção FDN (Família do Norte), que 
controla o tráfico de drogas no Amazo-
nas. A tese oficial é de que não foi um 

ataque planejado. A possibilidade 
do acerto de contas teria surgido quan-
do os presos do regime semiaberto 
abriram uma porta na frágil muralha 
da penitenciaria, iniciando a execução.

A polícia recolheu quatro pistolas, 
uma espingarda calibre 12 e armas de 
fabricação caseira, evidência da falta de 
rigor na gestão do presidio e do vizi-
nho Instituto Penal Antônio Trindade, 
do qual fugiram 87 presos. A rivalida-
de é tal diante do mercado afluente, 
não abalado nempela crise econômica 
nacional, que a selvageria se traduziu 
na decapitação de presos, atirados sem 
a cabeça do alto da muralha.

Executada a matança, a calma vol-
tou ao presidio, até o próximo con-
fronto, certamente mais bárbaro do 
que este último. Combustível não falta, 
a partir do detonador da guerra entre 
as quadrilhas do crime organizado e a 
condição das casas de detenção do Bra-
sil. A de Manaus, com capacidade para 
454 presos, estava com 1.224.

O Brasil e o mundo
O Brasil é o quinto país mais popu-

loso do mundo, mas sobe para o quar-
to lugar por população carcerária. Por 
isso, a imprensa mundial se interessou 
e deu destaque à rebelião no presídio 
de Manaus, com 60 mortos.

O jornal argentino Clarín  lembrou 
que, pouco mais de dois meses atrás, 
durante inspeção no complexo pe-
nitenciário, o Conselho Nacional de 
Justiça alertara para as péssimas con-
dições do Complexo Penitenciário 
Anísio Jobim e para a incapacidade de 
ressocialização de presos.

O espanhol El País destacou que ro-
tas fundamentais para o tráfico de dro-
gas em todo o continente passam pela 
Amazônia. “A região norte do Brasil é 
fundamental para o tráfico de drogas 
internacional. As principais rotas de 
transporte da droga passam por ali. 
O Amazonas faz fronteira com países 
grandes produtores de cocaína como 
Peru, Colômbia e Venezuela”, infor-
mou o periódico.
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Para o USA Today, jornal de maior 
circulação nos Estados Unidos, José 
Vicente da Silva, ex-secretário nacio-
nal de segurança pública, ressaltou que 
desde 2014, os homicídios nas prisões 
do Amazonas são o dobro da média 
nacional, e no ano passado reduziram 
seu orçamento de segurança pública 
em 50% devido a medidas de austeri-
dade. “Este incidente é uma repetição 
em uma escala maior “, disse ele. “To-
dos os anos morrem 500 presos em 
prisões brasileiras. Com a crise econô-
mica atual e os cortes no orçamento, as 
gangues ficam ainda mais ousadas”.

O governador do Amazonas, José 
Melo (PROS), foi acusado, em 2014, 
de negociar o apoio à sua reeleição de 
uma facção criminosa, no Complexo 
Penitenciário Anísio Jobim (Compaj), 
em Manaus. O presídio foi palco, an-
teontem, de uma guerra entre grupos 
organizados que resultou na morte de 
56 detentos.

Poder e narcotráfico
Em 2014, revista Veja e o jornal Fo-

lha de S. Paulo  divulgaram diálogo 
gravado entre o então subsecretário de 
Justiça do Amazonas, major Carliomar 
Barros Brandão, e o traficante José Ro-
berto Fernandes Barbosa, um dos líde-
res da facção criminosa que controla o 
tráfico de drogas no Estado, a Família 
do Norte.

No áudio, o traficante prometia até 
100 mil votos a Melo para que ele não 
os “prejudique”. O representante do go-
verno respondia que “ninguém vai me-
xer” com os criminosos.

“A mensagem que ele (governador) 
mandou pra vocês, agradeceu o apoio 
e que ninguém vai mexer com vocês, 
não”, disse o major Brandão no áudio. 
O governo do Amazonas exonerou o 
militar do cargo e informou na ocasião 
que iria apurar “a veracidade do conte-
údo da gravação”.

Ninguém soube do resultado até 
hoje.

Massacres made in Brasil
O maior massacre ocorrido numa 

penitenciária brasileira foi o de 1992, 
na Casa de Detenção de São Paulo, 
mais conhecida por Carandiru. Estou-
rada a rebelião, a Polícia Militar ingres-
sou no presídio para conter os presos. 

Ao final, 111 estavam mortos, 77 deles 
provavelmente executados pela PM.

Desde então, houve mais cinco re-
beliões graves: em 2002, em Urso Bran-
co, em Porto Velho, com a morte de 27 
presos; em Benfica, no Rio de Janeiro, 
em 2004, com a morte de 30 presidi-
ários; em Pedrinhas, no Maranhão, 
com 18 mortos; e, agora, em Manaus, 
com 60 mortos (com o complemento 
de cinco mortes na cadeia para a qual 
os rebelados foram transferidos), se-
guido pelos 33 mortos no presídio de 
Roraima. Quatro das cinco rebeliões 
aconteceram na Amazônia Legal, com 
139 mortos. Duas no Sudeste, com 141 
mortos. Proporcionalmente, não só em 
número, mas em quantidade de mor-
tos, o Norte apresenta um quadro de 
muito maior gravidade.

O massacre de Manaus pôs em 
evidência a maior organização crimi-
nosa da Amazônia: a FDN, a Família 
do Norte, que controla o tráfico de 
drogas na mais populosa cidade ama-
zônica, com dois milhões de habitan-
tes. Um dos seus chefes, João Pinto 
Carioca, o “João Branco”, teve a glória 
de ser incluído na lista de procurados 
da Interpol, passando a ser caçado 
em 188 países e considerado como o 
procurado número 1. Em fevereiro do 
ano passado ele foi preso pela Polícia 
Federal em Rondônia, enquanto ten-
tava entrar no Brasil com documentos 
falsos.  Apesar de submetido a cirur-
gias plásticas que modificaram o seu 
rosto, ele foi identificado.

A polícia imaginou que a prisão de 
João Branco ia permitir a desarticula-
ção completa da FDN, enfraquecida 
pela captura de outros dirigentes e a 
apreensão de grande quantidade de 
droga, que a descapitalizara. A rebe-
lião no Compaj, no mínimo, levan-
ta dúvidas sobre essa perspectiva. A 
FDN talvez seja mais ameaçada pela 
reação do poderoso PCC do que pela 
polícia local.

A grande ausente
Na madrugada de domingo, 1º, 

quando estava no auge a negociação 
com os sublevados do Complexo Pe-
nitenciário Anísio Jobim, em Manaus, 
os seus líderes exigiram a presença da 
imprensa no local. As autoridades que 
faziam a interlocução não consegui-

ram encontrar nenhum repórter para 
atender a exigência.

O fato desnudou o que se tornou 
uma das falhas crescentes do jornalis-
mo atual, principalmente na sua versão 
impressa: a falta do repórter de rua, do 
homem de linha de frente, que acom-
panha os fatos no momento mesmo em 
que eles acontecem. A regra é a cober-
tura na retaguarda, usando meios in-
diretos de informação, sobretudo a in-
ternet. Não há dúvida que a retaguarda 
está bem suprida, mas ela não é a reali-
dade, não tem o calor e a complexidade 
humana. Daí a cobertura burocrática, 
anódina e asséptica de momentos trá-
gicos dos indivíduos de carne e osso.

Os repórteres que ainda atuam em 
cima dos fatos, infelizmente, costumam 
ser mais extensões da polícia (ou dos 
bandidos) do que da opinião pública, 
quando não são meros executores das 
ordens dos seus chefes, interessados 
mais em vender a mercadoria do que 
em servir à sociedade. Não surpreende 
que a imprensa acompanhe tão mal, 
quando acompanha, a irrupção assusta-
dora da violência no Brasil. Percorrendo 
a maioria dos veículos de comunicação, 
o cidadão está tão perdido quanto nas 
ruas, sem saber o que acontece, sem po-
der avaliar o risco que existe à sua digni-
dade, integridade e vida.

Memória do 
Cotidiano chega ao 

seu 8º volume
O leitor já encontra em bancas e 

livrarias o oitavo volume da Memória 
do Cotidiano, a versão em livro da 

seção deste jornal.
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Amazônia se tornou grande
rota do tráfico internacional

Há um novo jargão amazônico para 
áreas de tensão, turbação e conflito, três 
características do avanço das frentes de 
penetração na última fronteira de recur-
sos naturais do Brasil e das mais impor-
tantes do planeta: a Amazônia. Depois 
do Bico do Papagaio, zona de violenta 
disputa pela terra entre Tocantins, Goi-
ás e Pará, e da Cara de Cachorro, na 
fronteira do Amazonas com a Colôm-
bia e o Peru, a mais nova expressão des-
sa geopolítica é o Trapézio Amazônico.

Também se refere à trí-
plice fronteira entre Bra-
sil, Peru e Colômbia, mas é 
aplicado especificamente às 
rotas de tráfico que escoam 
a produção de cocaína da re-
gião, que movimenta muita 
droga e dinheiro. Elas se tor-
naram o principal motivo da 
disputa entre as facções cri-
minosas Família do Norte e 
PCC, que levaram à rebelião 
e ao massacre de 56 detentos 
do Complexo Penitenciário 
Anísio Jobim, em Manaus.

“O que está em jogo é o 
controle dessas rotas, eco-
nomicamente muito va-
liosas. É uma disputa por 
dinheiro”, explica Luiz Fábio Paiva, 
professor e pesquisador do Laborató-
rio de Estudos da Violência da Uni-
versidade Federal do Ceará, especia-
lista na tríplice fronteira.

Ele lembra que em 2015 a polícia 
do Amazonas apreendeu 11 toneladas 
de drogas, No ano passado foram 10 
toneladas. A Secretaria de Segurança 
Pública calculou em 400 milhões de 
reais o valor dessas apreensões, que 
representam apenas parte do volume 
que circula pela região. A estimativa da 
Polícia Federal é de que a cada ano o 
narcotráfico movimenta no Amazonas 
R$ 1,5 bilhão.

O crescimento do negócio provo-
cou o confronto da única organização 
que controlava esse fluxo, a Família do 
Norte com o PCC, de São Paulo, que 
está se expandindo não apenas pelo 

Amazonas, mas em toda a região Nor-
te. O objetivo do Primeiro Comando 
da Capital é eliminar a FDN e assumir 
o monopólio do narcotráfico na região. 
Também quer o controle dos presídios 
amazônicos, como já o exerce em ou-
tros Estados brasileiros, a partir da sua 
base, em São Paulo.

A FDN é aliada do Comando Ver-
melho, a outra organização nacional 
do crime, que rompeu a aliança com o 
PCC, no ano passado. A partir daí, foi 

aberta uma guerra – dentro e fora dos 
presídios – entre as duas facções.

Os traficantes escoam pasta base e 
cocaína refinada pela bacia do Alto So-
limões (o nome do Amazonas acima 
de Manaus, na direção do Peru), em 
embarcações regionais, até o porto da 
capital amazonense, daí se espalhando 
por vários Estados até o Ceará, onde a 
FDN tem intensa presença. De Forta-
leza, a droga seguiria para a Europa, 
principalmente a partir de Portugal.

A pesquisa de Paiva apontou que as 
comunidades da tríplice fronteira e as 
populações ribeirinhas são muito asse-
diadas para integrar essa passagem da 
droga como mulas ou aviões, pelo co-
nhecimento que têm das rotas pluviais. 
Nelas, a droga é ocultada em peixes, 
artesanatos ou na própria estrutura de 
barcos que fazem o transporte.

“Desde o Alto Solimões até Ma-
naus, verificamos um aumento no uso 
de drogas entre ribeirinhos e indíge-
nas, bem como uma escalada de vio-
lência, com crescimento nos índices de 
suicídio e homicídio. Para essas comu-
nidades, o problema não é a droga que 
passa, mas a droga que fica”, diz.

Segundo o pesquisador, a Família 
do Norte (FDN) surgiu por volta de 
2006, quando Gelson Lima Carnaúba 
e José Roberto Fernandes Barbosa, o 

Zé Roberto da Compensa, 
retornaram a Manaus, após 
deixarem presídios fede-
rais, e decidiram organizar 
o crime local nos moldes 
de facções como o PCC e o 
Comando Vermelho (CV).

“A FDN unificou coleti-
vos criminais de Manaus e 
dividiu o comércio de en-
torpecentes por região da 
cidade, criando códigos de 
conduta para os crimino-
sos”, explica Ítalo Lima, pes-
quisador da Universidade 
Federal do Amazonas.

Observa que a facção 
atuou em rede e de forma si-
lenciosa, sem “a ostentação 

que se vê entre facções do Rio de Ja-
neiro”. Talvez por isso tenha demorado 
para entrar no radar das autoridades.

Em abril de 2014, a Polícia Federal 
no Amazonas foi surpreendida ao apre-
ender R$ 200 mil em espécie dentro do 
aparelho de ar condicionado de uma 
lancha que navegava no rio Solimões.

As investigações feitas a partir dali 
revelaram uma organização crimino-
sa extremamente hierarquizada que 
já atuava dentro e fora dos presídios 
amazonenses.

Mais de um ano depois, em novem-
bro de 2015, a operação La Muralla da 
PF cumpriu 86 mandados de prisão, 
muitos contra as principais lideranças 
da FDN, dentre eles, os fundadores da 
facção. A rebelião de Manaus mostrou 
que ela não só sobreviveu: estaria tão 
forte quanto antes.
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A voz de Brasília: errada, como sempre
Foi tardia a reação do presidente 

Michel Temer ao massacre da peniten-
ciária de Manaus. A rebelião, seguida 
de execuções, aconteceu entre a tarde 
de domingo, dia 1º, e a manhã de se-
gunda-feira. O presidente da repúbli-
ca teve três dias para se informar e fa-
zer um pronunciamento consistente. 
Mas disse um monte de besteiras.

A primeira delas foi sobre a cau-
sa da matança, um “acidente pavo-
roso”. Ninguém mata de uma vez 56 
pessoas, 30 decapitadas, esquarteja-
das e evisceradas, a servir de traço 
de união na execução integrarem o 
PCC, organização criminosa nacio-
nal que penetrava no reduto de uma 
facção local até recentemente mono-
polista do narcotráfico no Estado do 
Amazonas, a FDN.

As falhas, imprevidências e erros 
primários cometido em séries tanto 
pela administração do presídio como 
pela secretaria de segurança pública 
estadual, se não provam omissão ou 
conivência, expressam tal incompe-
tência que sua existência nega, por 
pressuposto, o acidente. A rebelião se-
guida de execução selvagem pode ter 
sido tudo, menos acidente.

Como o presídio foi terceirizado (e 
para uma empresa sem conhecimen-
to de causa e estrutura para suportar 
o encargo, além de suspeita de super-
faturamento), o presidente, já tardia-
mente, tentou aliviar os ombros do 
governo amazonense. Sobre eles pas-
saram a pesar o acúmulo de críticas 
ao seu desempenho (ou falta dele), 
inclusive pelo ministro da justiça do 
governo federal, e seus antecedentes. 
Temer, mais uma vez, parece dar mais 
importância ao aspecto político da 
questão do que ao seu significado téc-
nico e administrativo.

Ao invés de sair em defesa do go-
verno estadual, para o qual outro go-
verno, o de São Paulo, tem procurado 
transferir a responsabilidade, o pre-
sidente da república devia questionar 
a transferência de obrigação franca-
mente estatal a empresas privadas, 
em negociações suspeitas. Ao invés 
de atacar o efeito, devia ir diretamen-
te às causas, em relação às quais o 

governo federal tem que fazer auto-
critica e admitir o mea culpa. Não 
necessariamente seguido de mais 
milhões de reais em novos presídios, 
sem uma política pública consistente 
(o novo plano foi aquecido no micro
-ondas da obviedade).

Para ser coerente, o governo cen-
tral devia deixar que os deveres, res-
ponsabilidades, falhas e culpas brotem 
naturalmente, para não coonestá-las. 
Já nos bastidores, devia acionar quem 
de direito e competência para verificar 
a extensão do narcotráfico no Ama-
zonas e suas conexões políticas. Essa 
relação suja e promíscua é a antessala 
da impunidade, apesar do realmente 
horroroso crime praticado.

Outra insensatez do presidente foi 
manifestar solidariedade às famílias 
das vítimas sem relativizar sua ma-
nifestação pela condição dessas mes-
mas vítimas. Afinal, tudo sugere que 
se tratou do primeiro confronto de 
uma série que se avizinha entre duas 
terríveis organizações criminosas. 
Não houve um único mocinho nes-
sa história. Pelo contrário, dela par-
ticipam – uns como autores e outros 
como vítimas, relação que pode se 

inverter completamente no próximo 
capítulo – seres que dizemos huma-
nos por excesso de caridade.

As imagens gravadas pelos pró-
prios verdugos é de chocar qualquer 
indivíduo dotado da mais ínfima sen-
sibilidade (embora não tenha conse-
guido abalar a sociedade e tirar-lhe 
expressões adequadas e coerentes com 
as cenas pavorosas). Ouvem-se vozes 
de carniceiros drogados se expressan-
do num patuá primário, debochando 
dos mortos, passando por sobre os 
corpos, completando sua evisceração 
e fazendo ameaças entre torpes pala-
vrões. A condição humana foi despre-
zada, negada, destruída.

O PCC já prometeu vingança, o 
que significa uma escala abaixo da-
quela que levou à eliminação dos seus 
quadros no Amazonas. A que nível do 
inferno eles sujeitarão a sociedade no 
próximo confronto?

Claro que todos têm família e nela 
alguém sofrerá. Cabe ao Estado, sem 
desprezar essa dimensão solidária, 
advertir de que seu braço punitivo se 
levantará mais alto em defesa do bem 
público, dos valores humanos. Ou da 
próxima vez será o inimaginável.

A relação promíscua governo e imprensa
Ao longo de 10 anos, entre 2006 e 

fevereiro do ano passado, o jornal O 
Rio Branco e a TV Rio Branco, instala-
das na capital do Acre, de propriedade 
de Narciso Mendes de Assis, receberam 
12 milhões de reais de publicidade ofi-
cial do governo do Estado e da prefei-
tura de Rio Branco, com R$ 9 milhões e 
R$ 3 milhões, respectivamente. 

Nesse período, todos os governa-
dores (Jorge Viana, seu irmão, Tião 
Viana, e Binho Marques), assim como 
os prefeitos (Raimundo Angelim e 
Marcus Alexandre da Silva) foram 
eleitos pelo PT.

Só que os pagamentos eram efetu-
ados a empresas laranja de Assis, que 
nada tinham a ver com os dois veícu-
los de comunicação. Tratava-se de uma 
loja, ao mesmo tempo livraria, pape-
laria e café. A manobra era feita pela 

agência oficial dos dois entes públicos, 
a Companhia de Selva.

Seu objetivo era burlar os credores 
das empresas jornalísticas, inclusive o 
governo federal, que contra elas conse-
guira obter na justiça execuções fiscais. 
Se o dinheiro fosse creditado na forma 
devida, os recursos seriam confiscados 
para o pagamento das dívidas do jornal 
e da emissora.

O Ministério Público Federal do 
Acre denunciou Assis e seus cúmpli-
ces à justiça e pediu a condenação de 
todos os envolvidos nos crimes de as-
sociação criminosa e fraude à execu-
ção, cujas penas combinadas podem 
chegar a dez anos de prisão e paga-
mento de multa.

Pode servir de exemplo para ini-
ciativas semelhantes nos casos cabí-
veis em outros Estados. 
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A “verdade” oficial: com muita fantasia
O secretário de Justiça e Cidadania 

e Justiça de Roraima, o responsável pe-
rante o governo local pelas penitenci-
árias do Estado, reagiu ao massacre de 
33 presos na Penitenciária Agrícola do 
Monte Cristo, a maior das unidades pri-
sionais loais, como quase todas as auto-
ridades públicas com jurisdição sobre 
a questão, desde a rebelião seguida por 
massacre na penitenciária de Manaus: 
procurando diminuir gravidade do fato, 
negando sua dimensão mais ampla e 
que seja um capítulo da guerra entre 
facções do crime organizado no Brasil.

Oziel Castro afirmou que a ação 
em Roraima foi isolada, cometida 
contra presos comuns e sem motivo 
discernível. “Foi uma brutalidade des-
medida sem justificativa e fundamen-
tos”, ressaltou.

No entanto, o Primeiro Comando da 
Capital divulgou uma nota pela inter-
net, na qual anunciou: “Diante dos fatos 
que aconteceram no dia 01, em Manaus, 
o Alto Conselho do Primeiro Comando 
da Capital para região Norte vem a pú-
blico mostrar a sua indignação e revolta 
diante da barbárie contra nossos 28 ir-
mãos. Nossos parceiros em outros paí-
ses estão se mobilizando para dar uma 
resposta à altura”.

Com maior rapidez e mais seguran-
ça do que as autoridades, o PCC, de São 
Paulo, identificou os 28 “irmãos” mas-
sacrados pelos integrantes da Família 
do Norte, extensão no Amazonas do seu 
principal inimigo, o Comando Verme-
lho, do Rio de Janeiro. Negou, portanto, 
que todos os 60 mortos fossem da sua 
“irmandade”, mas os 28 constituem nú-

mero tão expressivo que podem permi-
tir que os demais 32 executados sejam 
debitados à conta da selvageria, da qual 
participaram todos os detentos. Quem 
ficou de fora foi morto em função desse 
pecado mortal, aos olhos dos assassinos.

Quando o secretário de Roraima ex-
clui seis dos 33 presos mortos ontem no 
seu Estado e considera esse argumento 
suficiente para desmentir o crime con-
tinuado nas duas penitenciárias, tenta 
esconder o sol com a peneira. É uma 
tentativa vã, mas está sendo repetida 
por quase todos os representantes do 
governo. Sinal de que não perceberam 
o quanto a situação é grave. Ao mesmo 
tempo, se apresentam ao público como 
incapazes de resolver o dramático pro-
blema, que assusta a população brasilei-
ra indefesa – e mal representada.

Municípios falidos é a regra geral
Junto com o prefeito e o vice-prefeito, 23 secretários ou 

equivalentes assumiram os seus cargos no dia 1º, em Pa-
rauapebas, o município que mais exporta no Brasil e o de-
tentor do segundo PIB do Pará. É cargo demais para um pri-
meiro escalão. A equipe de secretários equivale à da capital, 
Belém, que possui quase cinco vezes mais habitantes. 

Tem sido a marca das administrações municipais inte-
rioranas, inchadas administrativamente e pagando aos seus 
principais servidores, sobretudo os que exercem cargos de 
confiança ou são DAS, salários incompatíveis com a receita 
pública. Do que decorre estarem endividadas, sem recursos 
ou insolventes.

Em municípios de intensa imigração, como Parauapebas, 
que mais do que duplicou a sua população no período inter-

censitário 2000/2010, a origem dos secretários reflete esse pa-
norama humano. O maior contingente é de maranhenses, que 
somam oito, superando os sete paraenses. Ha três mineiros e 
dois goianos. E um paulista, um gaúcho, um catarinense e um 
carioca. A maioria situada na faixa dos 40 anos de idade.

Nos municípios tradicionais do Estado, a partilha é mais 
em função de compadrios e entre as famílias mais antigas. 
Em todos eles, o critério é político ou atende ao nepotismo, 
Administrações incompetentes entram em crise, incapazes 
de exercer a sua jurisdição e funcionar com competência. O 
quadro geral, com as exceções de sempre, é lastimável. Mais 
do que uma questão gerencial ou financeira, é problema de 
cultura, mentalidade e atitude. Por isso, não apresenta mu-
danças significativas no horizonte.

O assassinato doméstico
Na época em que nela morou o fu-

turo senador Jarbas Passarinho, a Vila 
Amazônia era um local nobre, tranqui-
lo e pacifico do bairro de Nazaré, ponto 
nobre de Belém. Oitenta anos depois 
parece ter a mesma aparência. Possui 
três saídas laterais para a Doutor Moraes 
e uma passagem entre a Braz de Aguiar 
e a Gentil Bittencourt, que já sediou o 
melhor comércio da capital paraense e 
ainda hoje é considerada área chic.

Talvez por isso, num ato falho, re-
lativo à aparência do local e não à sua 
realidade dos nossos dias, os moradores 
de uma das residências da vila deixaram 

aberto o portão de entrada do bangalô 
moderno, que fica ao lado de um dos 
casarões originais. Era para que os fun-
cionários de uma empresa de seguran-
ça instalassem câmeras de vigilância, o 
recurso que se tornara necessário para 
prevenir o que acabou acontecendo.

Aproveitando-se da circunstância, 
às 10 da manhã do dia 5, dois homens 
armados tentaram assaltar a casa. Pietro 
Vilaça Vaneta, de 26 anos, funcionário 
do Ministério Público Federa e filho de 
um agente da Policia Federal, se con-
frontou com os assaltantes, foi baleado 
na cabeça e morreu na porta da residên-

cia, diante dos funcionários e do pai, 
a quem decidira ajudar na operação. 
Chegara de férias no exterior e estava de 
passagem para Paragominas, onde tra-
balhava. O acaso não lhe foi favorável, 
como não é todos os dias para outros 
cidadãos expostos a uma criminalidade 
sem limites e, por isso, implacável no 
desprezo pela vida.

Os bandidos fugiram. A polícia está 
atrás deles. Mas para Pietro e sua famí-
lia, numa fração de tempo, num cená-
rio inverossímil, muito de suas vidas 
acabou. Quem chorará por eles, além 
dos seus?
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Narcotráfico por trás
de um time de futebol

A rebelião na penitenciária de Manaus 
provocou mais da metade das mortes 
que aconteceram na mais sangrenta 
rebelião do país, a do Carandiru, em São 
Paulo, 14 anos antes. Talvez por isso a 
imprensa paulista esteja acompanhando 
com maior atenção, profundidade e 
destaque do que a própria imprensa 
local e regional. Do seu promontório 
de observação e com seus recursos, ela 
está mostrando mais do que a mídia 
amazônica, revelando a mediocridade 
da coberta do jornalismo que tem sua 
base no próprio local dos fatos.
É o caso de um texto de Bruno Freitas 
divulgado pelo portal UOL, da Folha de 
S. Paulo. Enquanto no Rio de Janeiro 
e em São Paulo o narcotráfico (junto 
com o jogo do bicho) lava dinheiro e 
investe em marketing através das escolas 
de samba, em Manaus ele tem uma 
atividade mais original (e globalizada): 
é dono de um time de futebol.
Por isso reproduzo o texto do repórter do 
UOL, apesar de fazer uma abordagem 
incompleta da relação do clube com a 
facção criminosa que o apoia.

Apontada como principal res-
ponsável pelas mortes durante 
a rebelião em um presídio de 

Manaus no último domingo, a Facção 
Família do Norte tem uma relação ín-
tima com o esporte. O grupo criminoso 
sustenta o Compensão, um dos times 
mais populares do futebol amador do 
Amazonas, que costuma mobilizar mais 
gente que o Campeonato Estadual local.

O Compensão disputa o Peladão, 
tradicional torneio com mais de 40 
anos, que reúne mais de 500 times em 

sua categoria principal – é conhecido 
como o maior campeonato amador do 
mundo e atrai jornalistas até do exte-
rior. O time ligado à Facção Família 
do Norte conquistou o título em duas 
oportunidades (2006 e 2008) e ame-
dronta adversários e imprensa local.

O time amador tem como principal 
incentivador Roberto Fernandes Bar-
bosa, o “Zé Roberto da Compensa”, co-
mandante da Facção Família do Nor-
te. Em conversas interceptadas pela 
Polícia Federal em 2015, o criminoso 
admitiu ter investido cerca de R$ 320 
mil para que o time participasse de um 
torneio local.

Dentre o pujante uni-
verso amador de Ama-
zonas, Compensão é co-
nhecido como um time 
com recursos mais 
abundantes que os de-
mais. O dinheiro foi 
farto enquanto Zé da 
Compensa esteve no 
Complexo Penitenciá-
rio Anísio Jobim (Com-
paj), local da rebelião 
de domingo passado. 

Com capacidade de investimento, 
a equipe ligada ao tráfico de drogas 
conseguiu por muito tempo bancar 
ônibus para torcedores se deslocarem 
e material de arquibancada, como 
bandeiras. Mais importante, a agre-
miação recrutou boa parte dos me-
lhores jogadores disponíveis, pagando 
bem por partida.

“Existe uma pressão muito grande 
para adversários que vão jogar lá no 

campo deles, com gritos de terror, de 
que vão morrer. Diz-se que certos ti-
mes até entregam os jogos. É difícil 
trabalhar lá também, para os jorna-
listas, devido às ameaças. Uma equi-
pe de reportagem quase foi agredida”, 
relatou um jornalista que acompanha 
o Peladão, em condição de anonimato.

Por episódios como esse descrito 
acima e pela notória ligação do time 
com o tráfico, parte da imprensa es-
portiva do Estado também costuma 
evitar reproduzir notícias sobre o 
Compensão.

Mas a força da equipe no cenário 
amador de Manaus parece enfrentar um 
desafio pontual. Desde que Zé da Com-
pensa foi transferido para presídio fede-
ral de Catanduvas, no Paraná, seguidores 
do Peladão detectaram uma queda de 
rendimento da equipe ligada à facção.

Segundo um dos organizadores 
do Peladão ouvido pela reporta-
gem, do ponto de vista de gestão, 
o Compensão é tratado como qual-
quer outro clube inscrito no torneio. 
O organizador citou o exemplo de 
uma escola de samba de uma gran-
de cidade, que pode ter integrantes 
ligados a situações discutíveis, mas 
que legalmente cumpre todos os pa-
râmetros de disputa.

A Facção Família do Norte foi uma 
das protagonistas da rebelião do últi-
mo domingo Complexo Penitenciá-
rio Anísio Jobim, quando confrontou 
rivais ligados ao PCC (Primeiro Co-
mando da Capital), grupo criminoso 
de São Paulo. Em 16 horas de enfren-
tamentos, 56 presos morreram e ou-
tros 112 fugiram.

Criminosos na rua
Quase 12% dos 1.158 detentos 

beneficiados pela justiça com a saída 
temporária para as festas de final de 
ano. Esses 137 presidiários que não 
retornaram no prazo estabelecido se 
tornaram foragidos, alvo de procura 
e perseguição. Quando recaptura-
dos, voltarão a cumprir o restante da 

pena no regime fechado. Os  1.021 
pessoas que se reapresentaram às 
três unidades prisionais paraenses 
continuarão a desfrutar de trata-
mento diferenciado.

A evasão, em números precisos, 
foi de 11.83%, considerada inferior à 
média anterior. Apesar de ser, mesmo 

assim, elevada, a Superintendência 
do Sistema Penitenciário do Estado 
não foi questionada pela imprensa a 
fornecer dados detalhados sobre os 
que se evadiram: seu grau de pericu-
losidade, reincidência e demais in-
formações para permitir avaliar essa 
política de indulto anual.
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O governo Temer: balanço de 8 meses

Em menos de 6 meses, seu gover-
no conseguiu aprovar 54 medidas 
importantes, uma a cada 3,3 dias. 

Sensacional.
Cria uma consciência de controle de 

despesas federais por 25 anos, e prova-
velmente para sempre. [Mas sem plane-
jar as atividades, é iniciativa financeira e 
orçamentária. Não guia o país por longas 
duas décadas, com o risco de comprimir 
despesas que geram investimento.]

Lei das Estatais proibindo dirigentes 
partidários serem indicados a estatais, 
e só administradores competentes ou 
profissionais com 10 anos de experiên-
cia no setor. Fim dos Sergio Gabrielis e 
LucianosCoutinhos que nunca traba-
lharam numa empresa na vida. [Talvez. 
Ainda é incerto. Mas não impede a as-
censão de novos Paulo Roberto Costa ou 
Pedro Barusco, que montaram o esque-
ma de corrupção revelado pela Operação 
Lava-Jato.]

Lei da Repatriação regularizando 
200 bilhões de dólares que lentamente 
voltarão para o Brasil. [O resultado foi 
muito menor. E o processo não teve nem 
o debate necessário, a transparência de-
vida e a prestação de contas obrigatória.]

Facilitou a contratação de emprega-
dos pelas empresas reduzindo multas 
por demissão [ainda assim, o desem-
prego não baixou, estabilizando-se num 
patamar alto, ainda com possibilidade de 
continuar a crescer.].

Aprova a Lei sobre o Sistema Nacio-
nal de Controle de Medicamentos.

Economia voltou a crescer 2,8% 
nesse último trimestre comparado 
com 2015 [Não é um crescimento segu-
ro, prolongável.]

Introduziu a prática de custo-be-
nefício, única forma de avaliar novos 
programas sociais. Novos programas 
sociais só poderão ser implantados se 
seu custo benefício for maior do que os 

planos governos passados com menor 
efetividade.

Implantou auditoria no Bolsa Famí-
lia, jamais feito antes e detectou mais de 
1,1 milhão de fraudes. Renda do bene-
ficiado não era verificado por Nelson 
Barbosa, “a gente tem que confiar nas 
pessoas” dita para um amigo meu.

Corta 5.000 cargos de comissio-
nados a membros do PT. Todo petista 
filiado era obrigado a doar 10% de seu 
salário público ao PT, o que era moti-
vo de escolha preferencial.(Art. 184 do 
Estatuto do PT. “Filiados e filiadas ocu-
pantes de cargos comissionados, deve-
rão efetuar uma contribuição mensal ao 
Partido, correspondente a um percen-
tual do total”). [As demissões podiam ter 
ido muito além, sem novas admissões, 
que aconteceram. As medidas pratica-
mente se esgotaram nos petistas.]

Reduziu o risco Brasil de 400 para 
325, em 20%.

O economista Stephen Kanitz é um conservador. 
Um conservador inteligente, que fala sobre o que 
conhece, com experiência e representando um 
grupamento da sociedade brasileira. Costuma 
se manifestar quase como representante do 
“mercado”. Nessa condição, postou em seu blog o 
maior e mais detalhado elogio já feito à gestão de 
Michel Temer na presidência da república. 
Elogio às vezes superficial, em alguns casos 
exagerado e em outros sem sustentação nos fatos. 
Mas representativo de uma posição no espectro 
político nacional, ainda que francamente 
minoritário: aqueles que defendem a permanência 
de Temer até o final do mandato, que o povo 
delegou à cabeça de chapa da aliança PT/PMDB: 
Dilma Rousseff.
Ainda que exageradamente favorável, o rol de 
realizações do governo Temer preparado por 
Kanitzé uma boa agenda para discutir melhor 
cada item citado, confirmando-o, negando-o ou 
o relativizando. É mais útil, diante dos desafios 
e incertezas do momento, que tornam temerária 
qualquer previsão sobre o desfecho político de 
2017, do que simplesmente julgá-lo e sentenciá-
lo com o anátema de golpista ou o desdenhoso 
tratamento de anão. Como fazem os petistas.
É preciso pensar melhor sobre esses oito meses 
transcorridos de um mandato original de quatro 
anos, dos quais a eleita cumpriu 16 meses, até 
ser afastada do cargo pelo impeachment. Foi um 
dos períodos mais desastrosos da administração 

pública federal em toda história republicana do 
Brasil. Por efeito de tantos erros, a herança que 
ela deixou ao substituto, que ascendeu graças a 
esse acidente legal, seria terrível para qualquer um 
que o recebesse. 
Essa importante circunstância não pode ser 
minimizada por quem quiser formar um juízo 
criterioso sobre o período em que Temer foi 
presidente, mas não deve servir de pretexto para 
aliviar sua responsabilidade nem atenuar suas 
deficiências e novos erros.Afinal, seu mandato 
ainda poderá se prolongar por alguns meses ou 
mais dois anos, sem tirar o país do atoleiro em 
que estava, ou o aprofundando. Quem for honesto 
haverá de se questionar: quem conseguiria 
reverter o quadro caótico deixado por Dilma? Ou 
conseguirá, se a eleição direta para a presidência 
for antecipada, pela mobilização nas ruas ou pela 
cassação da chapa completa Dilma-Temer pela 
justiça eleitoral, hipótese em andamento?
O texto de Kanitz, que elencou o máximo de 
iniciativas positivas que um adepto de Temer 
poderia suscitar, permite um exame mais 
criterioso (e crítico) de cada item.Questionei 
alguns com ligeiros comentários que fiz, entre 
colchetes, além correções a certos trechos, com 
erros que devem ter sido cometidos porque Kanitz 
escreveu às pressas o seu comentário, intitulado 
“Obrigado Presidente Temer Por 2016”. Ou seja, 
tomando partido desde a abertura do artigo.
Disse ele:
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Reduziu a inflação de 0,44 para 0,18 
ao mês em Novembro.

O Real se valorizou 17%.
Voltou a prestigiar o Terceiro Setor, 

designando Marcela Temer como por-
ta voz, enquanto a Dona Marisa Letícia 
não levantou um dedinho em 8 anos 
para apoiar o 3 Setor. [A mudança não 
foi mais do que de nomes e o alcance da 
medida, irrisório. A primeira dama não 
demonstrou competência para o exercí-
cio da função.]

Valor de nossas empresas valori-
zou 39%, contra queda de 50% na ges-
tão Dilma.

Salvou a Petrobras desobrigando a 
de vultosos aportes ao Pré-Sal, que ela 
jamais conseguiria fazer, postergando o 
projeto [Sem se preocupar em demons-
trar para a sociedade que os argumentos 
dos críticos dessa iniciativa, apontada 
como lesiva aos interesses da estatal, são 
destituídos de fundamento.]

Criou condições de Desestatização 
de tudo que não é estratégico e que o 
setor privado é capaz de fazer melhor. 
[Com a mesma deficiência da ausência 
de debate e esclarecimento.]

Demitiu centenas cargos de confian-
ça do PT, por profissionais leais ao povo 
brasileiros e não ao PT. [É evidente exa-
gero essa constatação. Kanitz verificou 
cada um dos currículos e os checou con-
cretamente?]

Colocou em discussão a Previdência 
no intuito de pôr fim a exploração es-
cravocrata da população jovem onde os 
mais velhos e espertos se aposentavam 
as custas da contribuição das futuras 
gerações [A questão é mais complexa do 
que o enunciado simplório apregoa.]

Fez auditoria no Auxilio Doença e 
detecta 8.884 auxílios fraudulentos.

Tentou cortar a prática do PT de an-
tecipar o 13º salário a aposentados em 
Agosto, passando para Dezembro como 
todo mundo. Câmara vetou.

Proíbe a Dilma o uso de Avião Presi-
dencial durante seu afastamento. Farra 
com dinheiro dos outros. [Que prosse-
guiu até a imprensa denunciar as mordo-
mias que o presidente herdou e manteve, 
sem a garantia de que seu compromisso 
de eliminar esse gasto vá se concretizar.]

Passa a usar esse avião para trans-
plantes e remédios urgente. (Contribui-
ção posterior de leitor)

Amplia o ensino médio para tempo 
integral, como no resto mundo [mas 
não exatamente da mesma maneira, Ge-
raldo controvérsia e reação.]

Cria a possibilidade de matérias op-
tativas.

Cria a categoria de Ensino Médio 
técnico e Profissional para aqueles 
que não querem um Diploma Univer-
sitário inútil.

Tentou Revogar a Lei Rouanett que 
doou 9 bilhões de reais aos artistas, es-
pecialmente os que cantavam “de graça” 
nos comícios do PSDB e PTDurou 20 
anos essa mamata.

Corta os 11 milhões por ano a 15 blo-
gs que só defendiam descaradamente o 
PT e usados para atacar a democracia.

Corta pela metade verbas para Re-
forma Agrária, fonte de sustentação in-
direta do MST. Agricultura emprega so-
mente 1% da população, o MST deveria 
lutar por Mais Serviços, que emprega 
70% da população.

Corta a ampliação de 230 aeropor-
tos, que beneficiariam somente os ricos 
e as empreiteiras, para 50.

Cria o Ministério de Fiscalização e 
Controle.

Obrigou o varejo a diferenciar seus 
preços em “preço à vista” e “preço a pra-
zo”. Esse é o primeiro passo para final-
mente nossos economistas calcularem 
corretamente a inflação, batalha minha 
de mais de 40 anos. Por 40 anos nossos 
Institutos calculavam a inflação usando 
os preços a prazo 10 x no cartão, e não 
os preços à vista. Vide A Absurda Supe-
restimação da Inflação.

Estancou o brutal crescimento da 
Dívida do Estado pela equipe de gênios 
da Dilma de 50% para 70% do PIB [Ain-
da não estancou, apesar de tentar.]

Estancou o irresponsável aumento 
dos juros da Dilma, de 11% na sua pos-
se até 14,15 na sua demissão democráti-
ca e começou o descenso, hoje 13,90%. 
[Descenso tímido demais, quase simbóli-
co, sem mudar ainda a tendência.]

Com a economia feita detectando 
1 milhão de Bolsa Família fraudulen-
tas aumentou em 12% o valor do Bol-
sa Família.

Renegocia dívidas do Estado que o 
governo Dilma quebrou [Na renegocia-
ção o critério político está prevalecendo 
sobre os fundamentos técnicos.]

Exigiu Austeridade nos Gastos do 
Governo. [Se mandou, a ordem ainda 
não foi cumprida; se cumprida, teve pou-
ca expressão.]

Reduziu finalmente o número de 
Ministérios e Ministros.

Voltou a financiar o FIES em R$ 1,6 
bilhões, suspenso por Nelson Barbosa

Eliminou as despesas de 2% de co-
missão bancárias do FIES, doravante a 
serem pagas pelas Escolas. Economia de 
400 milhões.

Reduziu os juros para financiamen-
to imobiliário.

Reduziu as alíquotas de importação 
de 275 tipos de máquinas e equipamen-
tos. A sanha arrecadadora do PT que 
taxava até tecnologia moderna, que são 
essas máquinas de última geração.

Fim dos subsídios do Preço dos 
Combustíveis, maneira do PT manipu-
lar a inflação.

Nomeação de um gestor competen-
te na Petrobras, Pedro (TurnAround) e 
não um Professor de Economia

Nomeou um gestor competente 
Henrique Meirelles para a Fazenda em 
vez de um Professor de Economia.

Nomeou uma gestora competente o 
BNDES, Maria Silva em vez de um Pro-
fessor de Economia.

Tentou Expulsar Venezuela do Mer-
cosul, que vetava tudo que não fosse de 
interesse do PT.

Aumentou de 60 para 120 meses o 
pagamento de tributos de empresas 
com problemas de caixa.

Reduziu impostos para 270.000 em-
presas no Super Simples.

Extinção do Fundo Soberano cria-
do por Guido Mantega, que ao contrá-
rio do de Angola não tinha Auditoria 
Externa. O Tribunal e Contas criticou 
duramente. “Ausência de uniformidade 
dos cálculos realizados pelos servidores 
do FSB ao longo do tempo, bem como 
ausência de monitoramento e conferên-
cia dos cálculos pela hierarquia supe-
rior”, isto é, Mantega.

Redução em R$ 100 bilhões da car-
teira do BNDES, aumentando pelo PT 
para favorecer 20 famílias brasileiras 
com juros subsidiadas.

Dobrou o número de seguranças 
para 44.000 na Olimpíada, e liberou 
mais R$ 78 milhões para segurança. 
Lembre se o temor de terrorismo que 
havia enquanto Dilma era presidente 
[Esse fato nem devia ser citado, por sua 
ínfima significação.]

Sanciona Lei que simplifica o trâmi-
te dos processos judiciais.

Sanciona Lei que amplia o poder de 
investigações das CPIs

Sanciona Lei que renegocia dívida 
de produtor atingido pela seca.

Sanciona Lei que reduz impostos de 
médicos a partir de 2018

Parabéns, não deve ter sido fácil, 
dependeu certamente da habilidade 
política que V.Exa. possui que a Dilma 
Durona Rousseff não tinha.

Parabéns pela sua produtividade, 
uma medida importante a cada 3 dia

Parabéns!!!
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Um Brasil alucinado e intolerante
espelhado numa tragédia pessoal

“Não tenho medo de morrer ou 
ficar preso, na verdade já estou 
preso na angustia da injustiça, 

além do que eu preso, vou ter 3 alimenta-
ções completas, banho de sol, salário, não 
precisarei acordar cedo pra ir trabalhar, 
vou ter representantes dos direito huma-
nos puxando meu saco, tbm não vou per-
der 5 meses do meu salário em impostos.

Morto tbm já estou, pq não posso fi-
car contigo, ver vc crescer, desfrutar a vida 
contigo por causa de um sistema feminista 
e umas loucas. Filho tenha certeza que não 
será só nos dois quem vamos nos foder, 
vou levar o máximo de pessoas daquela fa-
mília comigo, pra isso não acontecer mais 
com outro trabalhador honesto. Agora vão 
me chamar de louco, más quem é louco? 
Eu quem quero justiça ou ela que queria o 
filho só pra ela? Que ela fizesse insemina-
ção artificial ou fosse trepar com um ban-
dido que não gosta de filho.

No Brasil, crianças adquirem micro-
cefalia e morrem por corrupção, homens 
babacas morrem e matam por futebol, 
policiais e bombeiros morrem dignamen-
te pela profissão, jovens do bem (dois se-
xos) morrem por celulares, tênis, selfies e 
por ídolos, jornalistas morrem pelo amor 
à profissão, muitas pessoas pobres mor-
rem no chão de hospitais para manter po-
líticos na riqueza e poder!

Eu morro por justiça, dignidade, hon-
ra e pelo meu direito de ser pai! Na ver-
dade somos todos loucos, depende da ne-
cessidade dela aflorar!

A vadia foi ardilosa e inspirou outras va-
dias a fazer o mesmo com os filhos, agora 
os pais quem irão se inspirar e acabar com 
as famílias das vadias. As mulheres sim tem 
medo de morrer com pouca idade.

Aproveitando, peço aos amigos que 
sabem da minha descrença, que não re-
zem e por mim, se fazerem orações façam 
por meu filho ele sim irá precisar! Quero 
ser enterrado com a cabeça para baixo se 
garante que assim posso ir pro inferno 
buscar a velha vadia (que era até ministra 
de comunhão na igreja) que morreu an-
tes da hora. Demorei pra matar ela pq me 
apaixonei por um anjo lindo!

No primeiro dia de um ano que, sabemos, será muito difícil, 
um documento trágico parece ser o retrato da violência que se 
espraia pelo Brasil. Uma violência profunda, selvagem, impiedosa. 
Uma violência alucinada e alucinante, que pode irromper como 
um jorro súbito, subvertendo as teorias e surpreendendo todas 
as expectativas. Violência característica de um país enorme, 
dinâmico, poderoso e injusto, deforme, de lancinantes contrastes, 
que convive com a barbárie como se ela pudesse ser conciliada com 
aspirações de grandeza.
São trechos de cartas escritas pelo técnico de laboratório Sidnei 
Ramis de Araújo, de 46 anos, funcionário do Centro Nacional de 
Pesquisa em Energia e Materiais (CNPEM), em Campinas (São 
Paulo), que reúne alguns dos principais laboratórios de estudos e 
inovação do governo federal. Uma das cartas foi endereçada ao 
filho, uma criança de oito anos, que viria a matar com um certeiro 
tiro de pistola, a sangue frio, na série imediata de execuções, na 
qual incluiu a mãe da criança, sua ex-esposa, e mais 10 pessoas da 
família dela, além de outros três feridos.
Atirou com firmeza e precisão contra todos eles com uma pistola. A 
chacina foi praticada durante o réveillon da família em Campinas, 
na noite de sábado, 31. Pensara inicialmente em cometer a 
matança no dia de natal, com o mesmo propósito: tirar a vida do 
maior número de pessoas que encontrasse; de todas, se possível. Com 
essa finalidade, carregava uma pistola de grosso calibre, munição 
suplementar, explosivos e um canivete. Não só para se vingar da 
ex-mulher (que considerava “uma vadia”), Acabar com a própria 
família e sangrar pessoas com as quais convivera. Também como se 
fosse um terrorista, que se vale de argumentos políticos ou filosóficos 
para ampliar a abrangência e o significado do seu ato.
Além do texto direcionado ao filho, o técnico mandou uma carta à 
namorada, precedida por mensagens enviadas para amigos antes do 
crime. O texto foi divulgado por O Estado de S. Paulo, que reprouziu 
alguns trechos. Foram excluídas citações que ele faz de outras 
pessoas e acusações sem comprovação. Foram deixadas apenas as 
partes em que ele relata seu plano de matar a família e comentários 
políticos. Também foi mantida a sua própria grafia.
Os vários erros gramaticais ou de grafia não impedem que se 
perceba o grau de instrução do assassino, sua mentalidade e sua 
alucinada maneira de encarar o que para ele são problemas – e 
como resolvê-los. Ele não esteve só nessa senda do absurdo, da 
selvageria, da loucura. Há milhares de pessoas, aparentemente 
tão esclarecidas e sadias, que tornam ainda mais difícil, com sua 
pretensão de justiceiros, de fazer mal a outras pessoas, a grupos 
delas e à própria nação. Por agirem com intolerância, arrogância 
e barbaridade, mesmo quando alguma causa justa os impulsione, 
a forma que adotam desfaz todos os bons propósitos. O que resta é 
a ruína, o horror da loucura, o absurdo de pretender fazer justiça 
pessoal, de ser o árbitro da vida alheia, o algoz de tudo.
Espero que o leitor avalie a gravidade do texto a seguir e se dê conta 
do seu significado, além da função que deve ter: de alerta.



JORNAL PESSOAL Nº 623 • JANEIRO DE 2017 • 1ª quINzENA11

Corruptos da Petrobrás ainda saem ganhando?
Júlio Camargo foi consultor da empreiteira ToyoSetal, in-

tegrante do cartel que funcionou junto à Petrobrás, pagando 
propina para ter contratos com a estatal do petróleo (ou para 
superfaturá-los). Ao fazer uma das primeiras delações pre-
miadas, em 2014, contando o que sabia como lobista nessas 
transações, foi multado em 40 milhões de reais pelo juiz Sér-
gio Moro, da Operação Lava-Jato.

Para quitar a dívida vendeu, por nove milhões de reais, 
seu barco de 75 pés (dispensando os três marinheiros que o 
tripulavam), e, por R$ 6 milhões, seu jatinho, um CessnaCi-
tation Excel.

Sem esses luxos, Camargo a morar numa casa no valo-
rizado bairro do Morumbi, em São Paulo, e a frequentar os 
páreos do Jockey Club, na condição de interessado criador 
de cavalos, atividade bastante cara.

Seus amigos disseram à Folha de S. Paulo que o lobista 
vive agora de juros dos negócios que intermediou com a es-
tatal. Não dizem, mas certamente sua maior fonte de renda 
foi o saldo de pelo menos R$ 266 milhões que teria recebido 
nas operações ilícitas, segundo as estimativas do grupo de 
investigação da Lava-Jato.Ou seja: a multa correspondeu a 
uma sexta parte do que ele roubou.

Além desse saldo apurado, ao fazer a delação Júlio Ca-
margo conseguiu que sua condenação, a 14 anos de prisão, 
fosse comutada para cinco anos em regime aberto, sem tor-
nozeleira eletrônica.

O que leva a conclusão de que o crime valeu a pena?
É preciso fazer uma rigorosa apuração desses acordos 

para tirar a má impressão – e a moral ruim que fica com 
gosto de guarda-chuva no paladar da sociedade brasileira.

(...)
Ela não merece ser chamada de 

mãe, más infelizmente muitas vadias 
fazem de tudo que é errado para dis-
tanciar os filhos dos pais e elas con-
seguem, pois as leis deste paizeco são 
para os bandidos e bandidas. A justiça 
brasileira é igual ao lewandowski, (um 
marginal que limpou a bunda com a 
constituição no dia que tirou outra va-
dia do poder) um lixo!

Se os presidentes do país são bandi-
dos, quem será por nós?

Filho, não sou machista e não tenho 
raiva das mulheres (essas de boa índo-
le, eu amo de coração, tanto é que me 
apaixonei por uma mulher maravilho-

sa, a Kátia) tenho raiva das vadias que 
se proliferam e muito a cada dia se be-
neficiando da lei vadia da penha!

Não posso dizer que todas as mu-
lheres são vadias! Más todas as mulhe-
res sabem do que as vadias são capazes 
de fazer!

Filho te amo muito e agora vou vin-
gar o mal que ela nos fez! Principal-
mente a vc! Sei o qto ela te fez chorar 
em não deixar vc ficar comigo qdo eu 
ia te visitar. Saiba que sempre te ama-
rei! Toda mulher tem medo de morrer 
nova, ela irá por minhas mãos!”

“(...) eu ia matar as vadias (eu já ti-
nha a arma e raspei a numeração pra 
não prejudicar quem me vendeu, ela 

precisava de dinheiro). Família de poli-
cial morto não recebe tantos benefícios 
com a família de presos. Cadê os or-
dinários dos direitos humanos? Estão 
sendo presos por ajudar bandidos né? 
Paizeco de bosta.

Sei que me achava um frouxo em 
não dar uns tapas na cara dela, más eu 
não podia te dizer as minhas preten-
sões em acabar com ela! Tinha que ser 
no momento certo. Quero pegar o má-
ximo de vadias da família juntas.

A injustiça campineira me conde-
nou por algo que não fiz! Espero que 
eles sejam punidos de alguma forma.

Chega!! Ela tem que pagar pelo 
que fez.”

BNDES volta a abrir seu caixa às empresas
O BNDES tinha consciência de es-

tar tomando uma decisão polêmica, ao 
anuncia-la, no final do mês passado : 
liberou um empréstimo de 145 milhões 
de dólares para financiar uma obra 
executada no exterior pela construtora 
Queiroz Galvão. É a primeira operação 
do tipo para uma empresa investigada 
pela Operação Lava Jato desde maio do 
ano passado.

Em comunicado, o Banco Nacional 
de Desenvolvimento Econômico e Social 
informou que o empréstimo, liberado 
em 28 de dezembro, será para a constru-
ção do Corredor Logístico que liga Puen-
te San Juan I a Goascorán, em Honduras.

“Esse é o primeiro financiamento 
da carteira de exportação de bens e ser-

viços de engenharia e construção que 
volta a receber recursos do banco, após 
a suspensão temporária de desembol-
sos, ocorrida em maio de 2016”, anun-
ciou o banco.

Certamente por já prever críticas, 
o BNDES explicou que a liberação 
levou em conta critérios anunciados 
três meses atrás, em outubro, in-
cluindo percentual de avanço físico 
da obra, participação de outras ins-
tituições no financiamento e a assi-
natura de um termo de “compliance” 
(compromisso de conduta) no qual a 
Queiroz Galvão e o governo de Hon-
duras se comprometem a cumprir a 
finalidade da aplicação dos recursos 
financiados pelo banco.

O banco deixou de explicar por 
que adotou esse procedimento se um 
número crescente de países espalha-
dos pelo mundo, onde as empresas 
indiciadas ou denunciadas pela Ope-
ração Lava-Jato atuam, inclusive na 
América do Sul, simplesmente as im-
pediram de operar até serem inocen-
tadas das acusações ou cumprirem as 
penas determinadas. Seria para prote-
ger a empresa nacional do excesso de 
rigor ou do boicote internacional para 
favorecer os seus competidores?

Se, enfrentar a questão, parece 
que se trata de mero pretexto para 
retomar a normalidade – ou anor-
malidade? – da atividade econômica 
no Brasil.
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DEPUTADOS

Nenhum representan-
te do Pará foi incluído na 
relação dos 30 deputados 
federais mais atuantes na 
legislatura de 1957, na ava-
liação dos jornalistas cre-
denciados no parlamento. 
Da região, apenas o amazo-
nense Áureo Melo, autor de 
um projeto para estatizar os 
jacarés da Amazônia, o que 
levaria à criação da Jacare-

brás, segundo os comentá-
rios maldosos.

Os deputados mais atuan-
tes na tribuna foram Carlos 
Lacerda, Vieira de Melo, Ba-
tista Ramos e Herbert Levy.

ÁGUA

Em 1964, o Informante 
Invisível, pseudônimo de um 
cáustico colunista da Folha 
do Norte. Relatou episódio 

que envolveu o recentemente 
falecido radialista Jaime Bas-
tos. Numa narração de jogo 
de futebol pela rádio Guajará 
(ao que parece, em fase de re-
nascimento, depois de anos 
de inatividade).

O repórter de campo 
Abias Almeida pediu para 
interromper a transmissão 
para informar que, cessada 
a pesada chuva que caíra no 
local, estava passando pelo 
céu um cardume de pássa-
ros. Efeito, naturalmente, da 
cediça instantaneidade da 
narrativa, que atrapalha a ex-
pressão, e da combinação de 
animais em voo por um es-
paço que a água ocupara.

Coisas da chuvosa Belém 
do Pará.

JUTA

Seis meses depois de em-
possado pela Assembleia Le-
gislativa como governador 
do Pará, no lugar de Aurélio 
do Carmo, cassado pelos 
militares, o governador Jar-
bas Passarinho recebeu, em 
dezembro de 1964, um dos 
diretores da Tecejuta, Elias 
Pinto, que encerrara manda-
to de deputado estadual pela 
oposição cinco anos antes. 

Instalada em Santarém, a 
Tecejuta possuía um dos mais 
modernos parques indus-
triais de fiação e tecelagem 
de juta e malva do Brasil. A 
despeito das diferenças polí-
ticas, Passarinho disse a Elias 
que ajudaria a empresa, que 
vivia um momento difícil. In-
termediou o ingresso no con-
trole acionário da I. B. Sabbá, 
que refinava e distribuía deri-
vados de petróleo em Manaus 
(nessa atividade até hoje). 

O novo sócio aportou 
capital ao empreendimen-
to, que venceria essa etapa, 
mas acabaria tempos depois. 
Dele, restam as carcaças do 
que fora uma grande fábrica, 
a maior do Baixo Amazonas.

PROPAGANDA

O melhor cinema
O melhor cinema que Belém já teve, num dos maiores investimentos 
culturais da sua história bancado pela iniciativa privada (liderada 
pelo engenheiro Judah Levy), o Cine-Teatro Palácio, foi inaugurado 
em 6 de dezembro de 1959. Em uma “avant premier “ de gala, com 

convites especiais para a exibição de Gigi, com Leslie Caron, Maurice 
Chevalier e Louis Jordan, filme que recebeu nove prêmios da Academia 
de Hollywood, em sessão única, às oito horas da noite. Seria sucedido, 

uma semana depois, por As pernas de Dolores.
O cinema, no térreo do novo edifício Palácio do Rádio, na avenida 

Presidente Vargas, oferecia aos frequentadores ar condicionado 
perfeito, poltronas estofadas, luxo e conforto. Mais som estereofônioco 

ótico e magnético de “alta fidelidade”. 
Pelo mesmo preço de uma inteira, o interessado podia ter acesso 
a um balcão nobre, no mezanino, onde todas as poltronas eram 

numeradas, Bastava reservar o seu lugar pelo telefone 1004 ou chegar 
antecipadamente, às duas da tarde, para comprar na bilheteria.

Quando aberto ao público, haveria quatro sessões diárias, das 14 às 
21,30 horas, o que significava que o espectador sairia da última sessão 
às 11 e meia da noite, sem se preocupar em sofrer qualquer agressão 
na rua do centro antigo de Belém, por onde a maioria caminhava, 

usufruindo a temperatura amena desse horário na cidade.
Não dá saudade, ou inveja?
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COTIDIANO

Dos anúncios classificados 
de A Província do Pará em 
1968, detalhes do cotidiano 
em Belém do Pará.

O Salão Janete, na rua 13 
de Maio, era o único a produ-
zir chuteiras costuradas para a 
prática do futebol. 

Uma cozinheira, com car-
dápio variado, se declarava 
capaz  de fornecer refeições 
em marmitas “a famílias de 
fino trato”.

O Maguari ainda era tão 
longe que uma casa era anun-
ciada como sendo localizada 
“a vinte minutos de Belém”. 
Era avarandada, com água 
encanada, geladeira nova, pis-
cina em azulejos e pastilhas, 
“ótima para fim de semana”.

O aparelho telefônico era 
o item destacado para a venda 
de um “moderníssimo apar-
tamento” no edifício Manuel 
Pinto da Silva, que era o mais 
alto do Norte e Nordeste do 
país.

Estava para alugar andar 
inteiro de um prédio recém-
construído, a 20 metros da 
avenida Presidente Vargas. 
Ele tinha, além de ar refrige-
rado, piso “entapetado”, gela-
deira em caviúna, “única em 
Belém, e interfones em todas 
as salas”.

Como o sonho de con-
sumo do paraense de classe 
média era o Rio de Janeiro, 
estava disponível para aluguel 
um apartamento “com vista 
deslumbrante para a magní-
fica praia do Botafogo”. Nas 
férias, permitiria ao seu ocu-
pante livrar-se “das onerosas 
despesas de hotel”.

Morador do edifício En-
gelhard pedia a quem tivesse 
encontrado frasqueira de cor 
marrom, contendo documen-
tos, perdida a bordo do navio 
Fortaleza, na viagem Belém-
Soure, que tivesse a gentileza 
de devolvê-la ao dono, “onde 
será gratificado”.

CINEMAS

Em 1969 ainda havia 10 cinemas de rua em 
Belém: Olímpia, Palácio, Nazaré, Iracema, In-
dependência, Moderno, Guarani, Ópera, Vi-
tória e Paraíso, os dois últimos os únicos na 
periferia. Os outros, espalhados por bairros 
centrais da cidade.

UNIVERSIDADE

Em 1970 foi assinado o primeiro contrato 
para aterrar parte da área alagada no bairro 
do Guamá, onde seria implantado o conjunto 
universitário pioneiro da Universidade Fede-
ral do Pará. O serviço abrangeria a movimen-
tação de 125 mil metros cúbicos de material, 
através de uma draga, um rebocador e uma 
lancha. 

A contratada foi a Companhia Brasileira 
de Dragagem. O contrato foi assinado pelo 
seu presidente, general Odilon Lehmann, e 
pelo reitor Aloysio Chaves. O novo campus 
iria abrigando as unidades isoladas da UFPA, 
até formar o atual campus universitário.

FOTOGRAFIA

Imagem do tempo
Cena que foi para a primeira 

página de A Província do Pará 
e teve grande repercussão na 

época: o padre Carlos Coimbra 
casa, na igreja da Trindade, o 
ex-padre (ao longo de 10 anos) 
Samuel Sá com a médica Elisa 
Viana Sá. Foi um mês antes da 
edição do AI-5, de dezembro 
de 1968, o febril ano que um 

dos mais violentos atos de força 
política interromperia antes do 

seu fim.
Samuel e Elisa viveriam nesse 
casamento até a morte dela. 
Carlos, já falecido, também 

deixaria a batina para se casar. 
Samuel se tornaria pesquisador 
e professor universitário, ainda 
em atividade. Os novos tempos 

iriam e viriam ao sabor da 
história e de histórias.
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Retrocesso

Sobre a matéria com 
o título “Desculpe: Isto é 
Brasil”, Jornal Pessoal nº 
622, segunda quinzena de 
Dez/16. Em primeiro lugar, 
aplausos pela apuração das 
Contas Regionais do ano 
de 2014, já é um avanço e 
tanto. O mais interessante 
é que os Estados mais ricos 
(69,9%, do PIB), três deles 
declararam-se falidos: Mi-
nas Gerais, Rio de Janeiro e 
Rio Grande do Sul.

Os funcionários estadu-
ais estão recebendo os seus 
proventos parceladamen-
te, quando recebem. O 13º 
salário foi para as calendas 
gregas, as imagens dos fun-
cionários reclamando cho-
rosamente na TV, dão o to-
que do drama. Inventaram 
até uma rubrica contábil: 
Calamidade Financeira. 

Por que os MPE/MPF 
não abrem uma sindicância 
para saber como esses gover-
nantes consumiram tama-
nha riqueza? A Lava Jato do 
juiz Sérgio Moro deveria ser 

convocada para investigar 
o que se passa nas profun-
dezas das finanças públicas 
estaduais.  Certamente que 
irá encontrar muito mate-
rial para enriquecer os seus 
procedimentos criativos e 
inovadores. 
Rodolfo Lisboa Cerveira

MINHA RESPOSTA
A providência é real-

mente necessária. Mas cabe 
aos ministérios públicos 
dos Estados respectivos, 
além dos órgãos de contro-
le externo e interno de cada 

uma dessas unidades fede-
rativas, que estão comendo 
mosca. Como se sabe, ne-
nhum juiz tem o poder da 
iniciativa. No caso da La-
va-Jato, é prerrogativa da 
Polícia Federal e do MPF 
do Paraná, que exerceram 
sua jurisdição porque o fato 
inicial das investigações se 
localizava em um posto de 
combustíveis de Curitiba, 
com seu serviço de lavagem 
de carro (e, sabemos agora, 
de dinheiro também). Não é 
o caso dos absurdos aponta-
dos pelo leitor.

Big Ben encolhe
A Big Ben encerrou suas atividades 

no Ceará no mês passado. A rede de 
farmácias paraense contava com cinco 
unidades no Estado desde 2012, todas 
localizadas na capital. O motivo do fe-
chamento das lojas é que a empresa, ao 
mudar de administração, decidiu focar 
nos mercados dos Estados do Pará e 
Pernambuco, segundo Deusmar Quei-
rós, presidente da Associação Brasilei-
ra de Redes de Farmácias e Drogarias 
e do Conselho de Administração do 
grupo Pague Menos.

Para os funcionários da rede de far-
mácias em Fortaleza, que não quiseram 
se identificar, outros motivos fizeram 
com que a empresa saísse do Ceará. 
“Pesou a concorrência do mercado, o 
aumento de impostos e também por-
que os remédios vinham de Belém e 
isso custava caro”, disse um dos entre-
vistados pelo jornal.

Para Deusmar, as Drogarias Big 
Ben são uma empresa forte e sua reti-
rada do Estado foi questão estratégica. 
“Eles apenas estão mudando o foco de-
les. Foram 10 lojas que fecharam das 
250 que eles possuíam no Brasil. Ain-
da continuam com 240 e possuem um 

mercado muito forte em outras regiões 
do País”, acrescentou.

De janeiro até novembro do ano 
passado, último dado levantado, a 
Abrafarma contabilizava 6.377 lojas 
referentes a todas as 27 redes asso-
ciadas. Segundo a associação, isso 
representa aumento 
de cerca de 9% ante 
o mesmo período de 
2015. Em termos de 
faturamento, foram 
consolidados R$ 35 bi-
lhões até novembro de 
2016, o que represen-
tou elevação de cerca 
de 11% para o setor.

“A expectativa para 
esse ano é de cresci-
mento também. En-
quanto os outros segmentos caem, 
nós vamos na contramão. Esperamos 
que o setor cresça entre 3% e 4% em 
2017”, avaliou o presidente da Abra-
farma, em entrevista ao jornal O Povo, 
de Fortaleza.

A Big Ben surgiu em 1994 e chegou 
a ter 258 drogarias, em oito Estados e 
mais de 58 municípios, consolidan-

do-se como a maior e mais conhecida 
rede de drogarias do Pará. Por 15 anos 
consecutivos foi a líder do mercado 
no Estado. No Ceará, a liderança é da 
Pague Menos.

Segundo a última informação a res-
peito, a Brasil Pharma, terceira maior 

empresa de varejo far-
macêutico do país, de-
sistiu, ao menos por 
ora, de vender a Big 
Ben para a Ultrapar, 
que comprou a Extra-
farma, dos Lazera. Não 
só por considerarem o 
preço abaixo do pedi-
do (R$ 750 milhões), 
como pela suspeita de 
que o Cade impediria a 
transação. 

A fusão iria criar um grupo mo-
nopolista. Quando separados, os dois 
grupos já formavam um cartel.Com 
264 lojas no Norte e Nordeste do país, 
a Big-Ben é a maior rede de farmá-
cias controlada pela Brasil Pharma. 
O grupo do BTG Pactual vai à cata 
de novo comprador. Quer mesmo se 
desfazer da BB.

Cart@
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A milícia age. O governo cala
Alexandre Augusto Barroso Rodri-

gues Júnior, de 19 anos, não retornou 
à colônia agrícola Heleno Fragoso, que 
integra o complexo penitenciário de 
Americano, em Santa Izabel. No último 
dia para ele cumprir o compromisso que 
lhe concedeu a saída temporária da pri-
são, como um dos beneficiários do in-
dulto natalino de 2016, foi assassinado. 
Não se sabe se, como vários outros, ele 
se evadiria. Não teve tempo para isso.

Às três e meia da tarde do dia 2, ele 
foi morto com pelo menos oito tiros 
próximo à casa da família, no bairro 
do Marco, em Belém. Ele pressentiu o 
que o aguardava ao ver um carro prata 
se aproximar. Tentou fugir, mas já era 
tarde. O ocupante do assento de carona 
no automóvel baixou o vidro e come-
çou a disparar.

Os oito tiros, provavelmente de 
pistola ponto 40, atingiram Alexan-
dre nas costas, no peito, no rosto e 
no braço. Ele caiu morto. O matador 
nem precisou descer para executá
-lo. Cumprido o ritual, fugiu. Houve 
testemunhas, mas elas se calaram, 
como quase sempre acontece nessas 
ocasiões. O carro prata é uma marca 
da milícia que está matando bandi-
dos pela cidade, de par com um car-
ro preto, conhecidos e temidos. Os 
alvos sempre são criminosos, como 
Alexandre, com várias passagens 
pela polícia, a última, em maio de 
2015, quando foi para a colônia agrí-
cola, por porte ilegal de arma.

A ação constante dos dois carros 
mostra que as milícias agem livre-
mente. Ninguém foi identificado, 

muito menos preso. É a regra. In-
dica que há um acerto tácito. Os 
justiceiros estão eliminando os ini-
migos e fazendo, anonimamente, o 
que não podem fazer à luz do dia, 
no desempenho de suas funções, 
como policiais. Sua impunidade 
tem como premissa a necessidade 
do serviço sujo, à margem da lei, 
clandestino.

A desenvoltura dos veículos da 
morte impõe uma resposta à Secre-
taria de Segurança Pública. Mas há 
quanto tempo, enquanto ela perma-
nece muda, enquanto o crime - es-
pecialmente o organizado - avança? 
Com a palavra quem a palavra tem 
evitado: o governador do Estado, Si-
mão Jatene. Sempre mudo sobre es-
sas questões – e várias outras.

Exportar não importa: o Brasil ainda é maior
O governo comemorou o superávit 

de quase 48 bilhões de dólares na ba-
lança comercial em 2016, o maior sal-
do da série histórica, que teve início em 
1989. O valor é mais do que o dobro do 
registrado em 2015, de menos de U$ 20 
bilhões. O recorde anterior foi de US$ 
46,5 bilhões, registrado em 2006, se-
gundo dados do Ministério da Indús-
tria, Comércio Exterior e Serviços.

As exportações somaram US$ 185,2 
bilhões e as importações, US$ 137,6 
bilhões. No entanto, a corrente de co-
mércio (soma de todas as exportações 
e importações no ano) foi a menor 
registrada desde 2010. Houve assim 
queda tanto das exportações como das 
importações. A expectativa do governo 

é de que ambas cresçam neste ano, re-
tomando a curva favorável interrompi-
da em 2010.

Mas há indicadores preocupantes. 
A queda nos valores (em média, com 
6,2% a menos no preço) dos produ-
tos aconteceu a despeito de o volume 
de exportações ter sido recorde, com 
645 milhões de toneladas exportadas, 
com uma alta de 2,9% na quantidade 
de exportações. As importações caíram 
tanto em termos de preço quanto em 
quantidade, colaborando para o recor-
de do saldo, em função da crise econô-
mica interna.

O Brasil continua perigosamente 
dependente da China, que compra 37% 
do que o Brasil exporta, sendo respon-

sável por apenas 23,8% do que o país 
compra, um desajuste que só se man-
tém por ser conveniente para os chine-
ses. Eles são os maiores compradores 
das principais commodities brasileiras.

Dos 12 principais produtos da pau-
ta de exportações brasileira, oito são 
commodities primárias. Desses 12 
produtos, apenas a soja experimentou 
crescimento no valor, e forte, de 10,4%. 
Todos os demais experimentaram que-
da, a maior sendo a do minério de fer-
ro, de 7,2%, que é o principal produto 
de exportação do Pará.

O comércio exterior, portanto, aju-
dou, mas está longe de ser uma solução. 
A solução de verdade está na economia 
interna, ainda abalada.

A volta da Guajará: mais TV evangélica?
O presidente Michel Temer au-

torizou, no dia 26 do mês passado, a 
transferência indireta e a modificação 
do quadro diretivo da Rádio Guajará 
Limitada, concessionária do serviço de 
radiodifusão de sons e imagens no mu-
nicípio de Belém.

O novo concessionário tem pra-
zo de 90 dias, a partir da publicação 

do decreto, para efetivar a alteração 
societária e encaminhar os documen-
tos comprobatórios ao Ministério da 
Ciência, Tecnologia, Inovação e Co-
municações, sob pena de perda da 
autorização.

A Guajará, que foi de propriedade 
da família do ex-deputado federal e 
ex-prefeito de Belém, Lopo de Castro, 

teve a rádio e a televisão Guajará, que 
foi a primeira afiliada da Rede Globo, 
antes da TV Liberal, da família Maio-
rana. Procuradores da Rede Boas No-
vas, a emissora evangélica, é que estão 
tratando da mudança do controle da 
Guajará. Se esses forem os novos do-
nos, eles passarão a ter o maior número 
de canais de TV de Belém.



Roger Agnelli: o modelo
de empresário globalizado

O Financial Times, dos mais im-
portantes jornais do mundo, com 
sede em Londres, prestou sua home-
nagem de fim de ano a Roger Agnelli. 
O jornal britânico destacou a atuação 
de Agnelli como o presidente que por 
mais tempo (10 anos) ocupou a presi-
dência da maior empresa privada bra-
sileira e a terceira maior mineradora 
do mundo. Tornou a antiga estatal 
uma autêntica 

Agnelli foi lembrado junto com em-
presários, industriais, financiadores e 
inovadores que morreram em 2016, 
representando“perdas proeminentes 
para o mundo dos negócio”.

“Enquanto a maioria dos falecidos 
estava aposentada há muito tempo, 
algumas empresas perderam seus pre-
sidentes e executivos: o turco Mustafa 
Koç e o brasileiro Roger Agnelli esta-
vam com pouco mais de 50 anos quan-
do morreram, como resultado de um 
ataque cardíaco e de um acidente aé-
reo, respectivamente”, enfatizou o FT.

Abaixo da foto do executivo do 
setor financeiro e de mineração, há 
a transcrição da frase que disse du-
rante uma entrevista em 2012: “É di-
fícil falar sobre o Brasil que eu vejo, 
eu prefiro falar sobre o Brasil com o 
qual eu sonho”.

O obituário de Agnelli lembra 
que ele morreu em um acidente aé-
reo de fim de semana, aos 56 anos, e 
que supervisionou a era de ouro da 
Vale, transformando a mineradora 
do Rio de Janeiro no maior produtor 
de minério de ferro do mundo e uma 
vitrine para negócios brasileiros no 
exterior. No comando da empresa de 
2001 a 2011, o lucro líquido da Vale 
subiu de US$ 1,3 bilhão para US$ 
22,9 bilhões e os preços das ações su-
biram 1.500%.

“Com a empresa agora enfrentan-
do perdas profundas, bem como es-
crutínio sobre um desastre que matou 
várias pessoas em uma barragem de 
sua joint venture Samarco, não é de 
estranhar que a resposta dos investi-
dores tem sido muitas vezes: ‘Se Roger 
ainda estivesse no comando’”.

O Financial Times salienta que ele 
também exerceu cargos de diretoria 
não executiva em empresas como a 
WPP do Reino Unido e a suíça ABB. 
“Depois de uma carreira de 19 anos 
na área bancária, o bravo e incansá-
vel executivo assumiu a Vale apenas 
quatro anos depois de a mineradora 
ter sido privatizada. Por uma década, 
Agnelli passou muitas vezes mais de 
16 horas por dia no escritório, trans-
formando a inchada empresa estatal 
em um dos maiores grupos globais do 
Brasil”, cita a publicação.

A Vale, menciona o jornal, se tor-
nou a primeira empresa brasileira a 
ser classificada como grau de inves-
timento. O feito foi apontado pelo 
Financial Times como uma “façanha 
invejável”, já que o título soberano 
apenas alcançaria a mesma classifi-
cação três anos depois. A publicação 
comenta também que, aproveitando o 
boom das commodities liderado pela 
China, Agnelli encabeçou uma onda 
de aquisições que conquistou o respei-
to dos investidores em todo o mundo.

Em 2012, Agnelli foi classificado 
pela Harvard Business Review como 
o quarto melhor executivo do mundo 
depois de Steve Jobs, Jeff Bezos (Ama-
zon) e Yun Jong-Yong (Samsung).

Nascido em 3 de maio de 1959, em 
São Paulo, em uma família de classe 
média italiana, Agnelli estudou eco-
nomia na Fundação Armando Álva-

res Penteado antes de ingressar no 
Bradesco. Depois de atuar como che-
fe da holding Bradespar do Bradesco, 
gerenciando a grande participação 
do banco na Vale, entrou para o con-
selho da mineradora e elaborou um 
plano de expansão para a empresa, 
que tinha acabado de ser privatizada. 
“Como o candidato óbvio para exe-
cutar as mudanças, foi nomeado seu 
executivo principal”.

O Financial Times diz ainda que, 
durante os primeiros anos no cargo, 
Agnelli teve um relacionamento aco-
lhedor com Luiz Inácio Lula da Silva, 
presidente do país na época. “No en-
tanto, o governo logo se voltou contra 
o executivo depois que ele despediu 2 
mil trabalhadores na esteira da crise 
financeira global. Apenas alguns me-
ses depois de Dilma Rousseff assumir 
a presidência, Agnelli foi forçado a 
sair da empresa em um episódio que 
causou desconforto entre os investi-
dores desde então”.

Após a sua saída, ele formou sua 
própria empresa de mineração, AGN 
Participações - um projeto ainda em 
sua infância quando seu avião caiu no 
sábado, dia 19 de março.

“Quando você percebe que pode 
morrer, começa a ver a vida de for-
ma diferente”, disse ele em 2012, 
após um susto de saúde, com proble-
mas na coluna cervical. “Você quer 
construir algo que você pode deixar 
como um legado”.

Laudatório, o jornal inglês não 
menciona a expansão desmedida e 
temerária que ele promoveu, obceca-
do pelo projeto de colocar a Vale na 
liderança mundial da mineração, a 
diversificação de negócios sem maior 
critério e, como efeito dessa megalo-
mania, aenorme dívida que deixou 
aos seus sucessores. A partir daí, a 
antiga estatal seguiu um processo de 
encolhimento, a única maneira de 
sobreviver, retomando a trilha inter-
rompida pelo comando de Agnelli, 
cujo sucesso tem melhor explicação 
pelo desastrado processo de privati-
zação, de 1997.


