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POLÍTICA

O padrinho e o lobista
Os investigadores da Operação Lava-Jato acreditam que, através do lobista 

Jorge Luz e do seu filho, Bruno, presos em Curitiba, poderão chegar aos 
políticos do PMDB. Dentre eles, Jader Barbalho. O casamento do filho dele, o 

ministro Helder Barbalho, pode ser o elo entre eles?

A CHINA CHEGOU • BELÉM AFUNDOU

No dia 25 de fevereiro, o site jornalísti-
co Poder360 revelou que o lobista Jorge 
Luz, preso pela Polícia Federal sob a acu-

sação de intermediar o pagamento de propinas na 
Petrobrás, foi padrinho de casamento do ministro 
Helder Barbalho, realizado em 2006. No mesmo 
dia a assessoria de imprensa do Ministério da In-
tegração Nacional emitiu uma nota, bem curta, 
para informar que o Jorge Luz padrinho de núp-
cias era um primo da noiva, Daniela Lima.

Imediatamente o editor do site excluiu o texto, 
merecendo a aprovação de Helder: “Como todo 

ser humano, jornalistas também se enganam. E os 
bons jornalistas se corrigem. Obrigado, Fernan-
do Rodrigues, por reparar a verdade”, escreveu o 
ministro no seu Facebook, investido das vestes 
talares de ouvidor da imprensa, mas cutucando 
a maledicência de  O Liberal, seu inimigo, que 
reproduziu o texto do Poder360. E, quem sabe, 
tentando atingir a fonte que repassou cópia de 
uma nota sobre o casamento, publicada na coluna 
social de Walter Guimarães (já falecido) no pró-
prio Diário do Pará, da família Barbalho (estra-
nhamente, a única referência do acontecimento).
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Desde então, passados nove dias, até 
este momento em que escrevo, o ex-pre-
feito de Ananindeua (cargo que ocupa-
va ao casar) não voltou ao assunto. Na 
quinta-feira, 2, no entanto, sua assesso-
ria divulgou nova nota telegráfica. En-
caminhou-a ao site O Estado do Tapajós, 
do jornalista Miguel Oliveira, de Santa-
rém, a propósito de texto meu. Preferiu 
se dirigir ao veículo que reproduziu o 
artigo desse dia do que vir diretamen-
te ao meu blog (www.lucioflaviopinto.
wordpress.com), sua origem.

Provavelmente o ministro não quer 
dar ao meu espaço a honra da sua presen-
ça. Já a esta altura do campeonato, prefere 
ignorá-lo. É pleno direito seu. O que mais 
causa estranheza é, desta vez, não repro-
duzir a nota dos assessores no seu próprio 
Face. Pode ser porque, não imitando a 
exemplar a atitude de Fernando Rodri-
gue, como devia, deixei de simplesmente 
excluir meu do blog. Fiz outros questiona-
mentos e pedi que eles fossem esclareci-
dos. Até agora não fui atendido.

Também esta é uma prerrogativa do 
ministro. A minha, como jornalista, é 
continuar a perquirir pelos motivos de 
não haver um esclarecimento defini-
tivo sobre a questão. A última nota da 
assessoria de imprensa do ministério 
afirma que o Jorge Luz padrinho, com 
sua irmã, Jéssica, é primo da esposa de 

Helder Barbalho. Muito bem. Mas há 
ainda uma pendência: o lobista Jorge 
Luz, mesmo sem ser o padrinho, foi 
convidado para o casamento?

Conforme disseram duas testemu-
nhas, presentes ao ato, pomposo e caro, 
esse Jorge Luz lá estava, conversou com 
as pessoas (é inteligente e fluente, sim-
pático como um autêntico lobista) e até 
teria se referido à sua casa em Angra dos 
Reis, que costuma acolher autoridades e 
políticos ligados ao seu métier.

Se o mais antigo lobista da Petrobrás 
esteve no casamento de Helder, seu pai, 
o senador Jader Barbalho, faltou com 
a verdade quando disse que seu úni-
co contato com Luz foi o primeiro, em 
1983. O ex-governador nada disse, até 
agra, em seu Facebook.

Apesar de ser muito fácil desmen-
tir a informação inicial, o ministro só 
tomou a iniciativa de apresentar uma 
foto do padrinho de casamento depois 
de alguns dias (e aparentando certa re-
lutância), da forma mais breve que lhe 
fora possível: uma foto do padrinho e 
outra da madrinha, irmã dele, e o nome 
da mãe de ambos, amigos da noiva. Sem 
negar a presença do lobista, porém, co-
loca em questão a posição do senador 
Jader Barbalho,

Ele continua a sustentar que foi 
apresentado a Jorge Luz em 1983 e 

nunca mais o encontrou. No entanto, 
quem fez a ponte do lobista com o vice-
governador Carlos Santos, que ocupou 
o governo quando Jader precisou se 
desincompatibilizar para concorrer ao 
Senado, em 1994?

Foi nesse momento que Luz voltou 
ao Pará, onde nasceu, mas do qual se 
distanciou completamente ao se es-
tabelecer, por longos anos, no Rio de 
Janeiro. Só voltou para ser o agencia-
dor de contratos e negócios, cobrando 
comissão pela sua participação nessas 
transações. Por coincidência, era pri-
mo de uma assessora da então primeira 
dama, Elcione Barbalho, na Ação So-
cial do Governo.

O casamento de Helder foi em 2006, 
no mesmo ano em que alguns dos dela-
tores da Operação Lava Jato sustentam 
que Luz teria se reunido com a cúpula 
do PMDB, no apartamento de Jader, 
em Brasília.

O silêncio do principal personagem 
dessa história obriga quem quer saber 
da verdade a aprofundar a investigação 
dos fatos. Se está limpo, o ministro Hel-
der Barbalho podia servir ao interesse 
público apresentando as provas do que 
diz. Calar é um passo em direção con-
trária à que ele apresenta.

Neste caso, o silêncio não é de ouro. 
É um estorvo.

A estreia de Luz no Pará
O governo tampão de Carlos San-

tos, completando os nove meses finais 
do segundo mandato (1991/95) de Jader 
Barbalho como governador do Pará, foi 
algo entre o barata-voa e o salve-se quem 
puder. Um estado de caos, anarquia e 
roubo. A principal base de atuação nesse 
período foi o Hilton Belém (atual Prince-
sa Louçã), onde o lobista Jorge Luz dava 
(e recebia) as cartas. Os negócios formais 
e os acertos de bastidores eram consu-
mados ali ou em outros locais por onde 
Luz andava. Muito dinheiro público foi 
desviado para cofres particulares.

A responsabilidade pela força exer-
cida pelo lobista, nascido paraense, mas 
criado no Rio de Janeiro, era só do vice-
governador, no exercício do cargo para 
que o titular pudesse se desincompati-
bilizar para se candidatar (e se eleger) 
ao Senado? Ou também Jader Barbalho 
avalizou a penetração de Luz, que se tor-
nou um apêndice da administração pú-
blica estadual?

Talvez agora se possa saber dessa e de 
outras - conexas ou autônomas - histó-
rias com esse personagem fugidio. Jor-
ge Luz e o filho dele Bruno Luz já estão 
presos, em Miami, e amanhã deverão ser 
devolvidos ao Brasil, onde permanecerão 
presos. A prisão foi possível graças à coo-
peração internacional da polícia de imi-
gração americana com a Polícia Federal 
brasileira, que cumpria mandado judi-
cial na da 38ª fase da Operação Lava-Ja-
to. Os dois também estariam irregulares 
nos Estados Unidos.

A força-tarefa apura o pagamento de 
40 milhões de dólares (130 milhões de 
reais) de propinas ao longo de 10 anos, 
beneficiando senadores e outros políticos, 
além de diretores e gerentes da Petrobras.

Jorge e Bruno Luz são apontados 
como operadores financeiros ligados ao 
PMDB no esquema de corrupção e desvio 
de dinheiro dentro da Petrobras.

Segundo o jornal O Globo, a defesa de 
ambos informou que seus clientes já fo-

ram ouvidos em inquéritos no Supremo 
Tribunal Federal por envolverem pessoas 
com foro privilegiado. Esses depoimentos 
foram prestados quando eles já estavam 
fora do Brasil e que permaneciam dispos-
tos a colaborar com as investigações.

A suspeita é a de que Jorge e Bruno 
atuaram em pelo menos cinco episódios, 
intermediando entre quem queria pagar e 
quem queria receber propina a partir dos 
contratos com a Petrobras. As transações 
eram feitas através de contas no exterior, 
como na Suíça e nas Bahamas.

Seu alvo principal era a área interna-
cional da Petrobras, entregue ao PMDB 
pelo acordo político com o governo Lula, 
mantido na administração de Dilma Rou-
sseff. A partir de certo momento, ambos 
passaram a solicitar propina para o PMDB 
também em outras diretoria da Petrobras.

A mais recente operação da PF, bati-
zada de Blackout, além dos dois manda-
dos de prisão, teve 16 mandados de bus-
ca e apreensão expedidos e cumpridos.
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BR-163: por acaso, uma estrada no Pará
Parecia que os acontecimentos 

transcorriam em outro Estado. Não só 
pela desinformação ou pouca informa-
ção no noticiário como pela sensação 
de impotência diante dos fatos de-
monstrada pela opinião pública para-
ense, sobretudo a que fica acantonada 
na capital. Belém parece incapaz de 
chegar até o eixo da BR-163, onde três 
mil caminhões foram se enfileirando 
ao longo de três semanas, retidos na es-
trada pelas fortes chuvas que sobre ela 
desabaram, tornando-a intransitável.

A Santarém-Cuiabá, que na verda-
de devia ser Cuiabá-Santarém, para ser 
coerente com a direção dominante do 
fluxo de carga (no sentido sul-norte), 
é o segundo principal eixo de escoa-
mento do segundo maior produto de 
exportação do Brasil, a soja (além de 
outros grãos, como o milho), originá-
ria do planalto central, em especial do 
norte de Mato Grosso.

Quase 95% da carga que sai de 
Mato Grosso em direção ao Pará fica 
em Miritituba, a cidade vizinha a Itai-
tuba, na margem do rio Tapajós, de 
onde é reembarcada para seu destino 
principal: o porto de Santarém, con-
trolado pela Cargill, uma das maiores 
produtoras de alimentos do mundo. 
A interdição da BR-163 pelas chuvas, 
como acontece todos os anos, desta 

vez reteve a maior frota de caminhões 
já registrada.

Quantas toneladas eles tinham des-
se grão? Talvez só os caminhoneiros e 
os produtores saibam. Não encontrei 
nenhuma informação sobre a ativi-
dade de balanças ao longo da rodovia 
(nem da Polícia Rodoviária Federal), 
a partir de Lucas do Rio Verde, que é 
um dos municípios que mais produz 
soja no Brasil e o maior supridor do 
produto na direção do Pará.

Se considerarmos uma média de 
40 toneladas por caminhão, chegare-
mos ao fabuloso total de 120 mil tone-
ladas. A um preço mínimo de 60 reais 
a saca,  na origem, dá mais de 120 mi-
lhões de reais. Preço interno de cus-
to. O de venda se multiplica algumas 
vezes, acrescido dos caríssimos fretes. 
Pode ir além de um bilhão de reais.

Qual foi o prejuízo da nação pelo 
estado intransitável da estrada federal, 
das medidas de urgência para restabe-
lecer-lhe o tráfego e do tempo de pa-
ralisação dos caminhoneiros, que só 
na quinta-feira começaram a sair da 
armadilha de lama?

Antes do pleno restabelecimento 
do tráfego, no final da semana pas-
sada, o presidente da associação de 
exportadores e indústrias, Carlo Lo-
vatelli, o calculava em 350 milhões de 

reais, provavelmente com certo exa-
gero. Na sua contabilidade estavam 
computados fatores como os contra-
tos renegociados, cargas desviadas 
para os portos do sul e sudeste, multas 
por atrasos nos navios que aguardam 
os produtos nos portos do norte e o 
prejuízo à imagem de um país que não 
honra os prazos contratuais. 

Essa conta, mais do que cara, é 
ultrajante. Atingido por uma surpre-
sa que não tem razão alguma de ser, 
já que a chuva forte é anual, tanto 
quanto o crescente escoamento de 
soja, o segundo produto brasileiro 
de exportação, depois do minério 
de ferro (do qual o Pará é líder), o 
governo mobiliza gente e máquinas 
para colocar a pista em condições 
mínimas de passagem.

E repete a ladainha: faltam só 190 
quilômetros (menos de 10% do total, 
20% do trecho paraense) para a Cuia-
bá-Santarém estar plenamente asfal-
tada. Os 190 quilômetros que restam, 
custariam menos do que R$ 400 mi-
lhões, valor equivalente ao prejuí-
zo que os produtores já consideram 
consumado.

Promessa que pode ser repetida na 
próxima chuvarada, sem que os para-
enses se deem conta de que isso tam-
bém é Pará – e não Marte ou Vênus.

China substitui EUA na América Latina?
A China emprestou 21,2 bilhões de 

dólares para a América do Sul no ano 
passado. Embora tenha sido um mon-
tante ligeiramente inferior ao valor con-
cedido em 2015, que foi de US$ 24,6 
bilhões, é mais do que a soma (US$ 19,8 
bilhões) do total de financiamentos do 
Banco Mundial (US$ 8,2 bilhões) e do 
Banco Interamericano de Desenvolvi-
mento (US$ 11,6 bilhões).

Os empréstimos foram concedidos 
através do Banco de Desenvolvimento 
da China e do Banco Chinês de Expor-
tações e Importações, ambos estatais. 
Desde 2005, o fluxo de financiamen-
to chinês na América Latina superou 
US$ 141 bilhões (o equivalente a qua-
se 550 bilhões de reais, 10% do PIB do 
Brasil).

O Brasil, aliás, foi – de longe – o país 
que mais recebeu dinheiro chinês no ano 
passado (US$ 15 bilhões), destinado prin-
cipalmente para a Petrobras, em troca 
de petróleo. Os outros maiores empres-
tadores foram Venezuela e Equador, que 
fecharam 2016 com agudas recessões eco-
nômicas, o que ressalta a importância do 
fluxo de crédito da China para a região.

Os três países receberam 92% do total, 
segundo estudo do Centro de Estudos Di-
álogo Interamericano, realizado em par-
ceria com a Universidade de Boston. As 
duas instituições coletam dados sobre a 
China no continente desde 2005.

O relatório observa que a Argentina, 
que ocupava as primeiras posições do 
ranking anteriormente, não registrou ne-
nhum empréstimo em 2016. Relaciona o 

fato à mudança de governo, com a subs-
tituição de Cristina Kirchner pelo oposi-
cionista Mauricio Macri na presidência da 
república.

Seria indicador do componente políti-
co nas regras técnicas dos empréstimos. O 
novo governo já fez algumas mudanças na 
política econômica, mas já seu sinais de 
que pode recorrer à China para financiar 
seu ambicioso plano de infraestrutura.

“A China é uma fonte fundamental de 
financiamento, especialmente para países 
como Venezuela, Equador, Brasil e Ar-
gentina, que tiveram um acesso relativa-
mente limitado aos mercados de capital 
internacionais nos últimos anos”, apontou 
o relatório. Ele prevê que Pequim conti-
nuará sendo um “salva-vidas” para as eco-
nomias mais frágeis da região.
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Belo Sun se defende: a culpa a antecedeu
Apesar dos impactos e da celeuma, as obras da hidrelétrica de 

Belo Monte, no rio Xingu, evoluíram com reduzida participação 
da opinião pública e conhecimento reduzido (ou distorcido) da 

maioria dos interessados na questão. Houve muito debate e conflito, 
mas raro diálogo, atividade dialética que impõe o processo de 

ouvir, falar e debater, na busca pelo melhor conhecimento. Foi um 
confronto barulhento, cada parte falando sem ouvir. Venceu quem 

gritou mais alto ou pôde fazer seus gritos ecoarem mais.
A usina de Belo Monte ainda está em fase de motorização e, a 

pouca distância, outro grande empreendimento provoca as mesmas 
situações. Depois de escrever criticamente sobre o projeto, cedo vez 
para que a dona desse projeto, a canadense Belo Sun, apresente 
suas razões. Ela as expôs em entrevista concedida à página do 
Instituto Socioambiental de São Paulo (o ISA) na internet. Fiz 

alguns ajustes e correções no texto original para facilitar a leitura.
A entrevista é antecedida por uma apresentação.

“O maior projeto de minera-
ção de ouro do país”, foi 
como reportagens chama-

ram o ambicioso plano da empresa ca-
nadense Belo Sun Mineração de insta-
lar um projeto de extração na região de 
Volta Grande do Xingu, no Pará. Com 
um investimento de US$ 1,076 bilhão, 
e uma estimativa de produção de  4,6 
toneladas de ouro por ano, o empreen-
dimento recebeu no dia 2 de fevereiro 
a Licença de Instalação e agora planeja 
os próximos passos.

Criticado por ambientalistas, mo-
vimentos indígenas e com ações na 
justiça que pedem melhores análises 
sobre os impactos ambientais e sociais 
na região que já sofre com a influência 
da construção da usina hidrelétrica de 
Belo Monte, a assessoria da empresa 
concedeu entrevista ao site Amazônia.
org.br para explicar o projeto.

Questionada sobre as críticas ao 
projeto, a empresa afirma que a reper-
cussão negativa se deve as diversas al-
terações que a região já sofreu no de-
correr dos anos, “primeiramente com a 
exploração de ilegal de madeira, lavra 
ilegal de minério e por fim a hidrelétri-
ca [de Belo Monte]”.

Segundo informações do  Instituto 
Socioambiental (ISA),  a preocupação 
é válida, já que “a área prevista para a 
mina já é seriamente impactada pela 
hidrelétrica: a redução de mais de 80% 
da vazão da água em 100 quilômetros 
do rio Xingu causou mortandade de 

peixes, piora da qualidade da água e 
alterações drásticas no modo de vida 
de populações indígenas e ribeirinhas”. 
A Belo Sun informou que os impactos 
identificados serão mitigados e “execu-
tados nas fases de instalação e opera-
ção do Projeto Volta Grande”.

O Conselho Nacional dos Direitos 
Humanos, após missão na região do 
empreendimento, criticou o projeto 
por falta de transparência e recomen-
dou que a licença de instalação fosse 
suspensa até que o Estudo de Impacto 
Ambiental do Componente Indígena 
seja revisado pela Fundação Nacional 
do Índio (Funai), para avaliar os im-
pactos sobre os povos indígenas. 

As Terras indígenas mais próximas 
são TI [Terra Indígena] Paquiçamba e 
TI Arara da Volta Grande do Xingu, 
cerca de 10 quilômetros de distância 
de onde será instalada a mineradora. 
Segundo Belo Sun, as duas etnias es-
tiveram representadas em consultas 
públicas convocadas pela Secretaria de 
Estado de Meio Ambiente e Sustenta-
bilidade (Semas).

“Considerado como público de re-
lacionamento do projeto Volta Grande, 
os indígenas da região e a Funai foram 
convidados pela Belo Sun Mineração 
para participarem das audiências pú-
blicas de apresentação dos Estudos de 
Impactos Ambientais (EIA) e do Rela-
tório de Impactos Ambientais (RIMA), 
tendo comparecido no evento de janei-
ro de 2013, na Vila da Ressaca”.

“A Funai enviou um relatório técni-
co no qual solicita esclarecimentos em 
relação aos pontos específicos do ECI. 
A Belo Sun Mineração já respondeu a 
todos os questionamentos da análise 
do órgão indigenista”, mas ressaltou 
que “de acordo com a legislação vigen-
te, a Belo Sun Mineração não é obriga-
da a realizar estudos de impactos den-
tro dessas áreas.”.

A liberação da licença de instalação 
foi divulgada no dia 2 de fevereiro, pri-
meiro pelo site da própria mineradora 
e só depois oficializado pelos órgãos 
ambientais brasileiros, por volta das 18 
horas do mesmo dia. A Belo Sun infor-
mou que optou pela “transparência e 
boa-fé junto ao mercado e ao público 
em geral, e informou no seu site sobre 
a decisão” logo após reunião que acon-
teceu com representantes de órgãos 
ambientais e equipe técnica que afir-
maram que a licença seria liberada no 
mesmo dia.

A íntegra da entrevista: 

Em que fase está o projeto Volta 
Grande do Xingu atualmente e o 

que ele compreende?
Belo Sun – O Projeto Volta Grande 

acaba de receber a Licença de Insta-
lação (LI) da Semas, no dia 2 de fe-
vereiro. As atividades previstas para 
esta fase incluem todo o planejamento 
para a preparação da área industrial, 
que tem inicio previsto setembro de 
2017, três meses após o verão na re-
gião, assim como a continuidade da 
negociação com moradores das áreas 
de influência do empreendimento. A 
expectativa é que a instalação do em-
preendimento finalize em dois anos. 

O período seco será aproveitado 
para monitoramentos e ações am-
bientais, como a instalação do centro 
de triagem de fauna, do viveiro de 
mudas e do banco de germoplasma, 
assim como afugentamento da fauna. 
Essas etapas são fundamentais para 
começar a obra na área do Projeto, 
efetivamente. 

Em paralelo, serão contratados 
os principais gestores de equipes e 
assinados os convênios com as insti-
tuições parceiras para execução dos 

https://www.socioambiental.org/pt-br/noticias-socioambientais/avanca-destruicao-do-rio-xingu
https://www.socioambiental.org/pt-br/noticias-socioambientais/avanca-destruicao-do-rio-xingu
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programas de qualificação de mão de 
obra e de desenvolvimento de forne-
cedores. Será o momento de fazer a 
triagem de mão de obra disponível e 
de fornecedores potenciais, com base 
no critério de priorização estabelecido 
pela empresa: Vila Ressaca e entorno, 
Senador José Porfírio e Altamira.

Ao que atribuem tanta reper-
cussão negativa em relação ao 

projeto de mineração na região do 
Xingu e a ausência de apoio de orga-
nizações sociais e ambientais?

A Volta Grande do Xingu é uma 
região que já sofreu diversas altera-
ções de outras atividades no decorrer 
dos anos, primeiramente com a explo-
ração de ilegal de madeira, lavra ilegal 
de minério e por fim a hidroelétrica. 
A Belo Sun Mineração analisou os 
impactos sinérgicos de sua atividade 
neste contexto (capítulo específico do 
licenciamento) e está disposta a miti-
gar àqueles decorrentes da instalação 
do Projeto Volta Grande, além de con-
tribuir para o desenvolvimento local e 
o fortalecimento do território. 

Ressaltamos também que com a 
ampliação dos espaços de diálogo e 
construção participativa de proposi-
ções, o projeto tem se fortalecido jun-
to às comunidades locais e sociedade 
civil organizada, fato este confirmado 
nas Oficinas Participativas ocorridas 
neste janeiro deste ano.

Gostaria de saber sobre as con-
sultas prévias e principalmente 

se houve consulta aos povos indíge-
nas e ribeirinhos que vivem na re-
gião. A principal crítica ao projeto 
é a ausência de consulta aos povos 
tradicionais, tendo relatos que a 
audiência de 11 de outubro, na Vila 
Ressaca, não contemplou essas po-
pulações, além da ausência de um 
componente Indígena aprovado 
pela Funai.

Considerado como público de re-
lacionamento do projeto Volta Gran-
de, os indígenas da região e a Funai 
foram convidados pela Belo Sun Mi-
neração para participarem das au-
diências públicas de apresentação 
dos Estudos de Impactos Ambientais 
(EIA) e do Relatório de Impactos Am-
bientais (RIMA), tendo comparecido 
no evento de janeiro de 2013, na Vila 
da Ressaca. 

Ou seja, as duas etnias estiveram 
representadas nesta consulta à popu-
lação, convocada pela Secretaria de 
Estado de Meio Ambiente e Sustenta-
bilidade (Semas). Além disso, foram 
realizadas diversas reuniões com indí-
genas e Funai em diferentes eventos.

O Projeto Volta Grande está locali-
zado a mais de 10 quilômetros das ter-
ras indígenas Paquiçamba e Arara da 
Volta Grande. De acordo com a legis-
lação vigente, a Belo Sun Mineração 
não é obrigada a realizar estudos de 
impactos dentro dessas áreas. Entre-
tanto, de forma voluntária ainda em 
2012, a empresa solicitou um Termo 
de Referência (TR) e autorização da 
Fundação Nacional do Índio (Funai) 
para estudos do componente indígena 
do EIA. 

Paralelamente, o Conselho Esta-
dual de Meio Ambiente (Coema) de-
finiu, em condicionante da Licença 
Prévia (LP), que deveria ser elaborado 
um Estudo de Componente Indígena 
(ECI), o qual já foi protocolado na 
Funai e na Semas, em abril de 2016. 
A Funai enviou um relatório técnico 
no qual solicita esclarecimentos em 
relação aos pontos específicos do ECI. 
A Belo Sun Mineração já respondeu 
a todos os questionamentos da aná-
lise do órgão indigenista. Além disso, 
uma das condicionantes da Licença de 
Instalação (LI), emitida pela Semas, 

determina que a empresa dê continui-
dade às tratativas junto à Funai.

Foi causada estranheza que a em-
presa tenha anunciado a libera-

ção da licença antes mesmo que os 
órgãos ambientais no Brasil soubes-
sem da informação. Poderiam co-
mentar o caso?

No dia 2 de fevereiro de 2017, 
aproximadamente às 12h, a diretoria 
da Belo Sun Mineração Ltda partici-
pou de reunião com o secretário de 
Estado de Meio Ambiente e Susten-
tabilidade (SEMAS), equipe técnica 
da SEMAS, secretário de Desenvol-
vimento, Mineração e Energia do 
Estado, membros da Secretaria de 
Comunicação do Estado, bem como 
representantes de entidades de classe 
diretamente interessadas no licen-
ciamento do Projeto Volta Grande, 
como Simineral e Fiepa. 

Nesta reunião, foi informada que 
a Licença de Instalação seria emitida 
naquele dia. Por volta das 14h, a reu-
nião terminou, com os participantes 
voltando às suas atividades diárias. 
Por dever de compliance e transpa-
rência junto à Bolsa de Valores de 
Toronto, bem como a fim de evitar 
o risco de uso indevido de informa-
ção privilegiada (insider trading), 
considerando que a reunião havia 
terminado e participantes já teriam 
contato com outros públicos, a Belo 

Mapa realizado pela Belo Sun para apresentação do projeto em audiência 
pública de Senador José Porfírio. ADA se refere a Área Diretamente Afetada 
e como as terras indígenas estariam a mais de 10 km de distância a empresa 
afirma não ser obrigada a realizar estudos de impactos dentro dessas áreas 
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Sun Mining Corp. optou pela trans-
parência e boa-fé junto ao mercado 
e ao público em geral, e informou no 
seu site sobre a decisão de emissão da 
LI. A LI do Projeto Volta Grande em 
si foi recebida às 18h22 do dia 2 de 
fevereiro de 2017.

Há relatos de processo de deslo-
camento da população afetada 

antes mesmo do inicio  da obtenção 
da licença de instalação. Gostaria 
de saber mais sobre como está sen-
do o diálogo com as populações que 
vivem na área do projeto. Iniciou-se 
um cadastramento e transferência 
dos moradores da região?

A Belo Sun Mineração já realizou 
contratos de compra e venda de pos-
ses com os ocupantes de lotes e/ou 
fazendas de interesse para instalação 
do Projeto Volta Grande, seguindo to-
dos os parâmetros legais necessários 
e avaliações independentes de valores 
das áreas e benfeitorias. 

Além disso, no curso do licen-
ciamento ambiental, a Belo Sun Mi-
neração preparou um Programa de 
Realocação, Negociação e Inclusão 
Social, voltado às Vilas Ressaca e 
Galo, tendo em vista que fazem parte 
da Área Diretamente Afetada (ADA) 
do empreendimento. 

Este programa foi submetido à 
avaliação do órgão ambiental e as 
autoridades envolvidas nesse proces-
so são constantemente informadas 
a respeito das ações da empresa, in-
clusive o Ministério Público, Incra, 
Governo do Estado e Prefeitura de 
Senador José Porfírio. 

Seguindo as melhores práticas re-
lacionadas às realocações (Padrão n. 5 
do Banco Mundial), as famílias dessas 
áreas foram cadastradas em duas cam-
panhas censitárias, em 2012, durante 
a fase de Licença Prévia (LP), com o 
acompanhamento de representante da 
Prefeitura de Senador José Porfírio e 
comissão de moradores. 

Após o cadastramento, a empresa 
manteve diálogo profundo com essas 
comunidades. Ainda em 2017, a em-
presa atualizará o cadastro socioeco-
nômico e discutirá o planejamento da 
realocação com os moradores.

Existe diálogo com as obras de 
Belo Monte – seja com as em-

presas, pessoas que monitoram os 

impactos, governo, etc – para que a 
atividade de mineração não agrave 
ainda mais os já existentes impactos 
da usina hidrelétrica na região?

A partir da observação sobre os 
empreendimentos de mineração e o 
hidrelétrico, uma das condicionantes 
da Licença Prévia (LP) concedida a 
Belo Sun Mineração foi a elaboração 
de uma matriz de impacto ambiental 
consolidada, sinérgica e cumulativa 
atualizada, em função da dinâmica da 
região com a instalação e operação da 
UHE Belo Monte. 

Os impactos identificados serão 
mitigados pelas medidas de contro-
le e programas socioambientais pro-
postos pela Belo Sun Mineração, que 
serão executados nas fases de ins-
talação e operação do Projeto Volta 
Grande. 

A empresa também considerou 
o potencial de aumento da presença 
de atores institucionais, ausentes ou 
de pouca atuação no território, como 
secretarias de Estado e organizações 
sociais, que poderão apoiar o diálogo 
entre a empresa e a população sobre as 
alternativas de fomento ao desenvol-
vimento local.

No Brasil assistimos recentemen-
te a um desastre ambiental em 

Mariana, Minas Gerais, com o rom-
pimento de uma barragem que im-
pactou severamente uma cidade e 
ameaçou a vida do rio Doce. Como 
garantir que o mesmo não aconteça 
na região?

O Projeto Volta Grande terá apenas 
uma barragem de rejeitos e sua capa-
cidade, após 12 anos de operação, será 
de 35,43 milhões de metros cúbicos, 
o que equivale a 1/3 da barragem de 
Fundão, de Mariana (MG). A altura 
da barragem do Projeto Volta Grande, 
após 12 anos de operação, será de 44 
metros, enquanto a barragem da Sa-
marco era de 110 metros. 

A barragem de rejeitos da Belo Sun 
Mineração será construída para per-
manecer estável durante toda a vida 
útil do empreendimento e após o en-
cerramento das operações. Além dis-
so, a característica geológica da área 
prevista para construção dessa bar-
ragem (área de rocha extremamente 
sólida ou competente), bem como a 
topografia (vale natural) e seu siste-
ma de alteamento, a jusante, lhe darão 
maior estabilidade e segurança.

Mapa realizado pelo Instituto Socioambiental mostra que o projeto se 
encontra 9,5 km de distância da Terra Indígena (TI) Paquiçamba, a 13,7 km 
da TI Arara da Volta Grande do Xingu. Organização também cita TI Ituna/

Itatá, habitada por indígenas isolados
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Gostaria de conhecer melhor o 
plano de tratamento de rejeitos 

do empreendimento e como irão ga-
rantir a segurança do rio Xingu.

O Projeto Volta Grande não fará 
utilização de água do rio Xingu, por-
tanto, não haverá interferência por 
parte dele na vazão do rio. A água da 
chuva é suficiente, com exceção de pe-
quena quantidade de água de serviços 
e uso geral e da água potável, que vi-
rão de outras fontes. 

A água que será utilizada no pro-
cesso do Projeto Volta Grande será 
obtida através da coleta e armazena-
mento de água da chuva em dois lagos 
de contenção, que servirão como lagos 
de gerenciamento de águas pluviais. 
Essa água será utilizada e recirculada 
entre a planta de beneficiamento e a 
barragem de rejeitos. 

Na Licença de Instalação (LI) 
emitida pela Secretaria de Estado de 
Meio Ambiente e Sustentabilidade 
do Pará (Semas/PA), as condicionan-
tes de nº 20, 48, 56 determinam que 
a empresa realize o monitoramen-
to hidrológico, com periodicidade 
mensal e anual visando avaliar os 
níveis do rio Xingu, no trecho onde 
será implantado o projeto, conside-
rando cenário atual e futuro da usina 
de Belo Monte.

A situação política atual do Bra-
sil tem influenciado ou preo-

cupado as decisões da empresa, já 
que quase todas as investigações 
tinham envolvidas construtoras e 
grandes empreendimentos? Pos-
suem uma política anticorrupção, 
já que até mesmo Belo Monte está 
entre as obras investigadas?

Sim, a Belo Sun Mineração, por ser 
uma empresa com ações cotadas na 
Bolsa, tem uma política de adequação 
às normas legais e éticas, onde se en-
quadram as disposições anticorrup-
ção. Há um departamento específico 
(Jurídico e Compliance) para cuidar 
desses temas. 

A Belo Sun Mineração sempre se 
portou com transparência e dispo-
nibilidade para que todos os cida-
dãos fossem informados sobre seu 
empreendimento, inclusive durante 
os quase cinco anos do processo das 
licenças Prévia e de Instalação, pro-
vendo inúmeros estudos, esclareci-
mentos e atendendo a todos os ques-
tionamentos de forma profissional e 
proativa – e assim continuará a agir 
também nas questões que se apre-
sentarem à frente.

Sob água e lixo, Belém submerge
Menos de dois anos depois de ter 

concedido a licença ambiental para 
o funcionamento de uma – que seria 
moderna – central de processamento 
e tratamento de resíduos em Marituba, 
que substituiria, com enormes ganhos 
para todos, o lixão do Aurá, a Secre-
taria de Meio Ambiente e Sustentabi-
lidade admitiu, na semana passada, 
desativá-la.

Foi no auge de uma manifestação 
de protesto dos moradores de Maritu-
ba, que bloquearam a entrada do aterro 
sanitária, não permitindo a saída ou a 
entrada de caminhões.Com isso, quase 
quatro mil toneladas de lixo se acumu-
laram pelas ruas de Belém. A situação 
se agravou de tal maneira que o prefei-
to, Zenaldo Coutinho, impotente para 
fazer outra coisa, apelou através de ví-
deo nas redes sociais pelo fim imediato 
do bloqueio, por causa do grave proble-
ma de saúde pública criado.

A Revita foi licenciada para operar 
o aterro sanitário de Marituba por 15 
anos. Seu trabalho ainda não comple-
tou dois anos e o governo do Estado 
já admite fechar o novo lixão, criado 
justamente para acabar com o despejo 
a céu aberto, sem qualquer forma de 
tratamento, que funcionava no Aurá, 
em Ananindeua. Os moradores de Ma-
rituba queriam o fechamento imediato, 

mas isso é impraticável. A desativação 
será gradual, graduação essa ainda não 
definida.

A empresa tenta sobreviver argu-
mentando que já identificou duas tec-
nologias para redução do mau chei-
ro, empregando lavagem de altíssima 
pressão ou com produtos químicos que 
neutralizam as substâncias odoríficas. 
Prometeu ainda intensificar o contato 
com os moradores para recebimento 
de dúvidas, reclamações e prestação de 
esclarecimentos, “com o compromisso 
de oferecer soluções para assegurar o 
conforto de todos e a destinação am-
bientalmente adequada para os resíduos 
gerados na região”.

Os moradores, porém, só aceitaram 
encerrar o bloqueio do acesso ao aterro 
em troca de uma série de reuniões, em 
alguma delas com a presença do gover-
nador, para acabar com a agressão do 
lixão. Ao contrário do que estava previs-
to, ele exala um odor tão forte quanto o 
do Aurá, com a grave diferença de estar 
mais próximo do núcleo urbano. 

Para os moradores, não há alternati-
va: será curta a trégua que deram, com 
a qual foi retomado o recolhimento 
do lixo acumulado em Belém, porque 
querem se livrar do problema que ator-
menta suas vidas o mais rapidamente 
possível. Nem que seja criando proble-

ma semelhante para os municípios da 
região metropolitana.

Muito lixo ficou exposto às enxurra-
das das chuvas, acondicionado em depó-
sitos específicos e em sacos plásticos. Mas 
a maioria ficou solta e dispersa, depois de 
dois dias sem coleta. Mesmo os cegos pu-
deram ver o quanto a capital do Pará é suja. 
E quanto nem se importa com isso. A culpa 
maior é da prefeitura, mas a fatia dos mo-
radores nesse bolo podre é cada vez maior. 
Lixo é atirado sem dó nas ruas. Muito lixo.

As pessoas agem irracionalmente, 
como se a natureza pudesse ser a gran-
de catadora de lixo. Como ela é vítima, 
o que acontecerá  se – e quando desabar 
uma enxurrada? Talvez como nunca an-
tes (parafraseando Lula), as drenagens 
ficarão entupidas, as águas transbordarão 
e a cidade será completamentealagada. 
Ao contrário das outras vezes, porém, o 
volume, por ser recorde, não se dissipará. 
Belém poderá submergir sob as águas e a 
sujeira. Enfim, uma composição paisagís-
tica coerente com o seu estado doentio.

Se a licença de operação for revogada, 
quem arbitrará a causa e quem pagará o 
prejuízo? Se novo local for encontrado, 
quem garante que ele não prosseguirá a 
novela de Aurá e Marituba?

Já está na hora de algum agente de 
controle externo, administrativo ou po-
lítico, cobrar respostas e exigir medidas.
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O que o Pará ganha com grande projeto?
As grandes obras em áreas pioneiras sempre sugerem a 

imagem da omelete, que não pode ser preparada sem que 
se quebrem os ovos. Por provocarem mudanças súbitas e de 
efeitos profundos, esses empreendimentos de maior magnitude 
inevitavelmente acarretarão problemas. Eles só terão menor 
significado se ações preventivas se consolidarem antes de 
começarem as obras. 

No curso da execução, o acompanhamento constante é vital 
para que a herança deixada pelo grande projeto não tenha 
continuidade ou mesmo se acentue. Do contrário, como tem sido 
a regra, quem permaneceu depois que o pique da construção se 
consumou, arcará com os danos e prejuízos, sobretudo os imateriais, 
que são simplesmente ignorados na concepção dessas ações.

Não houve tal antecipação em Belo Monte, a segunda 
maior obra da história recente da Amazônia, depois da 
ampliação de Carajás. A quebra de ovos foi desproporcional 
à omelete, mesmo sendo gigantesca. Ao menos para quem, 
morando em Altamira quando começou a construção da 
usina, em 2011, nela permanece e continuará ali.

Não tendo sido incorporado aos benefícios da obra, 
o nativo padrão vê o seu modo de vida destruído, agora 
que a usina entrou na fase de produção. O futuro não 
chegou para ele. O passado virou miragem, fantasia, o leite 
derramado.

Pode-se apontar a concessionária da hidrelétrica de 
33 bilhões de reais, a Norte Energia, atribuindo-lhe parte 
dos erros. Mas no aspecto específico da segurança, a 
imprevidência e até a incúria é do poder público, como se 
pode concluir de um artigo de pesquisadores da Universidade 
Federal do Pará, que serviu de base para reportagem 
publicada na semana passada pelo portal de notícias UOL, 
escrita por Carlos Madero.

Reproduzo-a, com ligeiros ajustes, para estimular o debate 
sobre a questão. Também transcrevo trechos do artigo dos 
dois pesquisadores, editando-os para que se tornem mais 
agradáveis e pertinentes para um leitor de jornal, sem alterar 
o conteúdo do texto.

Segue-se, primeiro, a reportagem.

Nos anos 2000, em Altamira, ci-
dade pacata no centro do Pará, 
havia paz às margens do rio 

Xingu. A rotina de calmaria, porém, foi 
terminando ao mesmo tempo em que 
era erguida a usina de Belo Monte.

Desde o anúncio da obra, o muni-
cípio passou a viver uma explosão de 
violência que o fez ingressar na lista 
das dez cidades com maiores taxas de 
homicídios do país.

Segundo dados do Datasus, em 
2015, o município registrou 135 ho-
micídios --o que dá uma média de 124 
mortes por 100 mil habitantes. Para 
efeito de comparação, a taxa é 37% 
maior que Honduras, país com maior 
taxa de homicídios do mundo, segundo 
a ONU (Organização das Nações Uni-
das). No Brasil, essa média não chega a 
um quarto disso: 29 por 100 mil.

Para imaginar a mudança de vida, 
basta voltar ao ano de 2000, quando 
Altamira registrou apenas oito homi-
cídios e média de 9,1 mortes por 100 
mil habitantes. Em 2009 --quando a 
Eletrobrás já solicitava a licença prévia 
de Belo Monte--, a taxa já era de 50,6 
mortes por 100 mil pessoas. Seis anos 
depois, essa média saltou 147%.

“Os resultados indicaram, a partir 
do início da construção da usina, um 
vigoroso crescimento da violência, que 
atinge a população nos cinco municí-
pios diretamente afetados pelo proje-

to em dimensões proporcionalmente 
muito maiores do que acontece em 
outras sub-regiões do Estado do Pará”, 
aponta o artigo “A Hidrelétrica de Belo 
Monte e Seus Efeitos na Segurança Pú-
blica”, dos pesquisadores João Francis-
co Garcia Reis e Jaime Luiz Cunha de 
Souza Professor, da UFPA (Universida-
de Federal do Pará).

“Tais municípios tiveram sua es-
trutura social, econômica e ambiental 
profundamente alterada com a chegada 
das empreiteiras encarregadas da cons-
trução e a migração de grandes contin-
gentes de pessoas oriundas de todas as 
partes do Brasil”, complementa.

Causas e efeitos

Segundo especialistas ouvidos 
pelo  UOL, os números da violência 
estão ligados à chegada das obras e re-
cursos ao maior município em territó-
rio do país (159 mil km², o equivalente 
ao Estado do Ceará), somada à falta de 
investimentos públicos no local.

“Altamira tinha problemas de segu-
rança, sim, mas não da forma gigante 
como chegou”, afirma Antônia Melo, 
coordenadora do movimento Xingu 
Vivo para Sempre, que congrega várias 
entidades da região.

Um dos exemplos da violência foi 
o assassinato, em outubro de 2016, do 
então secretário de Meio Ambiente e 

Turismo  da cidade de Altamira, Luís 
Alberto Araújo, 54.

Ele era conhecido pela atuação rí-
gida contra a exploração mineral e o 
desmatamento.  Após a morte, houve 
protesto na cidade, que cobrou apura-
ção do caso --mas até hoje o crime não 
foi elucidado.

‘Lá não tem nada, é uma desgraça’
Segundo Melo, a rotina da cidade 

hoje é de medo. “Todos aqui dizem que 
perderam a paz. Hoje é assalto em todo 
canto, mortes. Virou um verdadeiro 
campo de guerra civil, não só violência 
física, mas da ausência de direitos das 
pessoas”, afirma.

Para Melo, desde a chegada de Belo 
Monte, o desenvolvimento propagado 
pelo governo trouxe consigo as drogas. 
“A juventude é a principal vítima disso. 
Em Altamira, não há mais um espaço de 
lazer para jovens. Antes, tinha a beira do 
rio, que não era poluído, para as pessoas 
tomarem banho. Pessoas foram transfe-
ridas de suas margens aos novos assen-
tamentos, e lá não tem nada. É uma des-
graça, não tem outra palavra”, explica.

O professor de direitos humanos 
do curso de etnodesenvolvimento da 
UFPA, Assis Oliveira, lembra que, além 
das mortes, o Relatório de Vulnerabili-
dade Juvenil à Violência de 2015 apon-
tou Altamira como o terceiro pior índi-
ce entre todos os municípios do Brasil 
com mais de 100 mil habitantes.

http://https/noticias.uol.com.br/internacional/ultimas-noticias/2014/04/10/brasil-tem-11-dos-assassinatos-do-mundo-diz-onu-norte-e-nordeste-lideram.htm
http://https/noticias.uol.com.br/internacional/ultimas-noticias/2014/04/10/brasil-tem-11-dos-assassinatos-do-mundo-diz-onu-norte-e-nordeste-lideram.htm
http://https/noticias.uol.com.br/internacional/ultimas-noticias/2014/04/10/brasil-tem-11-dos-assassinatos-do-mundo-diz-onu-norte-e-nordeste-lideram.htm
http://https/noticias.uol.com.br/internacional/ultimas-noticias/2014/04/10/brasil-tem-11-dos-assassinatos-do-mundo-diz-onu-norte-e-nordeste-lideram.htm
http://www1.folha.uol.com.br/poder/2016/10/1822674-secretario-do-meio-ambiente-de-altamira-e-morto-na-porta-de-casa.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/poder/2016/10/1822674-secretario-do-meio-ambiente-de-altamira-e-morto-na-porta-de-casa.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/poder/2016/10/1822674-secretario-do-meio-ambiente-de-altamira-e-morto-na-porta-de-casa.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/poder/2016/10/1822807-altamira-tem-protesto-contra-violencia-apos-morte-de-secretario.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/poder/2016/10/1822807-altamira-tem-protesto-contra-violencia-apos-morte-de-secretario.shtml
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“A violência social, e não somente a 
de homicídio, aumentou drasticamente 
a partir do ano de 2010, e isto se reflete 
em todos os outros índices que tenho 
apurado, da violência sexual, dos con-
flitos familiares, da violência contra a 
mulher e do tráfico de drogas”, afirma.

Oliveira explica que essa alta é uma 
soma de duas equações: o grande au-
mento populacional em curto período 
de tempo e a falta de uma preparação 
do território e das políticas públicas 
para atender às novas demandas.

“Isso tem no setor de segurança pú-
blica uma questão emblemática, pois 
ele não entra como parte dos investi-
mentos das condicionantes socioam-
bientais. Somente em 2011, portanto já 
no processo agudo de aumento da vio-
lência, faz-se um Termo de Coopera-
ção entre a Norte Energia e o governo 
do Estado do Pará, para realizar o in-
vestimento em algumas medidas estra-
tégicas de segurança pública”, afirma.

Para o professor, a violência na 
região também tem causas mais pro-
fundas, que vêm do aumento da de-
sigualdade socioeconômica causada 
pela obra.

“Esta desigualdade socioeconô-
mica só tende a crescer ao longo das 
etapas da obra, pois é justamente ago-
ra, no período da chamada desmobili-
zação dos trabalhadores e vigência da 
Licença de Operação de Belo Monte, 

que ocorre uma redução demográfica 
e um forte baque na economia local, 
com maior desemprego, trabalho in-
formal e precarização das condições 
de vida”, conclui.

Outro lado

A Norte Energia informou que 
o Projeto Básico Ambiental de Belo 
Monte não previa investimentos para a 
segurança pública na área de influência 
da usina. Mesmo assim, a empresa diz 
que firmou um convênio com o gover-
no do Pará e investiu R$ 110 milhões 
nos cinco municípios da área de influ-
ência direta.

No caso de Altamira, a Norte Ener-
gia afirma que os recursos serviram 
para compra com helicóptero, implan-
tação de um sistema de videomonitora-
mento e reforma das sedes das polícias 
Civil e Militar e do prédio do Instituto 
Médico Legal.

Em nota, enviada após a publicação 
da reportagem, a Secretaria de Estado 
de Segurança Pública e Defesa Social 
do Pará  contestou “com veemência as 
metodologias de pesquisas que utilizam 
como fonte de dados o Sistema de Infor-
mações sobre Mortalidade (SIM), cria-
do pelo Datasus”. Segundo a pasta, fo-
ram 63 homicídios na cidade em 2015.

Para chegar ao número de 135, em 
2015, o UOL usou o dado de mortes 

por agressões intencionais cometidas 
por terceiros. Os dados do Datasus 
são atualizados pelas causas da morte 
contidas nas certidões de óbito. Por 
isso, o dado é internacionalmente 
usado como parâmetro.

“O ranking criado pela metodolo-
gia merece uma discussão, a fim de 
que sejam respeitadas as diferentes 
formas de captação de dados dos Es-
tados brasileiros, a exemplo do Pará, 
que coleta informações referente à 
criminalidade a partir de boletins de 
ocorrência. A necessidade de discus-
são é tão necessária que, em outubro 
de 2015, o governo baiano questio-
nou, oficialmente, o Ministério da 
Justiça por conta do uso da metodo-
logia SIM, empregada pelo Senasp 
no trabalho Diagnóstico dos Homi-
cídios do Brasil daquele ano”, diz o 
comunicado.

A secretaria ainda diz que ações de 
prevenção e combate à criminalidade 
na região, no segundo semestre de 
2016, reduziram os índices de homi-
cídios, latrocínios e roubos a residên-
cias. “Foram apreendidas quase 150 
armas de fogo, efetuadas 28 prisões 
e cumpridos 39 mandados de prisão. 
Em 2016, a Polícia Civil prendeu to-
dos os envolvidos no assassinato de 
um casal e um filho da família Bu-
chinger, crime de grande repercussão 
na cidade de Altamira”.

Como todo grande projeto,
Belo Monte deixa prejuízo

Segue-se a versão que editei de “Grandes projetos na Amazônia: a hidrelétrica de Belo Monte e 
seus efeitos na segurança pública”, de autoria de João Francisco Garcia Reis (doutorando da 

Universidade Federal do Pará) e Jaime Luiz Cunha de Souza (professor da UFPA).

A demanda por segurança públi-
ca gerada nos municípios pró-
ximos à UHE Belo Monte con-

solidou-se antes mesmo do início das 
obras. Somente com a notícia do leilão, 
da formação do consórcio construtor e, 
posteriormente, da concessão da licen-
ça prévia para o início da construção, 
um fluxo considerável de pessoas se 
dirigiu para os municípios localizados 
nas proximidades do projeto, o que 
causou um crescimento populacional 

abrupto e uma demanda gigantesca 
por policiamento. 

A absorção dessa demanda encon-
tra-se inibida principalmente pelas 
dificuldades de adequação das es-
truturas necessárias, visto que os re-
cursos financeiros, além de escassos, 
precisam de um tempo considerável 
para serem alocados e definitivamente 
disponibilizados. 

O mesmo ocorre com os recursos 
humanos, os quais necessitam de, no 

mínimo, dois anos para o recrutamen-
to, a seleção e a formação de pessoal, 
sem contar com a aquisição de equipa-
mentos e a formulação de estratégias 
operacionais e de logística.

Investimento irrisório

Quando o consórcio responsável 
pelo projeto negociou com o governo 
do estado do Pará as compensações 
para fazer frente aos problemas sociais 
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decorrentes da implantação do projeto 
Belo Monte, a demanda de recursos 
proposta pelo governo do Pará foi or-
çada em cerca de 1,2 bilhão de reais. 
Para o sistema de segurança pública, 
no entanto, a contraproposta feita pelo 
consórcio encarregado da construção 
da usina foi de menos de 10% do valor, 
ou seja, cerca de 20 milhões anuais du-
rante cinco anos, totalizando 100 mi-
lhões de reais.

Vale ressaltar que, segundo dados 
fornecidos pela Norte Energia, a es-
timativa de receita a ser obtida pela 
UHE Belo Monte com a comerciali-
zação anual de 39.089.748 MWh, a 
uma tarifa de R$ 68,34/MWh, pre-
vê um faturamento da ordem de R$ 
2.671.393.378,32, ou seja, mais de 2,5 
bilhões de reais por ano. 

Assim, a contrapartida oferecida 
pela Norte Energia para fazer frente a 
todos os impactos negativos relativos 
a todo o período de faturamento pre-
visto no projeto (30 anos) correspon-
de a 3,74% do valor previsto para ser 
arrecadado em um ano. Isso demons-
tra que o valor a ser repassado para fi-
nanciar essas despesas sociais relativas 
aos impactos sociais e ambientais da 
implantação do projeto (100 milhões 
de reais) é uma quantia irrisória se 
comparada ao faturamento previsto e 
à dimensão dos problemas que perma-
necerão na região por muitas décadas 
após o término da construção.

Para ajustar as ações do governo 
do estado do Pará a esse limite de re-
cursos contidos na contraproposta da 
Norte Energia, foram excluídas obras 
de grande relevância para a atuação da 
segurança pública na região de Belo 
Monte: o Centro Integrado de Opera-
ções e toda a infraestrutura e o sistema 
de telecomunicações; o Centro Regio-
nal de Inteligência e Análise Criminal; 
as bases aerofluviais, que representa-
riam a capacidade de mobilização das 
forças de segurança, em virtude da 
geografia do terreno; as bases integra-
das terrestres, que seriam estruturas 
integradas dos órgãos do sistema de 
segurança pública, assim como as es-
truturas de prevenção e de intervenção 
e reinserção, que, respectivamente, são 
representadas pelo Programa por uma 
Cultura de Paz (Propaz) e pela Fábri-
ca Esperança, além da construção de 

residências funcionais, necessárias em 
função da grande especulação imobili-
ária na região, cuja finalidade seria via-
bilizar o acesso à moradia dos agentes 
de segurança que serão removidos para 
aquela localidade.12 

Ao estado do Pará caberá como 
herança administrar os impactos am-
bientais e os problemas sociais com os 
poucos recursos de que dispõe. Isso, 
inevitavelmente, forçará o remane-
jamento de recursos que poderiam 
ser empregados no atendimento de 
outras carências operacionais experi-
mentadas pelo sistema de segurança 
nas demais localidades que não estão 
e não serão diretamente afetadas pelo 
projeto Belo Monte. 

Assim, a população de todo o es-
tado do Pará será penalizada com o 
aumento da violência e dos índices de 
criminalidade, uma vez que o estado 
terá muitos e novos compromissos a 
assumir na área de segurança e será 
obrigado a realocar os já escassos re-
cursos eventualmente existentes para 
concentrá-los na área de Belo Monte. 

A apropriação invisível

Esse prognóstico confirma o que 
diversos pesquisadores do desenvolvi-
mento da região têm mostrado há tem-
pos quando alertam que o avanço do 
capital na Amazônia apropria-se das 
adversidades sociais, culturais e geo-
gráficas para valorizar basicamente a 
si mesmo, já que a quase totalidade da 
energia elétrica produzida será utiliza-
da para atender outros estados da fede-
ração, sem grandes preocupações com 
a região impactada pela construção da 
usina. Resultados encontrados 

Como é possível verificar, houve 
um aumento no total de registros por 
100 mil habitantes realizados nas de-
legacias que atendem às demandas da 
região: o número passa de 3.034 para 
6.064 no período considerado, de 2007 
a 2013. Quanto às ameaças, houve um 
crescimento no mesmo período, de 
186 para 542 a cada 100 mil habitantes.

Os dados mostram um crescimento 
das demandas por registros nas dele-
gacias quando comparadas com o total 
de registros, o que indica um signifi-
cativo avanço do número de ameaças 
registradas quando comparadas com 
o total.O número de ameaças cresceu 
192%, e o total de registros, aproxima-
damente 100%, o que indica um acir-
ramento das rusgas, brigas, atritos, de-
sentendimentos na população da área. 

O efeito perverso

Tal fenômeno permite estimar a 
magnitude da pressão experimentada 
pelos serviços públicos em geral, so-
bretudo, pelo sistema de segurança-
-pública: (a) nos cinco municípios im-
pactados diretamente pela construção 
da usina hidrelétrica de Belo Monte. 

Os dados mostram que o maior 
crescimento no total de registros da re-
gião ocorreu entre 2010 e 2011, com o 
acréscimo de 791 registros a cada 100 
mil habitantes, período que coincide 
com os anos de anúncio do empreen-
dimento, leilão, licença prévia, assim 
como do início da seleção de mão de 
obra e da construção. No mesmo perí-
odo observa-se também o maior cres-
cimento no registro de ameaças – 195 a 
cada 100 mil habitantes. 

Em Altamira, o total de registros 
relacionados com a população é bem 
maior que o das outras cidades em 
todos os anos analisados; e comporta-
mento análogo é observado nos regis-
tros das ameaças, que, nesse municí-
pio, são bem maiores em todos os anos. 

Essas observações indicam que o 
município sofre uma pressão por de-
mandas na área de segurança pública 
muito maior do que os outros pesqui-
sados, já que enquanto na região a re-
lação de registros cresce de 3.034 para 
6.064, em Altamira, ela passa de 4.695 
para 7.570. As ameaças na região au-
mentam de 186 para 542, ao passo que 
em Altamira crescem de 275 para 698, 
fragilizando a capacidade de atendi-
mento da demanda do município. 
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O índice de criminalidade (IC) na 
região passa de 27,5 para 45,1, o que 
indica um crescimento de 17,6 no pe-
ríodo considerado, de 2007 a 2013, re-
presentando um aumento de 64%. Esse 
crescimento regional é maior que o ve-
rificado no estado do Pará e na capital 
paraense, onde houve respectivamente 
no mesmo período um aumento de 
30,4 para 41,7 (37,2%) e de 34,2 para 
45,6 (33,3%). 

Pode-se constatar que o crescimen-
to do IC absoluto e percentual nos 
municípios que compõem a região foi 
maior que a média no estado do Pará. 
Em Altamira, o número de homicídios 
relacionados com a população decres-
ceu no período de 2007 a 2009 e voltou 
a crescer em 2010, início da construção 
da UHE Belo Monte. 

Esses dados indicam que há no mu-
nicípio uma pressão das taxas de ho-
micídios maior do que a que afeta os 
demais municípios da região pesquisa-
da, uma vez que enquanto na região a 
relação de registros cresce de 27,5 para 
45,1, só no município de Altamira a 
taxa variou de 39 para 59, por 100.000 
habitantes. 

O estouro da droga 
e do estupro

Podemos verificar que no mesmo 
período, o número de registros de 
ocorrências de tráfico de drogas por 
100 mil habitantes na região salta de 
2,6 para 107,2, um acréscimo de 104,6 
que indica um aumento de 4.015%. 
Constata-se, claramente, portanto, o 
crescimento expressivo desse tipo de 
crime, sendo importante ressaltar que 
em nenhuma outra região do estado do 
Pará houve tamanho aumento.

Em Altamira, o número de registros 
de tráfico de drogas passou de 4, em 
2007, para 165 por 100.000 habitantes, 
em 2013, o que representa um acrésci-
mo de 4.025%, indicando que esse mu-
nicípio sofre a maior pressão do tráfico 
de drogas quando comparado aos de-
mais pesquisados na mesma região. 

Embora o número proporcional de 
registros em Altamira seja maior que o 
da região, verifica-se que o crescimento 
percentual é muito próximo, indicando 
que a ocupação da região e do muni-
cípio de Altamira sofreu um assédio 
avassalador do tráfico de drogas.

Nos registros de estupros, houve 
uma alteração na região: o número pas-
sou de 8,5 para 53,2 por 100.000 habi-
tantes, o que indica um crescimento de 
44,7 (525,9%) no período considerado, 
de 2007 a 2013. O crescimento na re-
gião observada é maior que o verifica-
do em todo o estado do Pará e em sua 
capital, quando analisados em separa-
do: de 30,4, o número passou para 41,7, 
e de 34,2, para 45,6, respectivamente. 

Isso nos leva a inferir que a região 
observada apresentou o maior cres-
cimento do IC no estado do Pará. Em 
Altamira, os registros de estupros rela-
cionados com a população aumentaram 
de 13, em 2007, para 65 por 100.000 ha-
bitantes em 2013, atingindo sua maior 
marca em 2012, quando esse número 
chegou a 70, o que indica o aumento 
acentuado desse tipo de crime no muni-
cípio com a implantação do projeto. 

Observa-se também o expressivo 
crescimento de mortes no trânsito por 
100 mil habitantes: de 7,9 em 2007, 
passaram para 22,5 em 2013 – um 
aumento de 184,8%. Os dados confir-
mam um claro crescimento após 2010: 
de 9,7, chega-se a 22,5. Em Altamira, 
o número de mortes no trânsito por 
100.000 habitantes também cresceu 
significativamente, deslocando-se de 
12 para 25. A partir de 2011, seu cresci-
mento é ainda mais expressivo, passan-
do de 13 para 25, quase dobrando em 
três anos.Quando se compara Altamira 
com a região, o município supera-a nos 
anos de 2007 e de 2013, ficando abaixo 
dos registros nos demais períodos. 

O IBGE previu um crescimento na 
região de 17.782 habitantes no período 
de 2007 a 2013. A Nessa [Norte Ener-
gia], por sua vez, estimou uma quanti-
dade bem maior: previu o crescimento 
de 69.292 habitantes após a implantação 
da UHE Belo Monte, o que representa 
um significativo impacto para a região.

É importante registrar que o aumen-
to populacional não determinou um 
significativo aumento nas matrículas 
nas escolas nos níveis médio e funda-

mental (c), que de 2007 a 2013 absor-
veram 888 indivíduos, representando 
um acréscimo de 2%. No registro de 
veículos (d), observa-se um acréscimo 
de 45.086 veículos, o que representa 
245,3% de expansão, a partir de 2007. 

Desigualdades persistem

Todos esses fatores podem ser 
considerados variáveis importantes 
para o crescimento do crime na re-
gião onde foi inserido o projeto da 
UHE Belo Monte, deixando evidente 
a vinculação do aumento da violência 
com as dinâmicas que envolveram a 
implantação da usina. Os dados, mais 
uma vez, demonstram que os gran-
des projetos de investimentos (GPI) 
como o da UHE de Belo Monte, em-
bora movimentem grandes somas de 
recursos para a região, normalmente, 
não contribuem para a redução das 
desigualdades locais, favorecendo, ao 
contrário, o acirramento de proble-
mas sociais e ambientais nas regiões 
onde se instalam. 

Mais uma vez se confirma, nesse 
empreendimento, a costumeira falta 
de preocupação com a população lo-
cal, sobretudo, com suas consequên-
cias sociais. A exemplo do que já acon-
teceu em outros projetos, também é 
possível prever para este que a conclu-
são da fase de construção intensificará 
ainda mais os conflitos agrários da re-
gião, ao mesmo tempo em que tende-
rá a consolidar um mercado de drogas 
cuja mão de obra abundante e barata 
virá exatamente das populações de-
sassistidas, que não terão lugar na fase 
de operação da usina.

Os dados apresentados permitem-
nos concluir que os retornos e compen-
sações para o estado do Pará, de forma 
a possibilitar o atendimento das novas 
demandas que surgiram com a cons-
trução da UHE Belo Monte, sobretudo 
aqueles destinados à segurança públi-
ca, são insignificantes diante da mag-
nitude dos novos e graves problemas 
sociais e ambientais que precisarão ser 
enfrentados. Os dilemas enfrentados 
pela população local e o caos instala-
do no sistema de segurança pública do 
estado do Pará permitem-nos resumir 
toda essa discussão em poucas pala-
vras: projeto novo, erros antigos.’
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NAZARÉ

Os 50 anos do Colégio 
Nossa Senhora de Nazaré, 
em 1953, teriam que ter 
comemoração à altura. Por 
isso, o diretor, irmão Fide-
lis, mandou uma comissão 
de alunos ao governador 
Zacarias de Assunção pe-
dir a cessão do Teatro da 
Paz. 

O grupo era integrado 
por Mário Raimundo Fidal-
go, Augusto Ferreira Filho, 
Luiz Mendes da Fonseca 
e Abílio Diogo Carneiro. 
Como abre-alas, o deputa-
do estadual (depois federal) 
Sílvio Braga, presidente da 
associação dos ex-alunos 
do colégio.

COMÉRCIO

• Em 1955, o negócio 
de Romulo Maiorana era a 
Duplex Publicidade, que fa-
bricava flâmulas com tintas 
luminosas com preço a par-
tir de seis cruzeiros. Funcio-
nava na rua 28 de Setembro, 
no centro comercial antigo.

• Cléo Bernardo e Le-
onam Cruz (pai do atual 
desembargador com o mes-
mo nome) dividiam um es-

critório de advocacia, em 
duas salas na Gaspar Viana. 
Lidavam com questões tra-
balhistas, criminais, cíveis e 
comerciais. Cléo, irmão do 
deputado Sílvio Braga, tam-
bém fazia política.

• Kalume & Tomaz, da 
Casa Rádio Eletrônica do 
Pará, anunciavam  aos católi-
cos que acabavam de receber  
em gravação o hino do XXX-
VI Congresso Eucarístico In-
ternacional. Era a única edição 

integral, autorizada pelo car-
deal do Rio, Jaime Câmara.

• Já A. F. Coelho trom-
beteava que seus armazéns 
estavam com “cal! Cal! Cal!”.

OBITUÁRIO

Os obituários foram dei-
xados de lado. Até passado 
recente, e ainda nos melho-
res jornais do mundo, era 
peça destacada na imprensa. 
Algumas vezes continham 
informações que, de outro 
modo, não seriam regis-
tradas para a posteridade. 
Também refletiam o estilo 
da época, como neste, pu-
blicado pela Folha do Norte, 
em 1955, do médico Juliano 
Pinheiro Lira Sozinho.

Durante muitos anos 
exerceu a clínica médica. Foi 
também catedrático da Fa-
culdade de Medicina (ainda 
isolada, sem a Universidade 
Federal do Pará, que só pas-
saria a existir três anos de-
pois) e professor em escolas 
particulares, como o Colégio 
Moderno, o Progresso Para-
ense e a Escola Prática. Foi 
um dos fundadores da Esco-
la de Agronomia (transfor-
mada mais recentemente na 
Universidade Federal Rural 
da Amazônia, a Ufra).

Vale a transcrição do tre-
cho final. A linguagem revela 
a época e a família:

“Contava 71 anos de ida-
de. Deixa viúva a sra. Haydée 
dos Santos Lira Sozinho, e 12 
filhos, todos maiores.

O dr. Sozinho, que era 
muito estimado e conceitu-
ado pelas suas boas quali-
dades, sucumbiu em conse-
quência de uma operação de 
próstata a que se submeteu 
[quatro dias antes de morrer].

Os funerais realizam-se 
amanhã, às 8 horas, saindo 
os seus despojos do necroté-
rio do hospital [D. Luiz I, da 
Beneficente Portuguesa] onde 
ocorreu o óbito”.

PROPAGANDA

Ao beatle Edgar Augusto
Em homenagem ao meio século de carreira jornalística que Edgar 
Augusto Proença completa neste ano, junto com incríveis 45 anos 

fazendo sem parar um programa de rádio (o Feira do Som, agora na 
Cultura), o anúncio de estreia do filme Socorro (Help) dos Beatles. 

Foi em quatro sessões do Cine Teatro Palácio, na avenida Presidente 
Vargas (onde hoje está uma das filias da Igreja Universal do Reino de 
Deus S/A, no térreo do Palácio do Rádio), em 25 de outubro de 1968. 

Edgar, um dos maiores beatlemaníacos do mundo (e certamente o que 
mais coloca a banda inglesa para tocar no rádio), já estava diante 
de um microfone com sua voz em bom timbre, como a do pai, Edyr 

Proença, um dos melhores locutores que o Pará já ouviu.
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CAPITAL

Em 1957, o Rio de Ja-
neiro vivia seus últimos três 
anos como capital da repú-
blica. Ainda era a Meca de 
habitantes de outros Esta-
dos, o Pará incluído. A meta 
era ir ou morar na cidade 
maravilhosa. Topava-se com 
paraenses por todo lado, 
principalmente em Copaca-
bana. A agenda era intensa.

 • Recém-eleito prefeito 
de Belém, o ainda deputa-
do federal Lopo de Castro 
anunciava sua disposição de 
ir ao Rio de Janeiro todo mês 
para rever suas filhas, amigos 
e seus projetos em tramita-
ção na Câmara Federal.

• O lugar de Lopo foi 
assumido, “simples e sem 
discurso”, pelo poeta Ruy 
Barata. O jornalista Wal-
dyr Carvalho anotou na 
sua coluna (Rodo... Piando, 
na Folha do Norte): “Como 
acontece com toda bancada 
paraense, o novo deputa-
do ficou mudo”. Depois de 
apresentado na tribuna, des-
ceu ao plenário e se sentou 
ao lado do colega Virgínio 
Santa Rosa.

• Océlio de Medeiros, 
representante da SPVEA (a 
antecessora da Suam) foi ao 
aeroporto receber a artista 
Vanja Orico, filha do embai-
xador (e seu amigo) Osvaldo 
Orico. Vanja talvez tenha sido 
a maior realização do pai.

• Darcy Carvalho, dire-
tor da empresa estatal de na-
vegação da bacia amazônica 
(os SNAPP), já decidira: iria 
passar as festas de fim de 
ano com a família no seu re-
duto carioca.

BROTINHOS

Com “boa altura” e co-
vinhas nos dois lados do 
rosto (além de ter um “it”), 
em véspera de completar 
15 anos, Lina Maria Barbo-

FOTOGRAFIA

Água: sempre difícil
A lata d’água na cabeça era uma cena comum em vários bairros 

periféricos de Belém apenas 50 anos atrás. Em 1967, adultos e crianças 
faziam ponto nas torneiras públicas espalhadas por essas áreas. A 

água tratada não chegava às casas humildes. O jeito era se munir de 
paciência e disposição para esperar a lata encher e carregá-la pela 

distância necessária. Para as crianças, recipientes menores. A labuta, 
porém, era a mesma. Hoje, as redes de tubulações são extensas. O 

problema é a falta de água para circular por elas.

sa foi eleita rainha dos bro-
tinhos no baile de carnaval 
da Assembleia Paraense 
de 1963. Trajou também a 
melhor fantasia, de bailari-
na de circo. Seu prêmio foi 
uma gargantilha de ouro, 
“artisticamente trabalha-
da”. O 2º lugar foi de Ma-
ria Clara Marques, com a 
fantasia Índia, e o terceiro 
de Selma Dias, vestida de 
Príncipe.

No Pará Clube, a rainha foi 
Ana Maria Anaissi. No Auto-
móvel Clube, Edna Azevedo. 
Já Iolita Meireles foi conside-

rada “a jovem mais animada” 
do baile no reinado de Lúcifer, 
realizado pelo colunista social 
Wilkens nos salões do Auto-
móvel Clube, no último andar 
do Palácio do Rádio.

ÁGUA

Em 1974, dois bairros 
de Belém ainda não tinham 
rede de água: a Marambaia e 
o Una (além do Ipasep, em 
|Outeiro), que se abasteciam 
em poços artesianos. O es-
tranho é que um bairro mais 
recente, justamente a Nova 

Marambaia, já dispunha do 
serviço, embora nem sem-
pre constante.

Nesse ano, a Cosanpa co-
meçou a implantar 17 quilô-
metros de tubulação numa 
área da velha Marambaia 
entre a avenida Almirante 
Barroso, avenida Dalva, rua 
Getúlio Vargas e o bairro do 
Atalaia. O fornecimento 24 
horas por dia se estenderia 
ao Marco, Sacramenta, Pe-
dreira e parte do Telégrafo.

Os moradores desses bair-
ros sofriam pela falta de água. 
Continuam a sofrer, aliás.
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As mangueiras de Belém:
um presente ou um estorvo?

Em menos de dois meses, oito man-
gueiras já caíram na área central de 
Belém. O principal causador dessas 
quedas, a chuva, com seu vento acom-
panhante, vai atingir agora o seu pe-
ríodo crítico. Há três mil árvores cen-
tenárias concentradas em trechos de 
intenso tráfego de pessoas e pedestres. 
Cada uma pesa, em média, três tone-
ladas, com um raio de abrangência ex-
pressivo, em função de suas copas den-
sas. É uma ameaça grave.

No entanto, o tratamento à arbori-
zação da cidade não guarda a menor 
relação com a expressão da questão. 
Talvez o problema esteja se revelando 
mais sério por algumas circunstâncias 
específicas. É visível o esforço de últi-
ma hora para prevenir novos acidentes. 
Pela regra das probabilidades, um novo 
desabamento dificilmente continuará a 
se restringir a danos materiais.

Talvez só quando houver morte, 
algum poder maior se alevante para 
obrigar a prefeitura e seus auxiliares, 
principalmente a podadora-mor (e, 
geralmente, má), a Celpa, a um esfor-
ço excepcional e concentrado para agir 
na medida das exigências para impedir 
danos materiais e humanos. 

Acabar com 
as mangueiras?

O cotidiano da cidade já não aju-
da, mas na temporada de chuvas a vi-
são se torna ainda mais tendenciosa: 
as mangueiras não são a arborização 
recomendável para Belém. Elas são pe-
sadas altas, de copas frondosas. Sujam 
as ruas, prejudicam a fiação de energia, 
bloqueiam ou dificultam a saída de 
carros das moradias, seus frutos atin-
gem pessoas e veículos, causando pre-
juízos e ferimentos – e todos os anos 
desabam. Melhor exterminá-las. E elas 
são sistematicamente exterminadas. É 
uma guerra silenciosa, mas efetiva.

Mesmo pessoas capacitadas e inte-
ligentes acabam se deixando levar por 
essa perspectiva comodista, de curto 
prazo e viciada pelo bitolamento da 
questão urbana. Como o engenheiro 
agrônomo Jonas Veiga, por quem te-
nho apreço e admiração.

Ele escreveu no meu Facebook:
A prefeitura de Belém tem que urgen-

temente fazer um serviço sério de abate 
de todas as mangueiras que ameaçam a 
população, principalmente na estação 
chuvosa que este ano está sendo muito 
rigorosa. A médio-longo prazo, tem que 
fazer um esforço amplo pra  substituir 
a arborização da cidade usando outro 
tipo de árvore, de porte mais apropriado 
à infraestrutura urbana moderna.

A fama de Belém de ser a cidade 
das mangueiras poderia ser preservado, 
mantendo essa arborização em alguns 
poucos logradouros no centro de Belém, 
com um constante trabalho de controle e 
manutenção”.

Extermínio silencioso

O quadrilátero das mangueiras 
não aumenta há muitos anos. Para 
mim, Belém ficará ainda mais in-

suportável do que já está sem elas. 
O que precisamos é fazer alguma 
adaptação da nossa vida predatória 
às maravilhosas árvores, que nos 
dão clorofila, sombra, temperatura 
mais agradável, cor, odor e frutos o 
ano inteiro. Não basta podá-las de 
vez em quando, combater parasitas 
e predadores, eliminar as que estão 
condenadas (nunca esquecendo o 
replantio necessário) se suas raízes 
não são protegidas, seu espaço vi-
tal preservado e seu monitoramento 
se tornado constante, através de um 
serviço florestal específico.

Já sugeri um projeto a respeito 
inúmeras vezes, repetindo a proposta 
nesta temporada de inverno com oito 
quedas de árvores. Nenhuma respos-
ta. A tática oficial é, pelo silêncio, ir 
pondo abaixo as indesejáveis árvores. 
Para essa manobra contribui a coni-
vência, a omissão e a visão míope dos 
belenenses.

Uma cidade que ficou conhecida 
pela sua exuberante e típica vegeta-
ção e dispensa esse patrimônio mere-
ce mesmo é ficar exposta completa-
mente ao sol e à selvageria disfarçada 
de esperteza da vida urbana.



JORNAL PESSOAL Nº 627 • MARÇO DE 2017 • 1ª quinzena15

Protesto é sempre um ato legítimo?
Sair das grandes cidades em feriados é 

terrível. Fica pior ainda quando qualquer 
manifestação de protesto fecha o trânsito, 
como ocorreu no início de carnaval na sa-
ída da capital paraense. Numa via pública, 
como é – e federal – a BR-316, o principal 
direito do transeunte é o de ir e vir de-
simpedido, que a constituição – também 
federal – lhe assegura. Os manifestantes 
devem ser mantidos à margem porque o 
direito deles é inferior ao direito coletivo 
de milhares de pessoas com sua circula-
ção impedida. É preciso acabar com essa 
folia de protestos por qualquer pretexto.

A atitude da autoridade responsável 
pela ordem pública deve ser ainda mais 
rigorosa se o número de manifestantes 
é inexpressivo e a causa da manifestação 
questionável, como era o caso daquela 
que levou ao fechamento da rodovia, em 
Marituba, na sexta-feira passada.

O protesto era de associados de uma 
cooperativa que distribui água dita mine-
ral (ou adicionada de sal, na nomenclatu-
ra da entidade), na verdade, nada mais do 
que (e quando) potável. Eles não querem 
que um projeto de lei aprovado em de-
zembro do ano passado pela Assembleia 
Legislativa entre em vigor. O projeto, de 
autoria do presidente do legislativo, de-
putado Márcio Miranda, impõe o uso de 
garrafões de 15 litros na embalagem rosa.

Em consequência, deverão ser retira-
dos de circulação os garrafões de 10 e 20 
litros de cor azul, que são os mais usados. 
Além disso (e o detalhe pode revelar o 

dedo do gigante), são as embalagens de 
uso exclusivo de marcas específicas de 
águas minerais.

A causa é muito particular. Não auto-
riza nem legitima o que fizeram os ma-
nifestantes. Além disso, tudo indica que 
há uma disputa comercial por trás dessa 
guerrinha. A padronização geral pode ser 
iniciativa saudável. Mas por trás dela pode 
estar um deslocamento de mercado. Será 
que algum novo grupo vai entrar nesse 
segmento? Será que há uma disputa acir-
rada entre os que já estão instalados?

Muitas perguntas podem ser feitas até 
o completo esclarecimento da situação, 
mas uma questão as transcende: a medida 
evitará que o consumidor continue sujeito 
a receber um produto de baixa qualidade 
e alto preço? É a característica principal 
desse setor. Além de outra: o desrespeito 
aos direitos do cidadão numa terra em 
que a lei continua a ser potoca.

Mesmo os juristas mais vanguardistas 
na defesa do direito a manifestações de 
protesto ou greves admitem que elas se 
tornam abusivas quando há perigo con-
creto ou lesão a bens jurídicos constitu-
cionalmente assegurados, como o direito 
à vida, o direito à saúde e o direito à liber-
dade de locomoção. Nesse caso, a reação 
penal é necessária, racional, legal e cons-
titucional. Logo, esse direito de protestar 
deve ser relativizado e ponderado.

Os manifestantes de Marituba não es-
tavam defendendo nenhum direito legíti-
mo ou legal que estivesse sendo violado 

nem um constrangimento ilegal a que es-
tivessem sendo submetidos. Protestavam 
contra uma lei. Ou seja: um projeto legis-
lativo já aprovado e sancionado, que não 
os impedia de trabalhar. 

Seu objetivo foi regulamentar uma 
atividade econômica. Não havia direi-
to líquido e certo na argumentação dos 
autores do protesto. Eles defendiam sua 
atividade comercial sob a própria ótica e 
interesses setoriais. Não tendo consegui-
do evitar a aprovação da lei, o que deviam 
fazer era continuar a combatê-la pelos 
meios legais e políticos, não pelo evidente 
abuso de direito.

Eu, por exemplo, sou contra os moto-
táxis, que considero um meio absurdo de 
transporte. Pelo menos duas mil pessoas 
vivem diretamente dessa atividade, nú-
mero que vai dobrar com a recente inova-
ção legal praticada pela câmara municipal 
de Belém. Se dependesse de mim, os mo-
totáxis seriam extintos, ainda que causas-
sem desemprego e provocassem manifes-
tações de protesto e reações até violentas 
dos prejudicados. 

A higiene, a segurança e a própria 
economia dos clientes e da população em 
geral estão muito acima dessa situação, 
gerada pelo baixo nível de uma cidade 
como Belém, em quase todos os aspectos 
da vida social. Claro: o poder público de-
veria oferecer compensações e vantagens 
adicionais para extinguir essa anomalia 
belenense no conjunto urbano nacional. 
Mas teria que combatê-lo.

MEU SEBO

Ao embaixador do Pará
Os sebos cariocas contêm provas da 

estima do paraense pelo Rio de Janeiro. 
Pesquisando com atenção e vagar, loca-
lizam-se livros que fizeram parte de bi-
bliotecas de paraenses que se transferi-
ram para o Rio, principalmente quando 
era a capital do Brasil, nela morando até 
morrerem.

A partir desse fato, muitas bibliotecas 
foram desfeitas e grande parte dos livros 
foi levada – às vezes com a volúpia do acer-
to de contas – pelas viúvas. Ou seguiram 
caminhos tortuosos, insondáveis, surpre-
endentes e nem sempre em condições de 
serem refeitos.

Foi o caso de Os senhores do mundo, 
talvez o primeiro, escrito (com 175 pági-
nas) pelo jornalista e escritor Luiz Beltrão, 
publicadas ainda em Recife, pelas Edições 
Folha da Manhã, em 1950. Com o valioso 
frontispício do poeta – também pernam-
bucano – Manuel Bandeira, o mais sim-
bolista dos modernistas brasileiros, com 
ilustração de Reinaldo Fonseca.

Beltrão dedicou o livro, quando estava 
em Belém, em março de 1954, “ao Edgar 
Proença, embaixador do Brasil no Pará, com 
a admiração do confrade”. Além da intimi-
dade, a dedicatória revela a visão aguçada de 
Beltrão, ao considerar o Pará um país à parte 

do Brasil, com o qual, nessa época, tinha pou-
cos vínculos. As comunicações eram através 
da navegação pelo litoral ou por avião, ambas 
caras ou, pelo menos, custosas.

Só no ano seguinte, o mineiro Juscelino 
Kubitscheck, eleito presidente da república, 
começaria a aventura de Brasília e a ligação 
da nova capital federal por terra com a capi-
tal paraense. Depois disso nada seria igual, 
dando razão ao igualmente poeta (grande 
sonetista, apesar de moderno) Ruy Barata. 
Ele se considerava habitante de um país cha-
mado Pará, morador de uma rua que era rio 
– antes das terríveis estradas de rodagem, 
nada poéticas.



Jornalista livre da Lava-Jato
No dia 4, o jornalista Breno Altman se manifestou sobre a decisão 
do juiz Sérgio Moro de excluí-lo de uma das ações resultantes 
da Operação Lava-Jato. Depois de um ano de processo, ele foi 
considerado inocente da apuração sobre eventual vínculo entre atos 
de corrupção e o assassinato do ex-prefeito de Santo André, Celso 
Daniel. As denúncias sobre a participação de Breno não foram 
comprovadas. Não significa que inexista um elo entre o assassinato 
de Daniel e o PT, num crime político.
O texto de Breno surpreendeu e até chocou os mais impulsivos. Foi escrito 
em tom sereno, sem qualquer indício de revolta. Por isso, merece ser lido 
pelas pessoas com disposição de ver a realidade multifacetada dessa ação 
histórica contra a corrupção endêmica no Brasil, com seus acertos e 
falhas. E, especificamente, sobre a participação do juiz Sérgio Moro.
Escreveu Breno:

A juíza Clarice Maria de Andrade Rocha já reassumiu 
a titularidade da 1ª vara criminal de Belém, “devendo a 
mesma retornar às atividades perante a da qual é titular”. 
A autorização foi dada pelo presidente do Tribunal de Jus-
tiça do Estado, Ricardo Nunes, cumprindo determinação 
do Conselho Nacional de Justiça, que cumpriu decisão do 
Supremo Tribunal Federal.

O STF concedeu liminarmente a suspensão dos efeitos 
do ato de disponibilidade da juíza aplicada pelo CNJ, defe-

riu, até o julgamento final do mandado de segurança, que 
seus advogados impetraram.

A punição foi aplicada depois de processo administrativo 
disciplinar que apontou grave erro da magistrada ao ignorar 
que uma menor permanecera presa numa cela da delegacia 
de polícia de Abaetetuba, sendo agredida e estuprada segui-
das vezes.

O TJE punira a juíza colocando-a em disponibilidade 
com proventos proporcionais ao seu tempo de serviço.

A juíza de volta

O juiz Sérgio Moro, nessa últi-
ma quinta-feira [2], finalmente 
exarou a sentença relativa ao 

processo no qual eu era réu, oriundo do 
27º episódio da Operação Lava Jato, de-
nominado “Operação Carbono 14”.

Diz a decisão, a meu respeito:
“Breno Altman é apontado por três 

pessoas como envolvido no crime, Mar-
cos Valério de Souza, Alberto Youssef e 
Ronan Maria Pinto. Mas são todos depoi-
mentos problemáticos, provenientes de 
pessoas envolvidas em crimes. Diferente-
mente dos demais, não há nos documen-
tos qualquer elemento que o relacione às 
operações, nem os valores passaram por 
sua empresa, nem há uma vinculação ne-
cessária entre ele e a gestão financeira do 
Partido dos Trabalhadores. Por falta sufi-
ciente de prova, deve ser absolvido.”

Após quase um ano sob investigação 
e processo, o magistrado responsável 
pela 13ª Vara Federal do Paraná reconhe-
ce minha inocência.

No mar de irregularidades e abusos 
que inunda a vida político-judiciária do 
país, minha absolvição é uma pequena e 
modesta vitória daqueles que têm com-

promisso com a Constituição, a demo-
cracia e o Estado de Direito.

Mas esse momento de alegria não 
anula a gravidade dos fatos que o ante-
cederam e a preservação do ambiente de 
perseguição política que dita a conduta 
de muitos atores do sistema judicial.

Lembremos que esse processo foi 
iniciado com o Ministério Público Fe-
deral anunciando que o objetivo central 
das investigações era comprovar o vín-
culo entre atos de corrupção e o assas-
sinato do ex-prefeito de Santo André, 
Celso Daniel.

Durante dias, promotores e veícu-
los de informação expuseram os réus 
à execração pública, vinculando-os a 
uma sórdida hipótese que mesclava 
sangue e lama.

Com a decretação de prisões preventi-
vas e conduções coercitivas, alimentou-se 
um espetáculo midiático cujo único pro-
pósito era celebrar mais uma bala de prata 
contra o Partido dos Trabalhadores.

Após um ano, a denúncia do MPF 
simplesmente desapareceu com qualquer 
referência ao homicídio do ex-prefeito e à 
extorsão que estaria sendo praticada con-

tra dirigentes petistas para esconder sua 
alegada relação com o delito de morte.

A peça acusatória final se resumiu a 
36 páginas, das quais apenas seis linhas 
dedicadas a mim, pedindo a condenação 
dos réus por lavagem de dinheiro, sem 
qualquer preocupação em apresentar 
provas de dolo ou ir além de testemu-
nhas com duvidosa credibilidade, como 
reconhece o próprio juiz.

Caso não prevalecesse o aparelha-
mento da Justiça como trincheira ideo-
lógica, caberia honradamente ao próprio 
MPF tomar as devidas cautelas antes de 
lançar cidadãos ao Coliseu da opinião 
pública, agindo com menos açodamento 
e mais zelo pelos direitos constitucionais.

Mesmo declarado inocente, paguei 
uma pena severa e irreparável por crime 
jamais cometido. O espetáculo proces-
sual atingiu frontalmente minha ima-
gem e levou à ruptura dos contratos pu-
blicitários do site que dirijo, eliminando 
postos de trabalho e golpeando um dos 
veículos de maior prestigio da imprensa 
independente.

Como jornalista, tampouco posso fi-
car indiferente às injustiças que se man-
têm, como a condenação sem provas 
contra Delúbio Soares, reforçando sus-
peitas de quem acusa a Operação Lava 
Jato por ser centralmente orientada para 
abalar e destruir o principal partido da 
esquerda brasileira.

Por fim, agradeço o incrível trabalho 
de meus advogados, bem como a solida-
riedade inquebrantável de meus familia-
res, amigos e companheiros.

Espero que minha absolvição sirva, 
de alguma maneira, como motivo de âni-
mo aos que lutam, nas ruas e nas institui-
ções, contra a escalada antidemocrática 
que machuca nosso país.


