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CARNE FRACA

A montanha e o rato
Os consumidores brasileiros são beneficiados pela maior operação que a 

Polícia Federal já realizou em toda a sua história. Foi três vezes maior do que 
a Lava-Jato. Mas foi essa a melhor abordagem de um problema tão grave? Os 

benefícios serão maiores do que os prejuízos? Que o povo responda.

QUANTO CUSTA A IMPRENSA? • FIM DO JORNALISMO

A montanha pariu um rato e o boi foi 
pro brejo.
Esta seria uma boa charada para de-
cifrar o significado da maior opera-

ção da história da Polícia Federal, desencadeada 
numa sexta-feira, 17 (menos quatro dias e a cha-
rada estaria completa). A Operação Carne Fraca 
colocou 1.100 homens nas ruas, efetivo quase 
três vezes maior do que do que os 400 que deram 
eclosão à Operação Lava-Jato, começando nes-
te mês seu terceiro ano contínuo de atividades. 
Eles atuaram em seis Estados (Paraná, São Paulo, 

Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Minas Gerais 
e Goiás) e no Distrito Federal.

A montanha foi a própria operação, que parecia 
ter levado a sério a simbologia de que se o homem 
não vai à montanha, cabe à montanha se achegar 
ao homem. Ao encontrá-lo, a montanha exibiu à 
opinião pública um rato. Ele existe, é nocivo, mas 
poderia ser combatido e eliminado sem que a natu-
reza precisasse recorrer a dotes mágicos.

É de qualidade questionável parte expresivas 
dos alimentos que chegam à mesa do consu-
midor final, passando por uma cadeia de inter-
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mediários, a partir de produtores em 
condições díspares e frequentemente 
muito desiguais entre si. Essa suces-
são de problemas se deve mais à ação 
e inação do governo do que a mazelas 
do mercado, sempre tendente a abusar 
se não é submetido a controle externo, 
por iniciativa das pessoas ou pela ação 
competente do governo.

Uma verdadeira guerra?
A PF colocou o bloco na rua depois 

de dois anos investigando esquemas de 
propinas relacionados a 32 empresas. 
Elas corrompiam fiscais do serviço de 
vigilância e anexos do governo fede-
ral para liberar carnes adulteradas ou 
estragadas. Foram cumpridos 27 man-
dados de prisão preventiva, 11 de tem-
porária (válida por cinco dias) e 194 
buscas e apreensões. 

A PF chegou à conclusão que os 
principais frigoríficos do país integra-
vam a organização criminosa, extensa e 
tentacular. Por causa dessa articulação, 
carne adulterada era servida a estudan-
tes como merenda escolar. Produtos 
com substâncias potencialmente can-
cerígenas eram usados na maquiagem 
de carne manipulada criminosamente. 
O povo estava sendo envenenado, no 
país e no exterior.

Qualquer que seja o resultado da 
investida, a vaca foi pro brejo porque 
o prejuízo já causado, e o que ainda vai 
acontecer pelos próximos anos, men-
surável em centenas de milhões de dó-
lares (talvez em bilhões de dólares), é 
irrecuperável.

No açodamento e, quem sabe, na 
busca pela partilha da notoriedade e do 
heroísmo acumulados pela Lava-Jato, 
os organizadores da caça ao boi e ao seu 
criador e aproveitador, a Polícia Federal 
parece ter deixado de adotar algumas 
cautelas elementares e de fazer questio-
namentos primários. Não fez a adequa-
ção dos objetivos ao método adotado. 
O mais grave ainda: não submeteu suas 
provas a um teste de consistência. O que 
começa errado, como sabe o povo, não 
tem jeito: acaba errado.

Uma vertente mais simples, mas ca-
paz de conviver por mais tempo com 
uma investigação criteriosa e compe-
tente, era a corrupção. A PF chegou a 
corruptos (agentes do governo) e cor-
ruptores (empresários). Este pode ser a 
matriz de vários desdobramentos, por 
meio dos quais a polícia pode ir do ba-
gre ao tubarão, de pessoas a empresas, 
de unidades concorrenciais a cartéis, de 
locais isolados a uma teia de conexões.

Com tão pouca matéria prima de 
valor legal, porém, a PF avançou nas 

deduções, como se a rastreá-la houves-
se provas incontestáveis e arrasadoras. 
Irregularidades de tal magnitude que 
o juiz Marcos Josegrei da Silva, da 14ª 
vara federal do Paraná, que determi-
nou as prisões, classificou a situação 
como de realismo mágico. 

Os frigoríficos tinham acesso dire-
to no Ministério da Agricultura, esco-
lhendo os servidores que iriam efetu-
ar as fiscalizações na empresa, graças 
à distribuição de propina entre eles. 
Roney dos Santos, executivo da BRF, 
tinha acesso inclusive ao login e senha 
do sistema de processos administrati-
vos do órgão, de uso interno.

A Receita Federal, uma das partici-
pantes da investigação, disse que os fis-
cais se valiam da distribuição de lucros 
e dividendos de empresas fantasmas, 
da montagem de redes de fast food em 
nome de testas de ferro e da compra de 
imóveis em nome de terceiros para es-
conder o aumento de patrimônio.

A PF apontou como líder do es-
quema o fiscal Daniel Gonçalves Fi-
lho, ex-superintendente do escritório 
do Ministério da Agricultura no Para-
ná entre 2007 e 2016, que tinha a pro-
teção do PMDB do Paraná, junto com 
outros diretores.

“É um cenário desolador. Resta 
claro o poderio de intimidação, de in-
fluência e de uso abusivo dos cargos 
públicos que ostentam para se locu-
pletarem, recebendo somas variáveis 
de dinheiro e benesses in natura das 
empresas que deveriam fiscalizar com 
isenção e profissionalismo”, assinalou o 
juiz, ao dar sua autorização para a ação.

Os canhões, porém, foram dispara-
dos com o auxílio de um único laudo 
pericial, incapaz de dar robustez a uma 
autêntica operação de guerra, como a 
PF não executou nem na época em que 
era um dos braços violentos da ditadu-
ra. Havia mais magia do que realismo 
na composição dos processos.

O erário pode absorver o assalto de 
servidores públicos e empresários du-
rante o tempo que a PF utilizou para 
identificar os alvos iniciais, a partir 
dos quais, embalada pela rotina das 
delações premiadas e dos acordos de 
leniência praticados pela Lava-Jato, 
espera chegar a gigantescas corpora-
ções, como a JBS e a BRF, líderes do 
setor no mercado mundial. 

Mas dois anos de envenenamento 
diário por alimentos estragados ou 
sem condições saudáveis de consumo 
foi prazo demasiado, um absurdo. Pa-
rece que as polícias brasileiras (e, na 
extensão, também o judiciário) conti-
nuam a dar mais atenção ao dano ma-

terial, especialmente o patrimonial, 
do que à condição humana, aos direi-
tos da pessoa.

Foram tantos os erros e as besteiras 
ditas para defender a Operação Carne 
Fraca que imediatamente as empresas e 
o governo metralharam propaganda no 
lugar de fatos e defesa ao invés de escla-
recimento completo dos fatos junto à 
opinião pública. Foi o boi de piranha ofe-
recido em imolação para que uma mana-
da de situações e problemas passasse do 
outro lado da arena pública.

A Associação Brasileira de Proteína 
Animal declarou que todos os produtos 
exportados pelo país são fiscalizados 
por técnicos nacionais e estrangeiros. 
“O Brasil é reconhecido internacional-
mente pela qualidade e status sanitário 
de seus produtos, que são auditados 
não apenas pelos órgãos brasileiros 
como também por técnicos sanitários 
dos mais de 160 países para os quais 
exporta”, disse a ABPA em nota.

A entidade ainda admitiu falhas 
no sistema produtivo, mas argumen-
tou que são eventuais e exceções. “São 
questões pontuais, que não refletem 
todo o trabalho desenvolvido pelas 
empresas brasileiras durante décadas 
de pesquisas e investimentos, para 
ofertar produtos de alta qualidade”.

Talvez, se empenhando ao máximo 
para corrigir seus erros e agir com efi-
ciência equiparável à da Lava-Jato, a 
Carne Fraca consiga apresentar resul-
tados convincentes e contribuir para 
modificar o mercado de alimentos no 
Brasil. É duvidoso, porém, que obtenha 
um saldo positivo no balanço entre os 
danos que já causou e os benefícios que 
pode propiciar. Não há dúvida que a 
montanha pariu um rato.

Político pelo meio
No entanto, a expectativa inicial era 

enorme. A PF foi à luta mirando al-
guns dos principais frigoríficos do país, 
como a BRF, dona das marcas Sadia e 
Perdigão, e o JBS, que tem as marcas 
Seara e Big Frango. A justiça federal do 
Paraná mandou o bloquear um bilhão 
de reais das 32 firmas investigadas.

Haveria um peixe grande metido 
nas conversas suspeitas monitoradas: 
o ministro da Justiça, Osmar Serra-
glio, deputado federal pelo PMDB pa-
ranaense na  época dos grampos. Ele 
aparece em diálogo grampeado com o 
suposto líder do esquema criminoso, a 
quem trata por “grande chefe”, embora 
sem qualquer indício de ilegalidade (e 
por isso não estava sendo investigado).

Também foram citados outros par-
lamentares do partido, como os depu-
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tados federais Sérgio Souza, integrante 
da Frente Parlamentar Agropecuária, e 
João Arruda, que se tornou suspeito ao 
apelidar um fiscal rigoroso de “capeta”, 
e o deputado estadual Stephanes Ju-
nior, filho do ex-ministro da Agricul-
tura Reinhold Stephanes. Seu assessor 
também conversava com um dos fis-
cais investigados.

Entre os 27 mandados de prisão 
estavam o gerente de relações institu-
cionais da BRF, Roney Nogueira dos 
Santos, e André Baldissera, diretor da 
empresa para o Centro-Oeste, além de 
funcionários do Ministério da Agricul-
tura e da Seara e do frigorífico Peccin, 
dos que mais irregularidades praticava, 
como uso de carnes podres.

Estes podem ser considerados os 
pontos bons da operação. O problema 
é que ela provocou repercussões nega-
tivas ao produto brasileiro nos 150 ou 
160 países em que o agronegócio con-
seguiu penetrar. Aos poucos, as barrei-
ras criadas ou as simples interdições 
começaram a ser revistas e canceladas. 
Mas qual o efeito sobre o comprador 
na ponta da linha? 

Foi muita onda para efeitos que, se 
não forem adequadamente aprofun-
dados, deixarão a sensação de que as 
falhas na investigação podem não ser 
acidentais. Afinal, os casos constatados 
se reduziram a dois Estados, o Paraná, 

principalmente, e Goiás, secundaria-
mente. Ser menor, como em muitos 
casos, não era mais recomendável para 
ser eficiente?

Um caso exemplar
A prova mais impressionante da PF 

foi obtida em relação a um carregamen-
to de carnes do frigorífico da BRF em 
Mineiros (Goiás) barrado em um por-
to da Itália por conter indícios de sal-
monella, bactéria comum em produtos 
alimentícios de origem animal ou ve-
getal. Ao ser ingerida, causa infecção, 
provocando vômitos e fortes diarreias. 
A bactéria foi identificada em pelo me-
nos quatro contêineres.  Apesar disso, a 
fábrica da empresa continuou em ope-
ração, provavelmente por interferência 
ilícita de fiscais do Ministério da Agri-
cultura, que recebiam propina da em-
presa. A empresa observou que todos 
os tipos são facilmente eliminados com 
o cozimento adequado dos alimentos.

A BRF sustentou que não houve 
irregularidade no caso da Itália. Em 
2011, a União Europeia definiu um 
novo regulamento para controle de sal-
monella em carne de aves produzidas 
localmente ou importadas. produtos in 
natura não poderiam mais conter dois 
tipos da bactéria. Um deles foi encon-
trado em alguns lotes dos quatro con-
têineres, que seria tolerado pela legisla-
ção europeia para carnes in natura “e, 
portanto, não justificaria a proibição de 
entrada na Itália”.

A empresa informou ainda que de-
cidiu encaminhar a mercadoria para 
o porto de Roterdã, na Holanda, o 
maior do mundo e um dos mais ri-
gorosos, onde ela passaria por todos 
os testes exigidos, com os mesmos 
padrões técnicos, permitindo-lhe res-
ponder aos questionamentos no mais 
breve tempo possível.

A PF pediu a paralisação imediata 
da fábrica. O juiz autorizou a intimação 
do Ministério da Agricultura para que 
adote as providências administrativas e 
fiscalize a fábrica da BRF em Mineiros. 
Imediatamente a  BRF informou que a 
unidade foi interditada, de forma pre-
ventiva e temporária, pelo Ministério 
da Agricultura, até a empresa prestar as 
informações que atestem a segurança e 
a qualidade dos seus produtos.

A companhia previu que isso “deve 
acontecer em breve”. Disse ter “confian-
ça em seus processos e padrões, que es-
tão entre os mais rigorosos do mundo”.

“A BRF assegura a qualidade e a se-
gurança de seus produtos e garante que 
não há nenhum risco para seus consu-
midores”, afirmou a empresa.

Por ora, é acreditar desconfiando. 
A prova dos nove só via pelo acompa-
nhamento rigoroso dos desdobramen-
tos desse novo encontro da sociedade 
brasileira com suas entranhas.

Cadê a voz do dono?

A Polícia Federal e o Ibama, auto-
res de ofensivas contra a indústria da 
carne, certamente sabem que o BN-
DES e a Caixa Econômica têm 26,24% 
do capital da JBS. E que o fundo dos 
funcionários da Petrobras, a Petros 
(com 11,4% das ações), e o fundo de 
pensão do Banco do Brasil, a Previ 
(com 10,7%), se reunidos, têm o con-
trole acionário da BRF.

No entanto, o governo, dono das 
duas instituições financeiras e o con-
trolador dos fundos federais, não se 
sentiu no dever de vir a público dizer 
o que acha da situação e prestar contas 
da sua participação nessa empresa, que 
se declara a maior produtora de prote-
ína animal do mundo, agora sob dupla 
fiscalização e dupla autuação.

A obrigação é de Michel Temer, por 
ser presidente da república. Mas á tam-
bém de Luiz Inácio Lula da Silva e de 
Dilma Rousseff. Foi no governo deles 
(por suas ordens?) que o BNDES e a 
Caixa desviaram dinheiro do setor pú-
blico para a iniciativa privada. Fizeram 
de Eike Batista o brasileiro mais rico do 
mundo. E da JBS a maior indústria de 
carne do planeta.

Carne: além de fraca
também pode ser fria

Cinco dias depois da Operação 
Carne Fraca da Polícia Federal, foi a 
vez da Operação Carne Fria do Iba-
ma ter a indústria da carne brasilei-
ra como alvo. No dia 22, o Instituto 
Brasileiro do Meio Ambiente e dos 
Recursos Naturais Renováveis au-
tuou 14 frigoríficos no Pará, Bahia e 
Tocantins. Eles foram notificados por 
comprarem 58 mil cabeças de gado 
produzidas em 26 fazendas com áreas 
embargadas pelo Ibama por desmata-
mento ilegal na Amazônia.

Os frigoríficos da JBS em Reden-
ção e Santana do Araguaia, no sul do 
Pará, estavam entre as unidades autua-
das. Ao contrário do seu procedimento 
usual, porém, o Ibama não apresentou 
os resultados da operação, causando 
estranheza entre alguns observadores 
da ação, considerada “uma das mais 
bem-sucedidas em flagrar grandes in-
fratores”, segundo o Poder360, de Bra-
sília, o primeiro a noticiá-la.

JBS _________________

Receita líquida (2016) 
R$170,3 bilhões
Lucro líquido (2016) 
R$ 626,4 milhões

PRinciPaiS emPReSaS 
inveStigadaS

BRF ________________

Receita líquida (2016) 
R$ 33,7 bilhões
Prejuízo líquido (2016) 
R$ 372,4 milhões
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Segundo o site, “a razão para atrasar 
a divulgação da operação do Ibama é 
a enorme repercussão nacional e inter-
nacional que a operação Carne Fraca 
causou, produzindo danos à reputação 
do país e da indústria da carne”.

Acrescentou que se carnes deteriora-
das provocaram reação da comunidade 
internacional, o efeito poderia ser de-
sastroso numa repetição desse episódio. 
Ele demonstraria que o Brasil “exporta 
proteína animal produzida a partir de 
áreas desmatadas ilegalmente”.

Relatou o Brasil360 e mais O Eco, que 
a Operação Carne Fria começou a ser 
planejada mais de um ano antes. Ela se 
baseou não em fiscalização em campo, 
mas no cruzamento de dados para pegar 
os infratores. A sua primeira etapa ocor-
reu em janeiro de 2016, quando o Ibama 
notificou os frigoríficos a entregar ao ór-
gão os documentos que mostram a pro-
cedência do gado que adquirem.

Relatou ainda o site: “O documen-
to mais importante é o chamado GTA 
(Guia de Trânsito Animal), usado 
para controle sanitário, em especial 
febre aftosa. De posse do GTA é pos-
sível saber qual o percurso do gado 
até chegar à porta do frigorífico. Os 
dados dos frigoríficos foram compa-
rados com os fornecidos pela Adepará 
(Agência Estadual de Defesa Agrope-
cuária do Estado do Pará). A partir 

dessa análise, o Ibama flagrou os cri-
mes ambientais”.

Outra consequência da operação 
do Ibama, segundo apurou O Eco, foi 
a queda do superintendente interino 
do instituto no Pará, Luiz Paulo Prin-
tes, um dos responsáveis por prepa-
rar a “Carne Fria. No lugar dele, es-
tava previsto para entrar Hildemberg 
Cruz, considerado um quadro técnico. 
Mas acabou entrando Arthur Valinoto.

O site informou que o Ibama nega ter 
minimizado a operação, que ainda deve-
rá durar cerca de 15 dias. Só então divul-
gará nota com informações oficiais.  Os 
resultados ainda seriam parciais.

Já a JBS negou ter comprado de for-
necedores irregulares. Forneceu ao Po-
der360 a seguinte nota:

“A JBS esclarece que não comprou 
animais de áreas embargadas pelo Iba-
ma e vem cumprindo integralmente o 
TAC assinado com o Ministério Públi-
co Federal.

Para garantir a origem responsável 
de sua matéria-prima, a JBS:

• seleciona 100% dos fornecedores 
com base em critérios socioambientais;

• não adquire animais de fazendas 
envolvidas com desmatamento de flo-
restas nativas, invasões de terras indí-
genas ou de conservação ambiental e 
que estejam embargadas pelo Ibama. As 
informações de movimentação dos ani-

mais entre fazendas são registradas na 
Guia de Trânsito Animal (GTA) respon-
sabilidade dos órgãos governamentais;

• mantém processo sistêmico de 
bloqueio de fornecedores que mante-
nham qualquer relação com violência 
no campo e conflitos agrários ou que 
façam uso de trabalho análogo ao es-
cravo ou infantil.

Adicionalmente, e com o objetivo 
de identificar e bloquear fornecedores 
irregulares, a JBS realiza, diariamente, 
o download de todas as informações 
contidas na lista de áreas embargadas 
pelo Ibama e da “lista suja do trabalho 
escravo” do Ministério do Trabalho 
(na ausência da publicação da lista do 
MTE, utilizamos a lista publicada pelo 
Instituto pela Erradicação do Trabalho 
Escravo – InPacto), para confrontação 
dos CPFs/CNPJs contidos nas listas 
públicas com o cadastro de fornecedo-
res de gado da companhia”.

O Ministério da Agricultura infor-
mou não ter conhecimento da opera-
ção Carne Fria.

A operação foi suspensa pelo minis-
tro Sarney Filho, que dela nada sabia, e 
os autores se recolheram, enquanto se 
esperavam as informações dos atingi-
dos. O problema é sério, existe, se man-
tém pela conivência do poder público, 
mas fica outra vez a pergunta: foi a ma-
neira correta de enfrentá-lo?

Uma tortura chamada BRT
O novo chefe do Ministério Público do 

Estado poderá assumir o cargo, no pró-
ximo mês, tomando uma providência na 
qual o seu assessor parece nunca ter pensa-
do: forçar a prefeitura de Belém a comple-
tar as obras em andamento do BRT, o sis-
tema de transporte do ônibus rápido. Para 
que isso aconteça, obrigará  o governo do 
Estado a suspender as obras do BRT Me-
tropolitano até Ananindeua, uma extensão 
do atual, para que essa conclusão se dê o 
mais rapidamente possível.

É um desafio para o prefeito Zenaldo 
Coutinho, nas condições em que se encon-
tra a prefeitura, concluir o BRT até o final do 
seu mandato, em 2020. Como então o fiscal 
da lei, autor da ação penal pública e defensor 
dos direitos difusos da coletividade continu-
ará a observar, impassível, o tormento diário 
imposto aos cidadãos pelo ritmo absurda-
mente lento das obras e, ao mesmo tempo, 
permitir que um novo BRT seja construído 
sem que o serviço em curso se conclua?

Um visitante da capital paraense mais 
atento deverá se escandalizar com a ver-
são local desse sistema de transporte pre-
tensamente mais rápido. Pela plataforma 
de concreto, mais elevada do que as pistas 
vizinhas, circulam poucos ônibus. Apenas 

quatro deles são realmente do tipo do BRT. 
Os outros são as velhas ou novas charangas 
que, para cumprir a nova missão, recebe-
ram apenas um acréscimo: uma placa os 
anunciando como ônibus expressos.

Esses ônibus têm apenas quatro estações 
em uso. A de origem, na avenida Augusto 
Montenegro, de tão grande e bem dotada, 
parece mais um terminal aeroportuário. E 
assusta seus clientes mais humildes e desa-
costumados com estrutura e serviço de me-
lhor qualidade. Esses BRTs saem a cada 20 
minutos, nunca lotados. Na maioria das ve-
zes, com raros passageiros. Mesmo com ar 
condicionado e a mesma tarifa (o que, cer-
tamente, não interessa aos donos de ônibus 
da frota ordinária – e quanto ordinária ela é, 
sabe bem o usuário).

Todas as estações ao longo da única 
via direta de saída (e entrada) de Belém, 
a avenida Almirante Barroso, exceto duas, 
estão fechadas. Aparentemente, teriam 
condições de uso. Algumas até permane-
cem feericamente iluminadas à noite – em-
bora inativas. As pistas também, ainda que 
o mato comece a crescer em torno delas, 
isoladas por tapumes metálicos. 

Assim, os quatro BRTs e os expressos 
mambembes têm que descer da plata-

forma e se incorporar às pistas de fluxo 
normal, que nesses trechos passam a ser 
apenas duplas. Congestionam ainda mais 
o diabólico trânsito.

Em outro trecho, a tarefa é voltar à pla-
taforma concretada (nos BRTs de outras ci-
dades o isolamento é feito apenas por uma 
faixa pintada no chão), bloqueando a pas-
sagem dos que vêm atrás. Já em São Braz, 
o ponto de cruzamento está afunilado pelo 
tapume que circunda a estação maior da 
avenida, às proximidades do já muito mal 
localizado terminal rodoviário da cidade.

Sem falar nos absurdos de esta linha 
tronco entrar em funcionamento sem as 
estações e sem o bilhete único, há o trans-
torno causado às pessoas por essa obra 
que, segundo o próprio prefeito, seu gran-
de propagandista na sua campanha de ree-
leição, talvez ainda por fazer em 2020.

Se o MP do Estado continuar omis-
so, a população poderá dividir com ele as 
críticas justas e furiosas que dirige a um 
dos piores prefeitos que Belém já teve, 
conquistando esse destaque em meio a 
tantas mediocridades que os paraenses 
escolheram para dirigi-los nos últimos 
anos. Belém merece o castigo, mas a dose 
se tornou excessiva.
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Uma arma chamada imprensa:
o caso Liberal versus Unimed

Entre 2007 e 2014, a Unimed acu-
mulou quase 16 milhões de reais de 
passivo na sua relação com os dois 
maiores grupos de comunicação do 
Pará. Com O Liberal perdeu 11,3 mi-
lhões de reais ao longo desses sete anos. 
Com a RBA foram R$ 4,4 milhões. A 
Unimed prestava o serviço, mas nada 
recebia. A contrapartida seria a veicu-
lação de publicidade nos veículos de 
comunicação das duas corporações.

A direção da cooperativa médica 
que tomou posse depois desse perío-
do, ao assumir decidiu encerrar os dois 
contratos, como parte das medidas de 
correção dos erros administrativos e 
reequilíbrio econômico-financeiro da 
entidade, que estava em fase de insol-
vência. Conseguiu refazer a relação 
com o grupo RBA, da família Barbalho, 
em bases equiparáveis à dos demais 
clientes. Mas não com o grupo Liberal, 
que foi à justiça para tentar manter o 
contrato leonino em seu favor e desas-
troso para a Unimed.

A cooperativa se livrou desse peso 
nas suas contas, mas tem sentido os 
efeitos dessa atitude, através de um 
noticiário tendencioso do jornal da fa-
mília Maiorana, que busca atingir sua 
imagem e credibilidade. Apesar de no-
ticiar inverdades, O Libera não aceita 
corrigi-las, nem concede o direito de 
resposta à Unimed. Por isso, na semana 
passada, sua diretoria decidiu divulgar 
uma nota, em função da nítida influên-
cia que o jornal parecia querer exercer 
sobe a eleição da cooperativa, realizada 
no dia 26, queterminou com a reelei-
ção do atual presidente, Wilson Niwa.

O título da nota já dizia muito sobre 
o seu conteúdo: “Quanto custa uma boa 
relação com a imprensa?”. A entidade se 
declarava marcada“a ferro e fogo”, em 
especial nos últimos doze meses, “por 
razões óbvias para o cooperado”.

Relata a direção da cooperativa 
que, ao assumira gestão, identificou 
os dois contratos de prestação de ser-
viços de assistência à saúde, em vigor 
desde 2007, que estabeleciam o paga-
mento do plano de saúde em troca de 

utilização de mídia (através de per-
muta), “relação esta que resultou acú-
mulo de prejuízo que poderia ser di-
recionado para outras prioridades ou 
investimentos, mas que ao contrário 
ajudaram a aprofundar o déficit das 
contas após a intervenção da ANS”, a 
Agência Nacional de Saúde.

Imediatamente procurou negociar 
“uma solução boa para todas as par-
tes”. Só o grupo RBA se dispôs a emitir 
cartas de crédito para lançamento nos 
balancetes da entidade. O documento 
foi considerado hábil à reversão dos 
expurgos que devia fazer para regula-
rizar as pendências.

O grupo RBA também firmou novo 
contrato, que a Unimed Belém classi-
ficou de vantajoso. Como a fatura do 
contratante sempre vai ser o valor gas-
to, acrescido de uma taxa de adminis-
tração, não há o risco de prejuízo.

Já as Organizações Romulo Maio-
rana,“além de não lançar mão da re-
lação de permuta, não aceitou emitir 
cartas de crédito para dar suporte ao 
crédito junto à contabilidade e assim 
atender às exigências da então Dire-
tora Fiscal, como também não firmou 
qualquer contrato”.

As ORM decidiram ingressar em 
juízo contra a Unimed “para restabele-
cer a nefasta relação herdada”. Inicial-
mente obteve medida liminar, mas a 
cooperativa conseguiu reverter todas 
as decisões “e por isso hoje não mais 
prestamos serviços àquele grupo”.

Na nota, a direção da entidade en-
fatiza que, “nos últimos dias têm sido 
fuzilantes os ataques da imprensa, o 
que particularmente ganha notorieda-
de em razão do processo eleitoral em 
curso, pois se a intenção da Grande 
Mídia é desestabilizar a gestão, o efeito 
adverso apenas recai sobre a moral e a 
imagem da empresa no mercado”.

Ponto por ponto
A partir daí, a nota desmente cada 

uma das denúncias feitas pelo jornal 
(ver matéria a seguir). Reprodu-
zo essa parte, pelo grande interesse 

que tem para dezenas de milhares de 
pessoas vinculadas à cooperativa ou 
seus clientes:

“Foi dito por determinado veículo 
que os aparelhos de Raio X da Unimed 
nas unidades Doca e Batista Campos 
não estão funcionando; que melhor se-
ria procurar uma UPA: MENTIRA!! To-
dos estão em perfeito funcionamento! 
Também foi propagado pelo Jornal 
O Liberal que uma decisão do Juiz de 
Dom Eliseu, Thiago Escórcio, deter-
minara que a Unimed deveria resta-
belecer o atendimento aos servidores 
da Prefeitura daquela Comarca, o que 
desencadearia uma avalanche de ações 
judiciais contra a Cooperativa, uma vez 
que os contratos com o Poder Público 
estariam eivados de irregularidades.

Embora a matéria não cite direta-
mente a Unimed Belém, esta é capcio-
sa em não identificar qual singular do 
sistema Unimed é a responsável por 
esse contrato. Mas de uma coisa po-
demos asseverar. Não se trata da Uni-
med Belém e não temos contrato co-
letivo em Dom Eliseu, área de atuação 
de outra co-irmã.

Determinado blog veicula que 
continuaria calamitosa a Unimed, 
apondo uma foto da Unimed Doca, o 
que indica se tratar da Unimed Belém 
sua referência. Segundo o factoide 
faltaria esparadrapo na Unidade da 
Almirante e dia desses o Raio-X não 
funcionava em duas unidades: MEN-
TIRA! No último domingo, matéria 
de O Liberal, e ontem (21.03.2017) 
veiculação na TV do programa Ba-
lanço Geral noticiaram que haveria 
supostas irregularidades na contrata-
ção da empresa Medcare, responsável 
pela gestão do prédio Belém Health 
Center, onde funciona a Policlínica 
Unimed.

Ressaltamos que a escolha do local 
se deu em razão da sua sede na Almi-
rante Barroso ficar em posição estra-
tégica para nossos clientes, e, na cele-
bração do contrato de dois andares do 
prédio, foram apresentados e avaliados 
pelo departamento jurídico da Unimed 
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Belém todos os documentos necessá-
rios, sem quaisquer vícios.

O local dispõe de infraestrutura hi-
drossanitária e acesso adequados para 
o projeto, sem necessidade de qualquer 
investimento inicial da Unimed Belém, 
nem obras, tendo a Cooperativa rece-
bido o prédio em perfeitas condições 
de uso, padronizado, incluindo mão de 
obra qualificada, estacionamento pró-
prio, fornecimento de luz e água, além 
de mobiliários adequados.

A Unimed Belém é apenas inquili-
na de dois andares do referido prédio, 
onde diversas outras empresas locatá-
rias se utilizam, de modo que eventual 
presença de interposta pessoa no re-
gistro de propriedade ou no contrato 
social não compete a apuração a ne-
nhum dos inquilinos daquele prédio, 
muito menos à Unimed Belém, mas 
sim às autoridades, até porque esse 
tipo de prática não é aferível mediante 
os documentos necessários para uma 
locação para fins comerciais. Como de 
praxe, os contratos da empresa foram 
objeto de análise pelo Conselho Fis-
cal da Unimed Belém, conforme suas 
atribuições de acompanhar os atos da 
Diretoria Executiva.

Após o exame dos documentos foi 
constatada a regularidade da docu-
mentação. A Unimed Belém não pro-
moveu a abertura de investigação na 

esfera policial e desconhece qualquer 
queixa-crime apresentada em juízo ou 
representação perante a autoridade 
policial, antes da referida matéria ser 
veiculada.

A Unimed Belém tomou conhe-
cimento da representação criminal 
formulada pela Sra. Rosângela Maria 
Serra Neves, uma das sócias da empre-
sa Medcare (gestora do prédio Belém 
Health Center, onde está instalada a 
Policlínica) por meio da intimação ex-
pedida pelo delegado Aurélio Walcyr 
Rodrigues de Paiva, da Delegacia de 
Ordem Administrativa e Divisão de 
Investigações e Operações Especiais 
(DOA/DIOE), para apurar a conduta 
de um terceiro que, estaria suposta-
mente investigando sua residência, e 
fora confirmado se tratar do Sr. José 
Luiz Faillace, médico cooperado e um 
dos membros do Conselho Fiscal da 
Unimed Belém.

Por sua vez, o Conselho Fiscal inti-
mado pela autoridade policial para ma-
nifestar-se quanto à referida diligência, 
os três Conselheiros foram unânimes 
em esclarecer que a ação partiu de deli-
beração pessoal do Dr. José Luiz Failla-
ce, sem a anuência e conhecimento dos 
demais Conselheiros.

Reafirmamos que não há por parte 
da Unimed Belém ou de quaisquer de 
seus órgãos, participação em apuração 

na esfera criminal, mas sempre que for 
chamada colaborará com eventuais in-
vestigações, posto que não tem nada a 
esconder. Nesse caso o único investi-
gado é o referido conselheiro fiscal por 
conduta adotada em seu próprio nome, 
o que restou inclusive por ele reconhe-
cido perante as autoridades”.

Como lidar 
com a imprensa

A partir desses episódios, a direto-
ria da Unimed observa que uma alte-
ração particularmente se impõe ao seu 
estatuto:“a de que veículos da impren-
sa que infundadamente se utilizem de 
inverdades para atingir a cooperativa, 
sem direito de defesa, não podem con-
tratar com a Unimed Belém, porque 
se alguma esperança estes maus jorna-
listas, que constrangem sua profissão, 
esperam ter espaço dentro da Coope-
rativa, estes dias têm nos ensinado a li-
ção de que uma relação boa com a im-
prensa é aquela que não se pauta pelo 
toma lá dá cá, mas sim uma relação de 
respeito recíproco e compromisso com 
a verdade”.

Para a direção da entidade,“esse é 
o verdadeiro valor e sentido da liber-
dade de imprensa, jamais esconder os 
problemas, mas checagem da fonte e 
das provas, preceito basilar do jorna-
lismo sério”.

Medcare se explica
No dia 17, O Liberal noticiou que 

uma investigação interna da Unimed 
virou caso de polícia na Divisão de 
Investigação e Operações Especiais 
da polícia civil. O jornal disse ter tido 
acesso a uma queixa-crime protoco-
lada na DIOE solicitando abertura 
de inquérito para verificar possíveis 
irregularidades em contratos da coo-
perativa de médicos com empresas e 
pessoas físicas.

Segundo o jornal, um contrato de 
alocação do espaço onde funciona a 
Policlínica da Unimed, localizada na 
avenida Almirante Barroso, poderia ter 
indícios de fraudes. A cooperativa dos 
médicos fez um contrato com a empre-
sa Medcare Comércio e Serviços Hos-
pitalares Ltda., proprietária do prédio.

A denúncia era de que “os nomes 

das pessoas que constam como pro-
prietários da Medcare na Junta Co-
mercial do Pará (Jucepa) talvez não 
sejam dos verdadeiros donos da em-
presa”, que atua no comércio varejista 
de artigos médicos e ortopédicos e alu-
ga equipamentos científicos, médicos 
e hospitalares. Suas proprietárias são 
Rosângela Maria Serra Neves e Amália 
Silva da Silva.

A Unimed pagaria aluguel men-
sal de 80 mil reais para sua policlínica 
funcionar em dois andares do prédio 
da Medcare, ou R$ 960 mil por ano. A 
queixa-crime aponta que uma investi-
gação interna na Unimed “constatou 
que a proprietária da empresa Medca-
re, Rosângela Maria Serra Neves, que 
tem, portanto, um grande contrato de 
alocação, tem como residência uma 

pequena casa no Jardim Ananindeua. 
O padrão não se adequaria a alguém 
que ganha aproximadamente um mi-
lhão de reais por ano. A reportagem 
esteve na casa de Rosângela Neves, no 
Jardim Ananindeua, mas o local estava 
fechado. Vizinhos informaram que é 
raro ver movimentação na residência”, 
relatou o jornal da família Maiorana.

O Liberal  cita a queixa-crime para 
levantar a suspeita de que a sócia da 
Medcare teria cometido crime de so-
negação fiscal, “se ficar comprovada 
a fraude no caso da policlínica, por 
“prestar declaração falsa ou omitir, to-
tal ou parcialmente, informação que 
deva ser produzida a agentes das pes-
soas jurídicas de direito público inter-
no, com a intenção de eximir-se, total 
ou parcialmente, do pagamento de 
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tributos, taxas e quaisquer adicionais 
devidos por lei”, segundo um dos en-
quadramentos legais.

A denúncia alega que os fatos se-
riam de conhecimento do atual presi-
dente da Unimed, Wilson Yoshimitsu 
Niwa. E sustenta que os fatos que po-
dem gerar danos para a cooperativa 
de médicos.

A outra sócia da Medcare, Amália 
Silva da Silva, também proprietária 
da Gestão e Assessoria em Medicina 
Segurança e Saúde Ocupacional Ltda. 
(Gamso), seria acusada pelo Ministé-
rio Público do Estado do Pará de sub-
tração de verbas que eram destinadas 
ao hospital público Ophir Loyola, refe-
rência no tratamento de câncer.

O Liberal diz ter procurado “fontes 
internas da Unimed”. Pedindo para 
não serem identificadas, elas teriam 
declarado que “enquanto a Unimed 
aluga e paga por um espaço para sua 
policlínica que está com suspeitas de 
fraudes, o Hospital Geral da Unimed 
está abandonado, na travessa Castelo 
Branco, no bairro do Guamá. O es-
paço, que deveria se transformar em 
uma referência de atendimento mé-
dico na região, é hoje um grande de-
pósito de arquivos e objetos sem uso. 
Há pelo menos sete ambulâncias ve-
lhas do lado de fora na área externa do 
prédio. Já na parte interna é possível 

ver cadeiras, mesas e muitas caixas de 
arquivos jogados no chão. O prédio 
mostra sinais claros de abandono”.

Depois de resposta apresentada 
pela direção da Unimed, já aqui repro-
duzida, hoje foi a vez da Medcare Hos-
pitalar se manifestar, através de nota 
publicada no Diário do Pará. Antes de 
abordar os fatos, ressalvando que não 
participa, “sob nenhum aspecto, do 
processo eleitoral em curso da Unimed 
Belém”, com a qual a sua relação “é ex-
clusivamente empresarial”. A eleição 
está sendo realizada hoje.

Argumenta que a relação contratual 
é benéfica às duas partes. Informa que 
só passou a receber o aluguel nove me-
ses depois de ter realizado investimen-
tos na policlínica, “inclusive em móveis 
e equipamentos”.

Corrige o jornal, garantindo que a 
ocorrência policial na DIOE foi de au-
toria da própria Rosângela Neves. Pro-
curou a polícia assustada por verificar 
que um veículo preto rondava a sua an-
tiga residência, “levando medo e preo-
cupação aos moradores da vizinhança”.

Igor Faillace foi identificado pela 
polícia como o dono do carro, mas 
quem se apresentou para depor foi o ir-
mão dele. O médico José Luiz Faillace, 
que foi candidato da oposição à direção 
da Unimed, teria admitido ser o res-
ponsável pelas rondas no local, “onde 

ele supunha morar sócia da Medcare”. 
O objetivo talvez fosse o de ter acesso 
a informações dos contratos firmados 
com a Unimed Belém, o que ele podia 
obter por “meios legais”, observa a nota 
da Medcare”.

A sócia da empresa, “sem saber o 
que de fato ocorria”, teve receio de que 
o seu marido, gerente de uma institui-
ção bancária, pudesse ser alvo de se-
questradores. Por isso, foi se abrigar na 
casa de parentes “até saber quem era o 
autor das rondas”.

A Medcare diz dispor de certidões 
fornecidas pelo Tribunal de Justiça do 
Estado “comprovando que nem a Sra, 
Amália e nenhum outro membro da 
Medcare responde a ação judicial”.

A empresa informa ter acionado o 
seu departamento jurídico “para ado-
tar todas as providências cabíveis”.

A Unimed declarou que o noticiá-
rio de O Liberal é tendencioso e serve 
de retaliação por parte do jornal à co-
operativa, que insiste em cobrar dí-
vida de 11,3 milhões de reais do jor-
nal, ainda não paga. A preocupação 
da Medcare em destacar sua isenção 
em relação à eleição da nova diretoria 
da cooperativa, dona do maior pla-
no privado de saúde do Pará, revela 
a quanto desceu o processo eleitoral 
desceu. Virou caso de polícia. E de 
má fé jornalística.

Liberal e Diário se excedem.
É o jornalismo que termina

O jornal  Diário do Pará  e o seu 
gerente comercial, Nilton Lobato, 
anunciaram na semana passada que 
irão propor várias ações na justiça – 
interpelação, pedido de indenização 
e responsabilização criminal – con-
tra O Liberal. A autorização para a ida 
à justiça, “o mais rápido possível”, foi 
anunciada em editorial de destaque na 
edição do dia 24 do matutino da famí-
lia Barbalho.

O motivo da reação foi uma nota 
publicada na véspera pelo jornal da 
família Maiorana informando que o 
gerente comercial do concorrente “te-
ria procurado o prefeito de Belém pe-
dindo que a Prefeitura fizesse publici-

dade no jornal com valor equivalente 
a 1% da verba liberada pelo Ministério 
da Integração para a recuperação das 
praias de Mosqueiro”. O valor foi de 27 
milhões de reais.

O objetivo da nota, segundo o Di-
ário, foi atingir a imagem do jornal e 
do ministro Helder Barbalho, um dos 
sócios da empresa. Mas ela seria com-
pletamente mentirosa: “ninguém do 
Diário procurou o prefeito ou seus as-
sessores para tratar desse ou de qual-
quer outro assunto”.

A forma enfática do desmentido, 
associado à ação em juízo, sugeria 
que se tratava realmente de menti-
ra. Apesar do nível baixo da polêmi-

ca que os dois principais grupos de 
comunicação do Pará vêm travando, 
era inacreditável que  O Liberal  se 
dispusesse a publicar notícia sabida-
mente falsa.

Os Maioranas têm acesso direto ao 
prefeito Zenaldo Coutinho e aos asses-
sores dele. Podiam consultá-los sobre 
a informação. Se o fizeram (e os Bar-
balhos não tenham também mentido), 
ficaram sabendo que a notícia não ti-
nha procedência. Se, mesmo assim, lhe 
deram divulgação, das duas uma: ou 
foi por mera molecagem, para desgas-
tar os inimigos, ou para também deixar 
mal o (ainda?) aliado, o tucano Zenal-
do Coutinho.
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Tentando salpicar veneno nas rela-
ções – ultimamente amistosas – que o 
prefeito vem tendo com os Barbalhos, 
em função dos recursos para obras (e 
sem contrapartida) que os adversários 
(ex-inimigos) lhe ofereceram. Não por 
ter aderido a eles, mas por um pragma-
tismo de sobrevivência: o caixa muni-
cipal está zerado – assim como o pres-
tígio do alcaide da capital.

O ataque como defesa
No dia seguinte, o Repórter 70, de 

Liberal, dedicou quase metade do seu 
espaço, em seis notas sucessivas, para 
responder ao editorial da véspera do 
Diário. Em apenas uma das notas havia 
alguma preocupação com os fatos e o 
leitor. Todo resto era uma algaravia de 
ataques e ofensas aos Barbalhos, mui-
to usado pela imprensa décadas atrás, 
quando, na batalha entre baratistas e an-
tibaratistas (a favor ou contra o caudilho 
Magalhães Barata), só não valia perder.

Ao invés de apontar fatos e ouvir 
fontes identificáveis, a partir 
do próprio prefeito, O Libe-
ral  se defendeu apenas ata-
cando o concorrente e seus 
donos, que recriaram em Be-
lém uma réplica feroz, gros-
seira e rústica da rivalidade 
de Montecchio e Capuletto, 
imortalizada por Shakespe-
are em  Romeu e Julieta. A 
versão paraense é ultrajante.

Na única das seis no-
tas aproveitáveis, disse o 
Repórter 70:

“Esta coluna, que revelou 
a informação, acredita em 
sua veracidade, porque veraz 
é a fonte que a transmitiu. 
Daí ser resível, ridículo e des-

propositado ver o papelucho de mentiras 
diárias dos Barbalhos dizer que a infor-
mação é falsa. Que moral têm eles para 
negar as  barbalhices  que propagam, já 
que são ícones da corrupção? Está aí Ja-
der Barbalho, esse provecto espertalhão, 
cada vez mais esperto e metido em todos 
os esquemas de corrupção, como Banpa-
rá, Sudam e agora Lava Jato, na qual está 
sendo investigado”.

O jornal pode atacar como quiser 
seus inimigos, respondendo pelo que 
dizem deles. Mas ao tratar de maté-
ria de interesse público, seu primeiro 
compromisso é com a veracidade dos 
fatos. Se o Pará ainda estivesse afeito ao 
significado dos fatos, o jornal deveria 
ter ouvido o prefeito. Zenaldo podia 
confirmar a história, desmenti-la ou se 
omitir. Mas teria que ser procurado e 
teria que ser obrigado a fazer qualquer 
declaração.

Se não quisessem dar aos seus 
inimigos mortais o direito de respos-
ta, ouvindo o personagem citado, o 

gerente comercial Nilton Lobato, os 
Maioranas também poderiam procu-
rar os tais assessores para um off deta-
lhado: o dia do encontro, sua duração, 
o teor da conversa e, talvez, até, uma 
gravação clandestina.

Afinal, em plena época de caça aos 
corruptos e de defesa dos cofres públi-
cos, um ministro  do governo federal 
estaria dando oportunidade à prática de 
extorsão a partir de recursos do erário, 
em proveito de uma empresa da qual é 
sócio. Se verdadeira a nota de O Liberal, 
Helder Barbalho teria que pedir demis-
são ou ser demitido do cargo que ocupa.

Até agora, nada indica que a infor-
mação tenha procedência. A não ser 
que o prefeito Zenaldo Coutinho seja 
a fonte secreta de O Liberal, usando o 
jornal para “plantar” a informação. Se 
for assim, o prefeito tem que ser cha-
mado à ordem para esclarecer esse fato, 
que, se verdadeiro, é muito grave.

Como  O Liberal  preferiu lançar 
flechas envenenadas na direção dos 

inimigos, ao invés de es-
clarecer a opinião pública, 
incorpora a carapuça de 
sempre, que partilha com 
o  Diário:  de mentir desca-
radamente para a popula-
ção e se lixar para o jorna-
lismo. Não há limites para 
esse ultraje.

Falta apenas mandar re-
zar o réquiem para que a 
alma penada dos dois prin-
cipais grupos de comuni-
cação do Pará tenham uma 
boa morte. Ao proceder de 
forma tão leviana e arrogan-
te, eles se suicidam como 
instituições que mereçam 
respeito e credibilidade.

Maior e menor
No editorial no qual desmente  O 

Liberal,  o  Diário do Pará  diz que o 
concorrente está incomodado com a 
“liderança absoluta” que o jornal dos 
Barbalhos diz ter assumido, “confirma-
da há anos pelo Instituto Verificador de 
Circulação (IVC) e pelo Ibope”.

Há anos o IVC mudou de nome: 
agora se chama Instituto Verificador 
de Comunicação. Até agora, o  Diá-

rio  não divulgou a sua tiragem audi-
tada pelo IVC, a fonte de maior cre-
dibilidade no assunto no Brasil, que 
cobra caro pelo serviço. Tendo o IVC 
sob contrato, o  Diário  tem recorrido 
ao Ibope para pesquisas de audiên-
cia, o que é de estranhar. Os grandes 
jornais não utilizam o Ibope para esse 
fim, mas para audiência das emissoras 
de rádio e televisão.

Na listagem da Associação Nacional 
de Jornais, o Diário do Pará está em 34º 
lugar, com tiragem vendida de 22.114 
exemplares. O Dez Minutos, de Manaus, é 
o mais vendido da região norte, em 19º no 
ranking nacional, com tiragem de 39.243 
exemplares. O dado ainda é de 2015, o 
mais recente divulgado pela ANJ. Mesmo 
associado à entidade. O Liberal não figura 
entre os 50 maiores jornais do país.
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A política guiada pelas circunstâncias

Que delícia de marketing
Quanto o Banco do Estado do Pará pagou para Marcelo Tas vir a 

Belém comandar a festa de lançamento da maior campanha publici-
tária da sua história e anunciar que o seu banco digital é o que há de 
mais avançado e melhor no mercado? Deve ter sido muito dinheiro. 
Afinal, Tas proclama possuir 12 milhões de seguidores e é seguidores 
que o Banpará diz ser o seu objetivo, mais do que obter clientes. Como 
marketing, foi brilhante. Como prestação de serviço, é de se duvidar.

A maravilha da tecnologia funciona no primeiro andar do Bou-
levard Shopping, à beira de um antigo igarapé que foi pavimenta-
do e se tornou ponto nobre da cidade em torno de um esgoto não 
tratado a céu aberto, abastecido a partir de algumas moradias que 
nem fossa negra possuem. Quem quiser usufruir vantagens deri-
vadas da plena digitalização vai ter que se deslocar até o shopping 
supostamente classe A, que não faz parte da agenda normal de parte 
substancial da clientela do banco. Clientela cativa quando se trata 
de funcionários púbicos do Estado, que, pelo banco estatal, recebe 
os seus pagamentos.

Este cliente vai continuar a recorrer a tecnologia que está longe de 
ser de ponta, em agências sem o menor glamour, sujeito a variações 
de velocidade no atendimento, variações que o péssimo atendimento 
pela internet provoca. Nem esse cliente nem essa rede aparecem na 
propaganda massiva que o Banpará patrocina. É um mundo virtual 
a tentar substituir a realidade das aparências e da manipulação. Du-
alismo que constitui uma das marcas do modo tucano de gestão da 
coisa pública.

Por isso e a propósito: com quanto dinheiro do Banpará Marcelo 
Tas - e seus mais próximos seguidores em terra paraense - saiu daqui?

Lava-Jato chega 
de vez à região

O governo decidiu que o suprimento de ener-
gia para atender as necessidades do país será fei-
to principalmente pela Amazônia. Duas das três 
maiores, todas já em operação, todas constru-
ídas sob os governos de Lula e Dilma, entraram 
na lista das obras em investigação pela Operação 
Lava-Jato. Belo Monte, no Pará, e Santo Antônio, 
em Rondônia, representam, em conjunto, mais de 
50 bilhões de reais. Se Juruá, também em Rondô-
nia, entrar também na mira, a soma passará de R$ 
70 bilhões. São três dos mais caros e importantes 
projetos dos governos petistas.

Políticos, tecnocratas, burocratas e executivos 
podem ter formado uma organização paralela 
para gerar fundos ilícitos e destiná-los a interme-
diários, que teriam agido para influenciar o resul-
tado das licitações ou superfaturar os serviços. Os 
dois presidentes petistas podem jurar inocência 
e até não terem relação direta com a corrupção, 
mas é coisa grossa demais para não responsabili-
zá-los. Nesse caso, chegando até a oposição, com 
a suspeita de que o senador Aécio Neves pode ter 
recebido recursos para um caixa 2.

A Amazônia pode passar a ser local de grande 
importância na geografia da Lava-Jato. Infeliz-
mente, como de regra, de forma danosa.

Em menos de um mês, foram dois 
encontros de Jader e Helder Barbalho, os 
dois maiores nomes do PMDB no Pará, 
com Zenaldo Coutinho, uma das lideran-
ças do PSDB. Os dois partidos deixaram 
de ser os principais adversários na políti-
ca do Pará? Confirma-se a informação de 
que, por ordem superior, partida de Bra-
sília, peemedebistas e tucanos locais terão 
que se dar mãos em benefício de uma 
aliança nacional para a eleição de 2018?

Cabem no raciocínio estas e várias 
outras interpretações sobre os dois fatos 
insólitos, que até um mês atrás pareciam 
impossíveis. Só uma coisa, porém, é cer-
ta: o prefeito de Belém decidiu se des-
garrar do bloco tucano e aceitar a oferta 
dos seus - até recentemente - inimigos 
para usarem um palco comum em pro-
veito de seus próprios interesses.

Desta vez, o jogo não é às escondi-
das e turvo. A luz do interesse público 
ilumina os cenários dos dois encontros: 

o primeiro, através de uma inspeção 
direta às praias do maltratado distrito 
de Mosqueiro, prejudicado por isso em 
sua função de balneário; o segundo, em 
pleno palácio Antônio Lemos, sede do 
poder municipal, no dia 17, com pompa 
e circunstância.

O móvel da iniciativa foi a oferta, pelo 
ministro da Integração Nacional, Helder 
Barbalho, de 27 milhões de reais, dinheiro 
federal, sem a necessidade de contraparti-
da pela prefeitura, para aplicação imedia-
ta. Zenaldo terá a prerrogativa de lançar 
a concorrência e definir o vencedor para 
cumprir um plano de obras (destinadas à 
recomposição da orla de Mosqueiro) por 
ele mesmo elaborado.

É maná diante da inanição financeira 
da prefeitura, que mal consegue pagar a 
folha de pessoal. Zenaldo pode apresen-
tar um resultado concreto no panorama 
vazio de realizações do seu primeiro 
mandato, vácuo acentuado com a reelei-

ção problemática, ainda carente de con-
firmação pela justiça.

Para os Barbalho, é a prova de que pai 
e filho trabalham pelo interesse superior 
do Estado, sem ver a cor partidária da-
queles aos quais se juntam para servir à 
população. Um passo a mais na campa-
nha de Helder pelo governo do Pará no 
próximo ano. A presença do tucano, que 
podia ser constrangedora em outra cir-
cunstância, passou a ser favorável. Cerca-
do de barbalhistas (de novo alvoroçados) 
em pleno gabinete, o prefeito passou a 
ser garoto propaganda do PMDB.

Pragmático por necessidade, Zenaldo 
não teve como procurar alternativa. Deci-
diu pagar o preço que seus correligioná-
rios tucanos, incluindo o governador Si-
mão Jatene (que os Barbalhos continuam 
a tratar por preguiçoso, o Rolando Lero), 
e o furioso grupo Liberal, dos Maioranas 
vão lhe cobrar. Talvez usando o velho bor-
dão: se só tem tu, vai tu mesmo.
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ANTOLOGIA PESSOAL

A hora de ter
cabelos no 
coração
No meu blog estou 
reproduzindo textos do 
passado, mas que já estavam 
disponíveis no mundo digital, 
ao menos alguns deles. Nesta 
nova seção vou introduzir 
no mundo da internet textos 
que existem apenas em alguns 
arquivos de impressos em 
papel. Minha esperança é 
que, acessíveis a mais gente, 
comprovem a sua utilidade 
pela leitura. Como este 
primeiro texto, publicado 
em setembro de 1990, em 
A Província do Pará. A 
primeira resenha de um livro 
importante, hoje esgotado e 
esquecido, a obra máxima de 
Haroldo Maranhão.

• • •

Haroldo Maranhão autografará 
hoje para os paraenses (ou pa-
rauaras) o romance mais im-

portante da literatura brasileira desde 
que apareceu, há quase 40 anos, Gran-
de Sertão: Veredas, de João Guimarães 
Rosa. Cabelos no coração (Rio Fundo 
Editora, Rio de Janeiro, 447 páginas, 
Cr$ 1.700,00) é sobre a vida de Filippe 
Alberto Martins Maciel Parente, a mais 
dramática personalidade do Pará no 
século dezenove.

O leitor certamente terá no livro  
informações preciosas sobre a vida do 
fundador do primeiro jornal do Esta-
do, O Paraense, e de muitas façanhas 
praticadas ao longo de meio século de 
polêmica atuação. Mas Cabelos no co-
ração não é apenas – nem sobretudo 
– a biografia romanceada de Patroni, 
para a maioria esmagadora dos para-
enses de hoje não mais do que a “tristi-
nha Praça Filippe Patroni de um cine-
ma só”, aliás, já extinto (o Guarani, na 
Cidade Velha). Como extintas sistema-
ticamente têm sido as marcas da me-

mória (e a memória mesmo) dos que 
já não passam de versão deteriorada do 
Homo Acaraensis.

Cabelos no coração é revolucio-
nário porque é único. Só vai ser en-
tendido completamente a apreciado 
com o tempo. É o destino de obras do 
mesmo porte, como o Grande sertão 
ou Ulisses, de James Joyce. O roman-
ce de Haroldo Maranhão é paraense, 
é amazônico e é brasileiro, mas será 
internacional quando alguém conse-
guir traduzi-lo para uma língua mais 
universal do que o nosso maravilhoso 
e emparedado português. Publicado na 
última década deste século, Cabelos 
no coração só conquistará o seu lugar, 
que a crítica brasileira não parece ca-
paz de perceber no momento, quando 
entrarmos no século 21.

É claro que há no livro produtos da 
melhor qualidade para todos os gostos 
e qualquer leitura. Não se trata de um 
romance difícil, intelectualizado. Nele 
há o melhor do humor, do erotismo, da 
narrativa picaresca, da fluidez do tex-
to e do prazer que a reunião refinada 
de palavras pode proporcionar a quem 
gosta de ler livros, papéis almaço orga-
nizados como uma obra. Mas só quan-
do o silêncio e a incompreensão crítica, 
mesmo aquela praticada por amigos do 
autor, forem além do tema do livro e 
das suas eventuais circunstâncias, Ca-
belos no coração decantará a sua con-
dição de opera máxima, princípio de 
uma nova vertente da literatura brasi-
leira de alcance planetário.

Os contemporâneos terão seus mo-
tivos para achar que se trata de um 
romance à cléf. Afinal, por ele desfi-
lam pessoas facilmente identificáveis, 
como Giorgio Falangola, Paulo Evaris-
to Arns, Polínio Doyle, ou ligeiramente 
recobertas por verniz, como Hoeidor-
phe (Eidorfe) Moreira, Simão Bitar 
Bacamarte, El-Kaayat (um dos que su-
perintendeu o apoio oficial a “larguís-
simas fazendas no deserto do Sudã”), 
Hulices Guimarães, o grande physico 
Filardus Bassalorum (e sua legendária 
rede cearense), o sapientíssimo Barão 
das Cotijubas e outras Baías e Baías 
Sussuaranas, Sinimbus, Ipiabinas, co-
cozes e saiolzes.

Se há biografias reais por detrás 
desses nomes, eles são apenas inspira-
ção para a superior recriação de Ha-

roldo Maranhão. Se Guimarães Rosa 
reinventou o sertão, localizando a alma 
deste país, Haroldo recriou uma língua 
de falar, de escrever e de ouvir que não 
é definida nos manuais. Ela é coisa viva 
e do passado, dos livros e dos falares 
de gente que se finou ou ainda respira. 
Mas agora ela está inscrita num livro 
como criação do espírito, autônoma, 
nova, sem igual.

Cabelos no coração é revolucioná-
rio (anos-luz à frente de experimentos 
como os de Osman Lins, ou dos pas-
tiches de Paulo Jacob) porque é um 
texto sobre o qual temos dificuldade 
para definir ou submeter à análise ló-
gica. Algum leitor será tentado a fazer 
restrições, a mudar a ordem das frases 
(criando novas) para obter melhor en-
tendimento, ou dar-lhes sequência cro-
nológica, harmonia.

Pode até achar que o autor cometeu 
erros gramaticais ou de grafia de deter-
minadas palavras. A grande literatura 
supera essas questiúnculas e passa por 
sobre as barreiras do estabelecido, se 
consolidando pelo prazer que propor-
ciona, pelo livre curso da imaginação.

• • •

Depois de romances ainda pre-
sos de alguma maneira aos 
referenciais da realidade, Ha-

roldo Maranhão irrompe como um 
vulcão, um possesso. Faz o que quer 
da (e com a) língua. Usa diabolica-
mente a imaginação, passa por sobre a 
época com o látego de uma prosa alça-
da em quase todo o livro à dimensão 
de poesia.

Pela primeira vez, o dialeto para-
ense ganha a letra de forma, mistura-
do e magnificamente combinado com 
a língua portuguesa arcaica, de sintaxe 
latina. O ambiente é da cultura matriz, 
na peníncula ibérica (não por acaso, 
Haroldo é como um Cervantes, ou um 
Gongora, um Gil Vicente ou um poeta 
das cantigas de senhora), além de res-
sonâncias de outras línguas fincadas na 
origem mais remota do escrever e do 
falar: o grego, o africano, a língua d’oc.

Haroldo Maranhão andou por al-
manaques, alfarrábios, manuscritos 
e, como babalorixá das letras, ouviu o 
que “falaria – não escreveria – o paro-
ara, língua mais vizinha do Geral do 
que da romã”. Como Patroni, “pensava 
em paraense, e as palavras saíam-lhe 
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em português”, traduzindo os pensa-
mentos “em língua nem de se ouvir 
mas de se ler”.

Não se trata, entretanto, de um 
mero burilar (ou fornicar) filológico. 
A língua de Cabelos no coração é sur-
preendentemente única. Um dos seus 
exemplos mais brilhantes surge no 
elogio do autor ao intelectual íntegro, 
produtor de vida e não de fantasma-
gorias acadêmicas. A ode dedicada ao 
sábio Bassalus (cujo título, Paraensibus 
et Paraensibas! É uma ironia mais do 
que clara ao homem encasacado que 
nos governou por obra do acaso, ele-
mento mais decisivo na história dos 
brasileiros do que sua própria vontade) 
foi escrita em latim amazônico, língua 
imaginária, com referência a coisas 
concretas (como o “Augustus palacius 
Coelhorum”, do intelectual Inocêncio 
Machado Coelho e sua corte).

Pode-se usufruir o prazer de ler 
um romance de Haroldo Maranhão 
sem precisar de notas de pé de página 
ou qualquer consulta (como elas são 
dispensáveis na primeira aproximação 
da Divina Comédia, de Dante). Mas 
será necessário recolher ao Aurélio e 
ao velho Moraes para absorver toda a 
base cultural que sustenta o romance, 
de quem não frequenta a academia, 
mas passa a vida lendo e escrevendo, 
assentado “na banca onde recolho as 
alegrias do trabalho”.

No livro podem-se encontrar defi-
nições históricas. À maneira de Han-
delmann, Haroldo diz da cabanagem: 
“Foi pobre guerra a guerra dos bem 
pobres”. Critica a “ferocidade do pre-
sidente Andreas: matar muito para 
não haver matações”. Lembra que o 
militar se pôs “de cócoras em face do 
estrangeiro, atrevidissimo”. Classifica 
o fórum “chicana forense do Direito”. 
E assim deixa emergirem os conceitos 
que formou ao longo da sólida pesqui-
sa preparatória ao romance.

Mas isso é apenas pano de fundo, 
embora da melhor qualidade: o autor 
penetra no texto, enfia atualidade no 
passado, deixa brotar o dialeto para-
ense, os ditos locais e da pátria-mãe, 
produz novo léxico ou nova ortografia 
nesse ir e vir criativo (zapt, pleft, bala-
cobaco, phophoca, mortificado boom
-boom, sineangyochoronographia, 
grinfeis, petystha, cidade do Ynkor) de 

tal maneira que qualquer tentativa de 
datar o livro e acorrentá-lo a uma ma-
triz concreta será vã.

• • •

Ainda quando o resultado seja 
brilhante, o autor não está 
se entregando a um simples 

exercício formal, a um criar sem re-
gras (a partir do completo e exaustivo 
domínio delas) que assinala uma obra 
efetivamente original. Fiel à tradição 
desses grandes autores, Haroldo es-
creveu sobre o que pensa, e pensa no 
destino dos homens. Reconstituin-
do a época de Patroni, marcada pela 
cabanagem, percebeu que “a cupidez 
proprietária ilegitimou a sufocação da 
guerra dos muito pequenos”. O tra-
çado marcante do passado, como do 
presente, é a prepotência de uns e a 
submissão de muitos, uns por aceita-
ção, a maioria por repressão.

Pela voz de Patroni, Haroldo decla-
ra: “Foi preciso e será preciso sempre 
uma guerra assim ou maior quando a 
prepotência se alevanta. A prepotên-
cia ou é deslavadamente fardada ou se 
oculta atrás de ratuínos paisanos que 
amam o conteúdo das reiúnas dos es-
tados-maiores”. Do alto da cultura que 
formou, como Bassalo ou Baçallo, Ma-
ranhão sorri “dos risíveis conselheiros 
acacíssimos, historiadores historiôni-
cissimoos, elaboradores de Actas Im-
pagabilíssimas, de Votos Congratula-
tórios jocosíssimos, de Comunicações 
científico-literárias irresistibilíssimas, 
que imprimem em volumes de conte-
údos franciscaníssimos, que efetuam 

conferências comiquíssimas, poposís-
simos eles todíssimos, soleníssimos, 
inscientíssimos de tudíssimo, incapa-
císsimos de aguentaríssimo qualquerís-
sima conversíssima nem sequeríssima  
seríssima pela sua sacramentalíssima 
jumentice, o que tudíssimo, ao finzís-
simo e ao cabíssimo, é engraçadíssimo, 
senhoríssimos parvíssimos a brinca-
rem de cultíssimos”.

Esta oca – mas não sem propósito 
– superlatividade cultural (“a crítica 
cotijubense não é literária mas ideo-
lógica”) é tanto mais indigna quanto 
todos sabem que “palavras lesam mais 
que chumbos, e aos contrários põem 
despidos de roupa e razões”. Falando 
de si e de Batista Campos, Patroni-Ma-
ranhão está convencido de que “impri-
mir ideias adiantadas foi dos moveis 
que fizeram de mim e dele, homem e 
não sub-homem”.

Nesta época em que os autopresu-
midos cabanos não passam de caba-
nos ad-hoc, Haroldo traz de volta aos 
paraenses um personagem “de cabelos 
no coração, a levar de arrasto o que se 
lhes arrostar”, símbolo da brava gente 
do Acará, de heomens “passadíssimos 
na casca do alho”. Patroni não morreu. 
Viva o Maranhão que sobreviveu das 
ruínas da Folha do Norte.
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ENGENHARIA

Em 1947, a Escola de En-
genharia do Pará, uma unida-
de isolada, estava ameaçada 
de fechar por falta de dinhei-
ro. Por isso, a sua direção pe-
diu para ser transformada em 
Estabelecimento Estadual de 
Ensino Superior. O processo 
foi formado e receber parecer 
favorável do Conselho Admi-
nistrativo. Mas o governador 
Moura Carvalho mandou 
arquivá-lo. Só 13 anos depois 
a escola se tornaria pública, 
integrando a Universidade 
Federal do Pará.

POLÍTICOS

Talvez ajude bastante a 
ter uma ideia do que foi e 
do que é a política paraense 
relacionando a composição 
da Assembleia Legislativa do 

Estado em 1952. O gover-
no, chefiado pelo marechal 
Zacarias de Assunção, tinha 
maioria através da Coliga-
ção Democrática, formada 
(principalmente pela UDN e 
o PSP) para a eleição de 1950. 
Graças a essa união, Maga-
lhães Barata, o candidato 
oponente e o maior caudilho 
da república paraense, do 
PSD, foi derrotado.

Da CDP faziam parte 
Abel Figueiredo (presiden-
te do legislativo), Wilson 
Amanajás (secretário), Abel 
Martins, Armando Mendes, 
Augusto Corrêa, Carlos Me-

nezes, Cléo Bernardo, Clóvis 
Ferro Costa, Fernando Ma-
galhães, Francisco Bordalo, 
Humberto Vasconcelos. José 
Maria Chaves, J. J. Aben-A-
thar, Mendonça Vergolino, 
Licurgo Peixoto, Paulo Ita-
guaí, Rui Barata e Sílvio Braga 
(irmão de Cléo).

Eram do PTB, que tam-
bém apoiava o governo, 
Cunha Coimbra, Efraim 
Bentes, Romeu Santos e Reis 
Ferreira.

Do PSD: Acindino Cam-
pos, Américo Lima, Célio Lo-
bato, Ismael Araújo, Dionísio 
Bentes de Carvalho, João Ca-

margo, João Menezes, Líbero 
Luxardo, Lobão da Silveira, 
Pereira Brasil, Rui Mendon-
ça, Sandoval Oliveira e Sílvio 
Meira.

Imbiriba da Rocha, ofi-
cialmente sem legenda (o que 
era então possível), na verda-
de pertencia ao Partido Co-
munista Brasileiro.

ENERGIA

Em outubro de 1952, a 
Força e Luz do Pará lançou 
edital para a compra de uma 
usina termelétrica, compos-
ta por duas unidades turbo-
geradoras, movidas a óleo 
diesel, pra abastecer Belém. 
Na época a capital paraense 
sofria racionamentos e desli-
gamentos de energia devido 
à baixa oferta. A nova usina 
teria capacidade para 15 mil 
quilowatts. Para se ter uma 
ideia do que isso represen-
ta, a potência dessa térmica 
equivale a 10% de uma única 
das 21 turbinas instaladas na 
hidrelétrica de Tucuruí.

Na presidência da Forluz, 
que era a sigla da empesa esta-
dual de energia, José Dias da 
Costa Paes. Antônio Martins 
Júnior era o diretor comercial 
e Camilo Pedro Nasser o dire-
tor industrial.

POLÍCIA

Um advogado, Flávio 
Moreira, que também era 
político, transmitiu a outro 
advogado, Francisco Lima 
Filho, o cargo de chefe de po-
lícia, que, em 1954, equivalia 
a secretário de segurança pú-
blica, já no final do governo 
Assunção.  A polícia era uma 
das principais ferramentas de 
ação política, daí, na ausência 
da carreira, atrair auxiliares 
diretos do governador. A prá-
tica se estendia aos delegados, 
sempre de paletó, comumen-
te branco. Dava para identifi-
car visualmente o policial.

PROPAGANDA

Falando para o 
mundo

Quem queria telefonar para fora 
de Belém ou passar telegramas 
precisava ir à loja da Radional, 
no térreo do edifício Bern, na ave-
nida Presidente Vargas. O telegra-
ma podia ser expedido imedia-
tamente. Já a ligação telefônica 
tinha duração imprevisível para 
sair. Convinha ter paciência e es-
perança.
Ainda assim, ao completar 25 
anos de funcionamento, em 1956, 
a Radional se orgulhava da sua 
“moderníssima rede telegráfica 
e telefônica”, que possibilitava 
“ligação com todos os países do 
mundo”. A “nossa” Radional era 
de propriedade da Cia. Rádio In-
ternacional do Brasil, subsidiária 
da poderosa multinacional ame-
ricana IT & T, que se tornaria cé-
lebre pelo apoio dado ao golpe de 
Pinochet no Chile, em 1973.
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JORNAL

Em 1957, a Folha do Norte pedia aos 
seus assinantes que avisassem o jornal 
(pelos telefones 3302 e 3305) quando seu 
exemplar lhes fosse entregue com atraso 
ou os deixassem de receber “na devida 
oportunidade”, para que a empresa provi-
denciasse imediatamente.

E hoje?

CONTRABANDO

Há, sim, contrabando em Belém, dis-
se o delegado da Ordem Política e Social, 
Orlando Souza, a um pedido de infor-
mações que lhe fez, em 1959, o deputado 
federal Souto Maior, presidente de uma 
Comissão Parlamentar de Inquérito cria-
da para apurar a questão. O policial con-
firmou a entrada ilícita de mercadorias 
como bebidas, perfumes e automóveis, E 
também a saída de produtos locais, como 
café, cacau, cera de carnaúba e pau-rosa. 
Nessa época, a imprensa nacional desco-
briu Belém como a capital nacional do 
contrabando, provocando repercussão no 
parlamento.

REMO

Em 1959, o Clube do Remo inaugu-
rou uma nova dependência na sua sede 
social, na avenida Nazaré: o Sacy Bar. A 
maior atração do espaço era o aparelho de 
ar condicionado, além do mobiliário con-
fortável e o bom serviço de atendimento. 
Compareceram colunáveis como Alcyr 
Meira, AldebaroKlautau Filho, Klaus 
Winkler, Felipe Farah, Luiz Barbalho, Do-
mingos Silva (com a filha, Maria do Car-
mo), Alberto (e Miriam) Bendahan, Nel-
son Souza, Nestor Bastos, Roberto Jares 
Martins, Moacir Calandrini e Ubiratan de 
Aguiar, o colunista social Pierre Beltrand, 
ainda em plena atividade.

RAINHA

A Estância de Lenha Valha-me Deus, 
a “rainha das telhas”, de Carmona, Mou-
tinho & Cia., funcionava em plena rua 
Dom Romualdo de Seixas, no Umarizal, 
em 1962. O local era descrito na propa-
ganda como sendo “Beira-Mar do Igarapé 
das Almas”. Além de telhas de todos os 
ipos, oferecia tijolos, tábuas, pernas man-
cas, ripas e lenha.

FOTOGRAFIA

Nos ônibus
Em 1947, todo motorista (mais o cobrador) de ônibus ou caminhão 
teria que trabalhar uniformizado. Conforme portaria baixada pelo ins-
petor estadual de trânsito, João Jorge Corrêa, o uniforme de motorista 
e cobrador seria em fazenda cáqui (kaki, no texto) ou cor cinza, com 
a identificação específica escrita na blusa. O complemento era o quepe 
mole, com o distintivo da profissão: um pneu com asas. O motorista de 
caminhão usaria o mesmo modelo, em mescla azul.
Já o motorista de carros de praça (o nosso táxi) deveria se apresentar 
“convenientemente trajado”, usando paletó e gravata. A violação à 
norma imporia multa.
O cobrador, que transitava entre os passageiros, não possuindo um 
ponto fixo no ônibus, como agora, devia tratar a todos de maneira 
“cortês e delicada”. Deveria atrair a atenção das pessoas com a frase 
“passagem, por favor”, e nunca “pelo clássico e indelicado bater de 
moedas ou sacudir de cédulas no rosto do passageiro”. Este, por sua 
vez, “não deverá discutir com o cobrador ou motorista, trazendo sem-
pre os casos ao conhecimento desta Inspetoria, para as providências 
necessárias”.
Cobradores e motoristas deveriam ter sempre consigo as carteras de 
habilitação, identidade e de quitação com o seu instituto de previdên-
cia (no caso, o quilométrico (IAPRTC). Eram vários, unificados pelo 
regime militar instituído em 1964.
Será que o transporte coletivo não melhoraria se essa portaria, velha 
de 70 anos, fosse aplicada? Andamos para trás em matéria de civili-
dade desde então.

PEDREIRA

A principal via pública da Pedreira, o “bairro do samba e do amor”, a ave-
nida Pedro Miranda, tem iluminação pública há apenas pouco mais de meio 
século. Ela foi instalada em 1964, no início da administração do major Alacid 
Nunes como prefeito, em substituição ao coronel Moura Carvalho, que fora 
deposto e cassado pelo regime militar.
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Carta

A Vale, Eliezer
e Eike Batista
Para tonar mais produtivo o 
debate com o autor da carta a 
seguir transcrita, que possibilita 
um bom debate, fiz minhas 
observações entre colchetes e em 
itálico no curso do seu próprio 
texto; além disso, a editei como 
uma matéria.

Não sabemos quem o consagrou no 
sistema industrial e minerário bra-
sileiro, chegando a ser considerado 

por alguns comentaristas econômicos como 
o “Engenheiro do Brasil” [Eliezeer recebeu 
realmente o título, que lhe foi concedido pe-
los seus pares].  Contudo, na sua trajetória 
tem muita coisa para ser desvendada e ex-
plicada aos brasileiros da atualidade, como 
por exemplo: a história do nióbio nacional, 
envolto em mistério inacessível para os não 
iniciados; a corrupção no período militar 
envolvendo os clãs Sarney, Magalhães, o 
próprio Batista, Maluf, etc. 

Se o seu empreendedorismo e sua visão 
de  negócios forem positivados e serviram 
de exemplo para a formação de seu visioná-
rio filho (Eike), teremos que concordar que 
esse extrapolou todos os limites do nonsen-
se e acabou preso um dia desses do ano em 
curso, mas acredita-se que será libertado no 
curto prazo [as aparências sugerem que Elie-
zer não aprovava as iniciativas do filho, por 
considerá-las temerária; não está provado 
que o pai forneceu informações privilegiadas 
ao filho; o que se pode apontar contra Elie-
zer é que ele se calou; por qual motivo, se por 
causa da esposa, que apoiava o filho, ou por 
razão mais relevante, ainda nãos e sabe]. 

Como informação adicional da apren-
dizagem e traquejo do seu rebento, temos 
que, num garimpo de ouro em Alta Flores-
ta-MT, no início de sua fascinante trajetó-
ria, teve um entrevero com um garimpeiro 
que lhe disparou um tiro sem acertá-lo, e o 
agressor foi morto por um de seus capangas, 
sem registrar ocorrência policial [o episódio 
pode revelar o outro lado da personalidade de 
Eike, mas também ser mera invenção de al-
guém que fantasiava para criar sua imagem 
de Indiana Jones].

Para quem se interessar, esses informes 
constam do livro da jornalista Malu Gaspar, 
com o título Tudo ou nada – a verdadeira 

história do grupo X. Editora Record. 2014-
545 págs. [o livro merece ser lido; é uma ex-
celente reportagem].

Mas, voltando ao pai, Eliezer, os amazôni-
das, principalmente os paraenses, em minha 
modesta opinião, não devem perdoar-lhe o 
fato de ter se omitido, por ocasião da privati-
zação ou doação da antiga Vale do Rio Doce, 
sendo ele o principal condutor da política de 
minérios, encabeçada pela estatal. Pelos dados 
existentes, não foi só o presidente oficial desde 
1953, mas na realidade, foi o dono absoluto da 
empresa, tanto que assumiu a direção de ou-
tras companhias, como CAEMI, Minerações 
Reunidas Brasileiras (Caemi/Bethlehm Steel), 
Itabira International Company (Nova Iorque), 
Itabira Eisenerz  Gmbh(Dusselfor/ Alemanha 
Ocidental), etc, e depois retornava e reassumia 
às rédeas da então Vale do Rio Doce, sem ser 
questionado por presidentes ou ditadores bra-
sileiros de plantão, revelando o padrão admi-
nistrativo dessa época.

[Eliezer assumiu a presidência da Vale em 
1961. No ano seguinte foi ministro das minas e 
energia no gabinete de Hermes Lima, no curto 
intervalo de parlamentarismo, que foi alter-
nativa à presidência de João Goulart. Com o 
golpe militar de 1964 foi demitido da presi-
dência da Vale, para onde voltara. Só a partir 
daí trabalhou nas empresas privadas. Logo foi 
comandar a Vale na Europa, retornando ao 
Brasil para ocupar de novo a presidência da 
estatal nos cinco anos do último general-pre-
sidente, João Figueiredo. Ainda foi chefe da 
secretaria de Assuntos Estratégicos de Collor, 
sua última função na administração pública.

Quanto à Caemi, era de propriedade 
apenas de Augusto Antunes. Associou-se à 
Bethlehem Steel na Icomi, para explorar o 
manganês do Amapá.] 

Realmente é muito nebuloso o seu envol-
vimento (entrosamento ficaria melhor) com 
autoridades brasileiras e internacionais, diz-
se comumente que o seu charme foi a razão 
da fácil formação de sua fortuna de bens e da 
exclusividade em grandes áreas ermas devida-
mente prospectadas e disponíveis para serem 
exploradas economicamente. A ascensão e 
queda do seu filho Eike parece confirmar o 
que poderia ser apenas uma suposta maledi-
cência [Pois continua a ser maledicência. Elie-
zer procura seduzir as pessoas. Mas se impôs 
mesmo por suas qualidades profissionais. Digo 
isso com respeito, mesmo criticando duramente 
sua atuação na Vale e particularmente em Ca-
rajás. Não exatamente pelo que fez, mas como 
fez – ou deixou de fazer. Levou-nos à depen-
dência do mercado asiático, embora talvez não 
tivesse imaginado como ela seria grande.]. 

A verdade é que o todo poderoso Eliezer 
não só foi descuidado, como conivente nas 
tratativas finais que aprovaram a fórmula 

esquisita indicando o Bradesco e a Mitsui 
(sócios minoritários) para conduzirem a ad-
ministração da terceira maior mineradora do 
mundo. Detalhe: o Bradesco nem poderia 
participar porque foi o autor do processo de 
privatização. Ninguém protestou, nem tam-
pouco o senhor Eliezer [eu denunciei e pro-
testei, por várias vezes]. 

A sociedade civil se movimentou, porém 
as ações dormem há 30 anos nos escaninhos 
dos Tribunais do Estado brasileiro, confir-
mando a ineficiência e a passividade de seus 
membros. Como era de se esperar, com um 
produto elaborado na gula exacerbada do ca-
pital privado, já teve inicio o processo da pri-
vatização completa do controle da Vale, em 
favor do Bradesco e da Mitsui, mediante a fu-
são das ações ordinárias e preferenciais a ser 
realizada em breve, conforme explica com 
detalhes a matéria com o título “Vale será in-
ternacionalizada?”, do Jornal Pessoal n.625. 

Não acredito que esses abusos cometi-
dos nos negócios da Vale ao longo de sua 
vida sejam investigados como o que está 
sendo feito com a Petrobrás, através da 
Operação Lava Jato. Enquanto isso, o desca-
so das autoridades locais e nacionais com os 
desmandos cometidos pelos enclaves eco-
nômicos no que diz respeito à exploração 
do nosso território, sem quaisquer retornos 
compensatórios, são notórios e passivos. 

O minério é embarcado no porto do 
Maranhão; a usina siderúrgica nunca vin-
gou; nossas florestas foram abatidas e trans-
formadas em carvão vegetal para alimentar 
os fornos das guseiras; a Lei Kandir nos im-
pediu de abocanhar, segundo cálculos mo-
destos, cerca 25 bilhões de reais. Continu-
amos quietos e amordaçados. A Vale deve 
seguir o mesmo destino da Petrobrás, desta 
o governo (?) já anunciou a “drástica redu-
ção  de política de conteúdo nacional na ca-
deia de produção do petróleo e gás”.

O pior é que, sob o pretexto de criar 
receita para atender as necessidades de in-
vestimentos programados, estão vendendo 
ativos da petroleira, numa assombrosa ação 
lesa-pátria. Atos lesivos estão sendo cogita-
dos, também, para socorrer a OI, atualmen-
te em recuperação judicial, no valor de 65 
bilhões de reais, porém, este é outro ramo 
dessa repugnante história. 

Como a Vale não têm problemas na ca-
deia de produção, porque já desenvolveu as 
mais sofisticadas formas de trabalho mi-
nerário, a prova está no avançado projeto 
SD11 em execução, vamos entregá-lo pron-
tinho aos nossos amigos desenvolvidos. O 
governo Trump vocifera que a prioridade 
são os valores nacionais, e nos aqui abrimos 
mãos dessas ninharias ...

Rodolfo Lisboa Cerveira
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MP do Estado: tudo muda para que nada se modifique?

São os chineses que vêm chegando

Quem manda na Vale
No início deste mês, a Vale terá três ou 

cinco nomes dentre os quais escolherá seu 
novo presidente, que no mês seguinte suce-
derá Murilo Ferreira, atualmente no cargo. 
Por coincidência, em maio a antiga estatal 
completará 20 anos como empresa privada 
e apresentará seu novo contrato de gestão, 
em vigor desde maio de 1997.

A multinacional de  headhuntig  Spen-
cer Stuart, é quem selecionará os “nomes 
de peso”, dentre os quais os controladores 
da mineradora, a terceira maior do mundo, 
escolherão o novo presidente. A condição 
para os possíveis candidatos é que tenham 

experiência como presidente-executivo em 
grandes empresas internacionais.

Assim, a Vale espera se proteger de 
injunções políticas e conveniências re-
gionais para se projetar como uma autên-
tica multinacional, sepultando seu passa-
do de relação com o perfil estatal. Depois 
de privatizada, estará em condições de se 
internacionalizar por inteiro.

A relação dos pré-selecionados pela 
Spencer Stuart será encaminhada a 
Paulo Caffarelli e a Luiz Carlos Trabu-
co, presidentes do Banco do Brasil e do 
Bradesco, “que estão à frente do pro-

cesso pelo lado dos dois maiores acio-
nistas da mineradora”, informa o Valor 
Econômico.

Mas terão que ser ouvidos os outros 
requerimentos grandes acionistas da 
Vale: o Previ, o fundo de pensão dos fun-
cionários do Banco do Brasil, e o BNDES, 
que são o braço do governo na corpora-
ção, e a multinacional japonesa Mitsui, a 
única estrangeira no controle da Vale.

É um processo de elevado interesse 
público, mas em relação ao qual a so-
ciedade se mantém – e é mantida – ao 
largo.

O governador Simão Jatene con-
trariou a maioria das expectativas, na 
semana passada, ao deixar de seguir 
o resultado da eleição para a chefia 
do Ministério Público do Estado. Ao 
invés de nomear César Mattar, o mais 
votado, escolheu o segundo coloca-
do, Gilberto Valente Martins, que 
teve 71 votos a menos. Rompeu com 
a regra que ele próprio vinha seguin-
do. Foi um ato político e uma sagaz 
movimentação de peça no tabuleiro 
do poder.

Parecia que tudo estava certo para 
a sagração de Mattar. Ele era o can-
didato do atual procurador-geral de 
justiça, Marco Antonio das Neves, 
que apostou nele suas fichas, muitas 
delas carimbadas pelo próprio Jatene. 
E conseguiu colocar Mattar à frente de 
Valente, que se apresentou como can-

didato de oposição ao comando do 
MPE. Mas não ao governo em geral 
ou ao governador em particular.

Parece ter sido uma diferença su-
til, que o adversário não percebeu. Ou 
não a levou em consideração. Afinal, o 
atual procurador-geral se cobriu de re-
conhecimentos do governador, a quem 
serviu de tal forma que se incompati-
bilizou com parte da instituição, mas a 
parte minoritária, conforme o resulta-
do da eleição atestou. Prevaleceram fa-
vorecimentos e benefícios concedidos 
pela chefia aos que a apoiaram.

Parece que Jatene preferiu deserdar 
Marco Antonio e o seu candidato em 
troca do currículo mais rico de Gilber-
to Valente, com muito maior atuação 
e um círculo mais amplo de relações, 
inclusive fora do Pará. O promotor mi-
litar já fez parte do Conselho Nacional 

de Justiça, por duas vezes, e tem con-
tatos em áreas políticas e empresariais 
locais, que faltam a Mattar, de biografia 
mais do que discreta.

Certamente o rompimento da li-
nha sucessória no MP pode acarretar 
alguma dor de cabeça imediata ao go-
vernador, se o padrinho e o candidato 
situacionista resolverem retaliar, reti-
rando alguma coisa mantida até ago-
ra na gaveta. Mas será risco de curta 
duração.

Logo, o novo procurador-geral, 
que, pela primeira vez, será um pro-
motor público, assumirá com um dé-
bito de reconhecimento ao gesto de 
Simão Jatene. O governador, dessa 
maneira, trocará de companhia, se 
mantendo, porém, sob a cobertura do 
Ministério Público. Ou a situação re-
almente mudará?

Se os negócios continuarem a evo-
luir como estão evoluindo, os chineses 
serão os donos da infraestrutura da 
Amazônia na passagem para a próxi-
ma década. Eles já controlam as linhas 
de transmissão de energia que saem da 
maior hidrelétrica inteiramente nacio-
nal (e a terceira do mundo), Belo Mon-
te, tanto para o sul quanto para o norte 
do país. Podem assumir o controle da 
própria usina, porque seus atuais con-
troladores dificilmente vão continuar a 
manter-lhe o controle.

Os chineses também estão na outra 
extensa linha (todas com mais de dois 
mil quilômetros de extensão) que con-

duz a energia das duas usinas do rio 
Madeira, em Rondônia, também das 
maiores do Brasil, para o sul. Agora se 
empenham em comprar uma delas, a 
de Santo Antônio.

A maior empresa de infraestrutu-
ra da China participa da empresa que 
vai construir um porto multimodal em 
Cajueiro, o novo e mais amplo termi-
nal de São Luís do Maranhão, que re-
cebe a produção de minério de ferro de 
Carajás, o segundo produto de expor-
tação do Brasil.

Para esse porto, os chineses querem 
fazer convergir as ferrovias Norte-Sul e 
Transnordestina. Já cobiçam a chama-

da Transgrão, que levará soja e outros 
grãos do Centro-Oeste para os portos 
paraenses e do Amapá. Estudam outra 
ferrovia, que lhes dará acesso ao Pací-
fico pela Amazônia. Talvez retomem o 
projeto de uma siderúrgica para seguir 
por essa via.

A China pretende investir neste ano 
tanto quanto aplicou no Brasil em 2015 
e 2016, ou 20 bilhões de dólares, mais 
de 60 bilhões de reais.

Já não é motivo suficiente para ana-
lisar o conjunto desses negócios e in-
terpretar-lhe o significado? Ou vamos 
continuar a nos contentar com o apito 
dos trens?



O off coletivo do MPF: 
anomalia da democracia

A primeira informação sobre o 
conteúdo da chamada segunda lis-
ta do Janot, preparada com base em 
denúncias de propinas pagas por em-
preiteiras investigadas pela Operação 
Lava-Jato, foi transmitida por repre-
sentantes do Ministério Público Fede-
ral em um off coletivo com jornalistas, 
adredemente convocados pelos servi-
dores públicos. Os chamados e esco-
lhidos se comprometeram a manter 
o anonimato da fonte e divulgar exa-
tamente o que ela lhes informou. Por 
isso a abordagem do dia seguinte dos 
jornais que participaram da anômala 
conversa foi inteiramente igual.

Só a partir do dia seguinte os repór-
teres começaram a descobrir, por aces-
so a outras fontes, que a lista continha 
mais políticos, ministros e outros per-
sonagens do que a relação apresentada 
no off depravado. Enriqueceram o seu 
noticiário, mas já haviam servido de 
mensageiros, pregoeiros ou moleques 
de recado, conforme a função que se 
ajustar à inspiração que tiveram e o ob-
jetivo que pretenderam os integrantes 
do MPF autores da convocação.

É um fato lamentável, mesmo com 
todas as ressalvas em função da  difi-
culdade em obter informações nessa 
área,  tanto para a Lava-Jato quanto 
para a imprensa. Os procuradores não 
podiam nem deviam ter quebrado o 
sigilo  que inda prevalecia - e conti-
nua vigente – sobre o conteúdo dos 
autos. Deviam se manter em silêncio 
até o oferecimento da denúncia, que 
só acontecerá depois de processado o 
inquérito perante a justiça. Com seu 
procedimento, deram motivo aos que 
investem contra o combate à corrup-
ção alegando que ela é direcionada e 
viciada, ainda que se baseiem apenas 
em aparências.

Já os jornalistas não podiam servir 
de instrumento a uma manipulação de 
informação, agindo como grupo de in-
teresse ou mesmo bando. É frequente a 
cobertura de um assunto por grupo de 
jornalistas que se  forma como corpo-
ração, acertando regras informais pró-

prias, geralmente contrárias às normas 
de procedimento da profissão. Um de-
les é a individualização das iniciativas 
e uma abordagem pessoal. Serve justa-
mente para prevenir ou conter tentati-
vas de manipulação.

Esse grave caso, infelizmente, só 
foi abordado por Paula Cesarino Cos-
ta,  ombudsman da  Folha de S. Paulo, 
na edição do dia 19 do jornal. Ela foi 
ética ao não revelar os nomes dos pro-
curadores que participaram da inusi-
tada (mas não singular, ao que agora 
se pode temer) coletiva, mas podia ter 
apurado mais informações para, com 
seu registro, execrar o episódio e de-
sestimular a sua repetição.

Divulgar o máximo de informações 
a respeito é o melhor antídoto  con-
tra esses escorregões. Espera-se que a 
imprensa em geral e os jornalistas em 
particular prestem mais atenção e de-

diquem maior respeito aos seus prin-
cípios e deveres para não se exporem a 
esse canto de sereia.

Quanto à sua abertura ao  off  cole-
tivo, diz que “teve uma razão nobre: 
tentei quebrar o aço de silêncio que 
se formou entre as redações e as ruas 
no acompanhamento da penetração 
do tráfico internacional de drogas na 
economia subterrânea e criminosa de 
Belém. Mesmo quando eu lhes passa-
va informações exclusivas a respeito, 
colegas se recusavam a transformá-las 
em notícias na grande imprensa. Eu 
procurava diminuir os meus riscos por 
noticiar sozinho fatos tão perigosos, é 
verdade. Mas minha principal intenção 
era alertar a sociedade sobre o que esta-
va acontecendo nos subterrâneos. Esta 
é a missão mais nobre da imprensa”.

Reação do chefe
 “É uma mentira, que beira a irres-

ponsabilidade, afirmar que realizamos, 
na Procuradoria-Geral da República, 
coletiva de imprensa para ‘vazar’ nomes 
da Odebrecht”, reagiu à notícia o procu-
rador-geral da República, Rodrigo Ja-
not. “Só posso atribuir tal ideia a mentes 
ociosas e dadas a devaneios, mas, infe-
lizmente, com meios para distorcer fa-
tos e desvirtuar instrumentos legítimos 
de comunicação institucional”.

O desmentido exigiria que a om-
budsman voltasse ao assunto para re-
afirmar o que publicou ou se retratar. 
Mas para o noticiário do dia, Janot quis 
atingir Gilmar Mendes quando disse 
que a revelação é uma “disenteria ver-
bal”. Foi o ministro do Supremo Tribu-
nal Federal quem comentou, na vés-
pera, a informação do jornal, durante 
sessão da 2ª turma do STF, responsável 
pela Operação Lava Jato. Mendes co-
brou explicações a respeito da Procu-
radoria Geral da República.

Já o procurador reagiu durante reu-
nião de avaliação das eleições de 2016, 
na Escola Superior do Ministério Pú-
blico da União, em Brasília. Na plateia 
havia procuradores e jornalistas.

A ombudsman reafirmou as infor-
mações que publicou, “confirmadas 
por mais de três fontes independentes, 
como requer a boa prática jornalística”. 
Declarou-se“profissional com atuação 
independente e isolada da Redação 
da Folha”. Garantiu que verificou a in-
formação, “em nome da transparência 
e da defesa do bom jornalismo que o 
leitor merece”.

E filosofou: “Há crises que são sau-
dáveis por gerar a necessidade de revi-
são de procedimentos e comportamen-
tos. A operação Lava Jato se coaduna 
com esse espírito em muitos dos seus 
principais movimentos. O turbilhão 
que involuntariamente provoquei tam-
bém tem esse potencial. Os defensores 
da independência, da transparência e 
da acuidade da informação têm aqui 
uma aliada, onde os obscurantistas por 
certo verão uma adversária”.


