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CORRUPÇÃO

A máfia brasileira
No Brasil, um dos países mais corruptos do mundo, a Odebrecht criou 

uma organização mafiosa sem paralelo na história. Sua sombra 
paralela desviou bilhões de reais para corromper autoridades públicas 

e tirar mais dinheiro do tesouro nacional.

A PROPINA DE HELDER • BRIGA DE PODEROSOS

Se alguma dúvida ainda havia de que o 
Brasil está no topo dos países mais cor-
ruptos do mundo, ela deixou de existir 
na semana passada, quando o relator 

da Operação Lava-Jato no Supremo Tribunal 
Federal autorizou a instauração de inquérito 
contra oito ministros, três governadores, 29 
senadores e 42 deputados federais, num total 
de 108 autoridades públicas, incluindo os pre-
sidentes da Câmara e do Senado, que chefiam 
o poder legislativo.

O ministro Edson Fachin decidiu ainda en-
viar para instâncias inferiores da justiça 201 pe-
didos de investigação de pessoas citadas sem o 
chamado “foro privilegiado” relativo ao STF. Mas 
manteve outros 25 pedidos sob sigilo, para não 
atrapalhar as investigações em curso.

Toda essa inédita e quase inacreditável ofen-
siva teve por base exclusivamente as delações de 
78 ex-executivos da empreiteira Odebrecht. O 
que se pode esperar com a ampliação e o apro-
fundamento das informações? O fim do mundo 



- JORNAL PESSOAL Nº 629 • ABRIL DE 2017 • 1ª quINzENA2

político brasileiro? A extirpação de 
boa parte da cúpula da administração 
pública nacional? A eliminação das 
principais (não quer dizer as melho-
res) lideranças regionais?

Essas respostas deverão ser res-
pondidas no curso das investigações, 
que apenas começam. Diante do rit-
mo de andamento dos processos no 
STF sobre os inquéritos já autorizados 
e nos desdobramentos que eles terão, 
é de esperar que alguns anos ainda se 
passarão antes das sentenças transita-
rem em julgado, já sem a possibilida-
de de recurso. 

O Ministério Público – o federal 
perante a corte suprema e nas instân-
cias federais da justiça, e os estadu-
ais nas unidades federativas – ainda 
examinará as provas para fazer as 
denúncias e submetê-las ao poder ju-
diciário, a quem caberá decidir sobre 
o início da ação. A partir daí, as equi-
pes do setor público se defrontarão 
com alguns dos principais escritórios 
de advocacia do país, provavelmente 
com carência de recursos e de pessoal 
para essas batalhas.

O campo da pugna poderá ser 
alterado pela reação conjunta dos 
ameaçados nos poderes executivo e 
legislativo. Eles têm a possibilidade 
de mudar as regras do jogo, criando 
normas que os protejam ou desviem 
da ação punitiva da justiça. Ou até re-
taliem, já que, em todo esse universo 
de acusações, apenas um elemento de 
uma extensão duvidosa do poder ju-
diciário, o tribunal de contas, foi apa-
nhada. Demonstração da inocência 
alvar da justiça ou o meio correto de 
chegar à magistratura não foi usado?

A não ser por raras exceções, os 
futuros acusados ou réus, se quise-
rem, disputarão a eleição do próximo 
ano, mesmo que a má fama prejudi-
que ou impeça suas reeleições. Algu-
ma depuração haverá de acontecer, 
mas esse inacreditável sistema cor-
rupto não irá desaparecer. 

Mesmo no atual momento de ten-
são, com os olhos de todos atentos, 
servidores públicos e seus comparsas 
continuam a roubar o erário, como se 
um atavismo histórico (mas crescente) 
tivesse desligado seus mecanismos de 
contenção, qualquer que seja o risco 
a ser assumido. Ainda mais porque a 

indulgente legislação penal, os hábitos 
e os costumes e a exagerada tolerância 
e valorização do arrependimento dos 
bandidos sugerem que o crime com-
pensa os transtornos transitórios e 
muitas vezes efêmeros.

Mas se o escândalo da semana pas-
sada apenas confirmou uma liderança 
negativa do Brasil no universo da cor-
rupção, as delações dos donos e execu-
tivos da maior empresa de construção 
do Brasil, com projeção internacional, 
revelou uma contribuição inédita dos 
corruptos nacionais aos congêneres do 
mundo todo, especialmente às máfias, 
no ápice do crime organizado.

Ao longo de um quarto de século, o 
grupo Odebrecht passou do modo ope-
racional comum na prática da corrup-
ção para um modelo totalmente novo 
e único, de fazer inveja às famiglias ou 
à Yakuza. É o Setor de Operações Es-
truturadas. No vernáculo empresarial, 
esse setor podia ser visto como um 
grupamento técnico encarregado de 
analisar detidamente os melhores ne-
gócios e oportunidades de negócios no 
mercado para receberem investimen-
tos da corporação com o máximo de 
garantia de retorno. 

Era uma boa camuflagem, a camu-
flagem derradeira numa sucessão de 
codificações que deram ao ato de cor-
romper sofisticação sem igual – e de ci-
nismo também. Dezenas, talvez cente-
nas de pessoas foram mobilizadas para 
que as transações de compra e venda de 
pessoas se realizassem com naturalida-
de, ainda que seu objeto fosse comprar 
apoios para aumentar o ganho ilícito 
de ambos, o corruptor, principalmente, 
e o corrompido, também.

O novo mago da corrupção mun-
dial se chama Marcelo Bahia Odebre-
cht. Filho do dono da cada vez mais 
gigantesca corporação, neto do seu 
fundador, ele entrou na engrenagem 
empresarial em 1992. Parecia destina-
do a ser um eficiente empresário. O 
que ele mais desenvolveria a partir daí 
não seria a competência técnica, mas 
o despudor dos seus antepassados, em 
especial do pai, Emílio Odebrecht.

Os depoimentos – gravados e exi-
bidos, com a autorização de Fachin – 
de Emílio à força-tarefa da Lava-Jato 
são de um cinismo revoltante. Falan-
do sobre os destinatários das propinas 

pagas por sua empresa, ele os tratou 
com desprezo, ironia, sarcasmo – 
olhando-os a partir de cima, mesmo 
quando tratava do ex-presidente da 
república, Luiz Inácio Lula da Silva. A 
arrogância parece derivada dos anos 
em que o plutocrata baiano tratou 
seus interlocutores, mesmo os de mais 
alta envergadura, como extensões dos 
seus bolsos fornidos. Não há quem 
não tenha um preço e eu comprei to-
dos os que quis – devia estar pensan-
do enquanto se divertia a falar, como 
se os temas não envolvessem milhões 
ou bilhões de reais ilícitos, roubados, 
quase sempre dos cofres públicos.

Seu filho, um jovem yuppie, com 
passagem por universidade americana, 
tirou os ingredientes subjetivos do ne-
gócio sujo, limpou, cinzelou e enverni-
zou sua superfície, e o transformou na 
maior expertise da empresa, dona da 
maior coleção de corruptos de grande 
quilate do planeta. Mais energia foi de-
dicada para a Odebrecht agir à sombra 
dos poderosos do que à frente dos seus 
inúmeros canteiros de obras. Nenhu-
ma outra empresa mundial forjou uma 
empresa cover, para agir à margem das 
leis, no universo da sujeira, lado a lado.

Quanto mais contratos a Odebrecht 
vencia, mais ela ousava e investia para 
viciar tudo em que tocava. Daí seu 
crescimento recorde. 

O mecanismo funcionava com pa-
drões definidos pela cúpula. Cada di-
retor ou gerente tinha autorização para 
tratar com pessoas de interesse para 
seus negócios tanto no mundo legal 
quanto no ilícito. Podia acertar o pa-
gamento de propina, desde que tivesse 
como justificar o gasto escuso e escon-
dido contabilmente. 

Por exemplo: um executivo da cons-
trutora ou de qualquer outra empresa do 
grupo acertou pagar 2 milhões de reais 
a determinado intermediário das vanta-
gens que a firma obteria. Esse executivo 
devia se informar sobre disponibilidade 
de caixa da empresa que comandava ou 
de outras da corporação. 

Esse dinheiro seria então movimen-
tado por alguma rubrica convencional, 
recebendo cobertura da contabilidade 
oficial da empresa. Paralelamente, o di-
nheiro real seria colocado à disposição 
do corrupto no exterior, em alguma off
-shore em paraísos fiscais ou, se ele não 
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tivesse conta fora do Brasil, recebendo 
a propina através de doleiro.

Tudo era escriturado. Tanto a mo-
vimentação legal quanto a ilegal. A le-
gal, através dos setores respectivos no 
organograma da empresa. A ilícita, por 
meio do Setor de Operações Estrutu-
radas, de forma tão detalhada e formal 
que resultou na maior coleção de pro-
vas geradas a partir das entranhas des-
se monstro corruptor de toda história 
mundial da corrupção. A Odebrecht 
continha em si o médico e o monstro.

O setor da corrupção se agigan-
tou de tal maneira, com a autonomia 
concedida aos executivos, verdadeiro 
senhores medievais da propina, que 
começou a criar receios de que o cor-
ruptor virasse também corrupto, des-
viando para os próprios bolsos dinhei-
ro da torrente da ilicitude, que chegou 
a 10 bilhões de reais em oito anos e se 
tornou quase uma paranóia de imora-
lidades. Foi então, a partir de 2006, que 
a autonomia dos operadores interme-
diários foi reduzida, passando a haver 
maior controle centralizado.

Até que ponto essa concentração 
impediu a formação de sub-quadrilhas 
no Setor de Operações Estruturadas e, 
depois, combateu esse desvio secun-
dário do desvio principal? A liberação 

dos depoimentos gravados dos exe-
cutivos que fizeram delação premiada 
está começando a mostrar, aos obser-
vadores mais atentos, que os delatores 
estão muito longe de ser os anjos vin-
gadores da moral celestial. Eles são tão 
sujos quanto os políticos, servidores 
públicos e técnicos que compraram.

Essa classificação não deve desme-
recer em nada o valor da contribuição 
que estão tando para tirar o tapete que 
encobria a sujeira moral da vida na-
cional. Sem as delações, a Lava-Jato 
avançaria pouco e estaria patinando à 
porta dos ambientes que guardavam as 
provas dos ilícitos. Mas é preciso nunca 
esquecer quem é o delator, na lingua-
gem policial ou política: o dedo duro. 
O que eles dizem é elemento de prova, 
não a prova em si. 

Recobertos pela poeira do reco-
nhecimento e o tratamento mais do 
que fidalgo que alguns receberam dos 
seus interrogadores, esses delatores 
passaram a tratar da corrupção como 
se ela fosse tão natural quanto uma 
construtora tratar das obras da sua 
competência técnica. 

Falam de milhões e mais milhões 
tirados daqui e passados para ali sem 
jamais se referir à origem verdadeira 
desse dinheiro: os sangrados cofres pú-

blicos. Se, em princípio, a Odebrecht 
adiantou recursos próprios para for-
mar o fundo de financiamento à cor-
rupção, a renovação desse fundo só foi 
possível porque ela passou a superfa-
turar obras públicas ou tirar vantagens 
de benefícios recebidos do governo, 
graças à intermediação comprada de 
senadores, deputados federais e esta-
duais, governadores, prefeitos e até de 
presidentes da república.

Como um viciado em cocaína, a 
Odebrecht se viciou em corromper. Ví-
cio altamente lucrativo. Pagava de pro-
pina de 1% a 3% sobre o valor da obra 
conseguida, superfaturada em 20% ou 
30%, mesmo com o lucro líquido em-
butido no preço final legal, legítimo, de 
mercado (como proclama “o” mercado).

Os maus homens públicos que ava-
lizaram ou mesmo engendraram essas 
tramoias gravosas sobre o interesse 
público precisam ser exemplarmen-
te punidos. A partir dessa profilaxia 
pessoal, o povo brasileiro espera inau-
gurar uma nova era no país. Mas não 
pode passar sem o mesmo tratamento 
a empresa que se tornou a maior má-
fia do mundo. Ou não haverá justiça, 
a verdade será escamoteada e o Brasil 
continuará, em essência, o mesmo de 
antes dessa sujeira toda.

A bolsa da corrupção da Odebrecht no Pará
Quem está mentindo: os executivos 

da Odebrecht que delataram Helder 
Barbalho ou o ministro da Integração 
Nacional do governo Temer? Luiz Reis, 
diretor, e Mário Amaro da Silveira, 
gerente da Odebrecht Ambiental, afir-
mam terem dado 1,5 milhão de reais, 
em três parcelas sucessivas, em menos 
de um mês, a pedido de Helder, para a 
campanha eleitoral dele ao governo do 
Pará, em 2014. Não sendo contabiliza-
do, o dinheiro foi para o caixa 2.

O ministro diz que recebeu até mais. 
Teriam sido R$ 2,2 milhões, sendo R$ 
1,2 milhão da Construtora Norberto 
Odebrecht e R$ 1 milhão da Braskem, 
que atua na área de óleo e gás. E que o 
dinheiro não só foi contabilizado como 
apresentado em prestação de contas ao 
TRE, que o aprovou.

É uma contradição estranha. O 
beneficiário do dinheiro ilícito garan-

te que a doação foi legal, mas o valor 
é R$ 700 mail maior do que o que os 
executivos da empreiteira dizem que 
foi pago. Os primeiros R$ 500 mil te-
riam sido pagos, em dinheiro vivo, e 
entregues ao intermediário, o ex-se-
nador Luiz Otávio Campos, em 15 de 
setembro de 2014.

A segunda parcela foi entregue em 
25 de setembro e a última, em 2 de 
outubro. Na sua defesa, Helder mos-
trou comprovante da sua prestação de 
consta, segundo o qual o R$ 1,2 mi-
lhão foi pago no dia seguinte, 3 de ou-
tubro. Se a história dos executivos da 
empreiteira é verdadeira, R$ 300 mil 
foram embolsados por alguém. Mas 
se houve esse desvio, por que Hel-
der acrescenta o milhão de reais da 
Braskem e os executivos o ignoram? 
Com base em que fonte eles afirmam 
convictamente que o dinheiro foi pe-

dido para o caixa 2 e concedido já com 
essa direção determinada?

O tirocínio da corruptora se tor-
nou duvidoso quando ela decidiu in-
vestir muito mais (R$ 1,5 milhão) na 
campanha do candidato da oposição, 
atrapalhado pelo polêmico sobrenome, 
do que na reeleição do governador, ao 
qual destinou R$ 650 mil (ao menos na 
contabilidade oficial, a única fonte de 
informações disponível até agora). 

São valores desconcertantes por-
que, na versão dos delatores, Helder 
Barbalho teria pedido R$ 30 milhões, 
contentando-se, afinal, com 5% da pre-
tensão. E isso para que, em eventual 
governo que conquistaria, favorecer a 
empreiteira a ir além das 12 concessões 
de água e saneamento que já possui no 
interior do Estado. Além de, eventual-
mente, ficar com a Cosanpa, já com sua 
venda autorizada pelo governo federal.
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Um dos pontos ainda não esclareci-
do pela delação é sobre o destino dos R$ 
1,5 milhão, que deveriam ser partilhados 
com o senador Paulo Rocha, do PT, e o 
então prefeito de Marabá, João Salame.

Com essa propina, paga pelo Setor 
de Operações Estruturadas do grupo 
Odebrecht, a empresa esperava que os 
beneficiários cuidassem dos seus inte-
resses no Pará, “notadamente em área 
de saneamento básico, espaço em que 
a empresa almejava atuar como con-
cessionária”, segundo o despacho do 
ministro Edson Fachin, que autorizou 
a instauração de inquérito para apurar 
a prática dos crimes de corrupção pas-
siva e lavagem de dinheiro de Helder e 
Rocha, que têm foro privilegiado.

Na primeira nota em que se defen-
deu, o ministro da Integração Nacional 
procurou desqualificar a acusação. Sa-
lientou que “não tenho ou tive qual-
quer ingerência sobre a área de sane-
amento do Pará”, de responsabilidade 
da Cosanpa, “ligada ao Governo do Es-
tado, que já manifestou publicamente 
sua intenção de privatizá-la”.

A sutil – mas primária – intenção de 
Barbalho era desviar o tiro para outro 
alvo. Além de ser o chefe da Cosanpa 
e pretender vendê-la, com isso harmo-
nizando sua intenção à da Odebrecht, 
interessada no negócio, outro elemento 
reforçaria a suspeita sobre Jatene: ele usa 
cavanhaque. E cavanhaque foi o codi-
nome aplicado pelo setor de corrupção 
da Odebrecht para camuflar o verdadei-
ro nome do político que corrompeu.

Mas há evidências de que o prefeito 
João Salame entrou no circuito por-
que ele também pretendia privatizar 
o serviço de água e esgoto de Marabá, 
o quarto município mais populoso do 
Pará, e reforçaria a aliança junto ao go-
verno Dilma, que então se reelegia.

Nesse caso, se explicaria sua pre-
sença ao lado de Helder Barbalho e de 
Paulo Rocha, aliados políticos, com 
acesso direto à presidente, podendo 
usar essa influência em favor da Ode-
brecht. Esticando a interpretação, o ca-
vanhaque podia ser referência a Rocha, 
que ostenta o seu, uma associação com 
o Barbalho de Helder (barbudo) ou até 
com Salame, também portador do ade-
reço facial.

Será possível decifrar o enigma pelo 
acesso a todas as informações contidas 

nas delações premiadas dos 78 execu-
tivos e ex-executivos da empreiteira 
baiana. Como afirma sua inocência e 
diz acreditar na justiça, o ministro e 
o senador poderão prová-la, demons-
trando a sinceridade das suas notas de 
ontem. Do contrário, serão facilmente 
desmascarados.

A apuração da verdade pode abrir 
uma nova vereda na verificação das de-
lações dos executivos da Odebrecht em 
confronto com a defesa dos delatados 
e a prova dos nove, com a exibição de 
provas concretas e o questionamento 
rigoroso sobre elas. 

Como sair 
do buraco?

Como o Brasil poderá sair do ato-
leiro em que afunda cada vez que, do 
ventre da baleia mitológica, saem gol-
fadas de novas informações sobre a 
corrupção larvar - abissal e seminal - 
da vida pública nacional?

Não acho que seja o fim do mundo 
ou que devamos entregar a cabeça dos 
políticos a falsos Messias e treslouca-
dos heróis, como Bolsonaro. Saquea-
do, pilhado, enganado, sangrado, vili-
pendiado - ainda assim o Brasil tem 
grandeza maior do que toda essa lama 
espessa e pútrida que emerge, sobre-
tudo, de Brasília - ou em Brasília, a 
partir de quase todos os pontos do 
território nacional.

Quando em São Paulo, fiz um teste: 
percorri a avenida Paulista em pratica-
mente toda sua extensão, indo e vindo. 
Ela é o microcosmo fiel da gigantesca 
cidade, a mais populosa do continente 
e das maiores do mundo, a única ver-
dadeiramente cosmopolita no Brasil. 
Há de tudo nela.

Tanta diversidade, porém, tem um 
denominador: o povo, a gente de rua, 
trabalha. Trabalha para sobreviver, é 
claro. Mas também porque acredita 
que há algo ao fim do seu trabalho que 
vai além do seu destino individual. A 
única esperança de que o Brasil ainda 
tenha jeito está nessa disposição para 
o trabalho - e no trabalho efetivamente 
realizado por essas pessoas anônimas.

Elas precisam de um programa polí-
tico para destravar os mecanismos que a 

limitam, condicionam e travam, os me-
canismos do sistema político completa-
mente falido, exaurido, falecido.

Ao fim dealgumas reflexões, che-
guei a algumas conclusões estritamen-
te pessoais, mas que podem ter alguma 
utilidade coletiva.

A primeira delas é que o país preci-
sa antecipar as eleições gerais previstas 
para outubro do próximo ano, nelas 
incluindo a escolha de novos prefeitos 
e vereadores - tudo de uma vez só, pela 
primeira vez na nossa história. A an-
tecipação poderá ser promovida pelo 
legislativo, através de um projeto de lei 
ou emenda constitucional - o meio le-
gal que for adequado.

Ou por plebiscito, a ser convo-
cado ainda neste primeiro semestre. 
Os mandatos dos atuais ocupantes de 
cargos eletivos será também encurta-
do, de tal maneira que os eleitos to-
mem posse imediatamente depois da 
apresentação do resultado final da vo-
tação, sem intervalo.

Os detentores de mandato só pode-
rão concorrer à disputa pelos mesmos 
cargos no legislativo. No executivo, 
será extinta a reeleição, ampliando-se 
o mandato de quatro para cinco anos. 
No legislativo, só mais uma vez.

Não poderão se candidatar à presi-
dência da república, aos governos dos 
Estados, ao Congresso Nacional, às As-
sembleias Legislativas e Câmaras Mu-
nicipais pessoas com qualquer senten-
ça condenatória em vigor, mesmo que 
sujeita ainda a recurso.

Os atuais legisladores não poderão 
decidir sobre a reforma política, que 
caberá aos eleitos agora. O rumo dessa 
reforma será definido por meio de um 
plebiscito, no qual o povo se manifes-
tará sobre a composição de um fundo 
partidário público e a participação de 
financiadores particulares pessoas físi-
cas, além de decidir sobre a votação em 
lista fechada ou aberta. Os resultados 
do plebiscito constituirão cláusula pé-
trea, sem possibilidade de alteração.

O Congresso votará lei criando re-
cursos financeiros para que o Supremo 
Tribunal Federal crie uma assessoria 
técnica especial para dar andamento 
célere aos processos de réus com foro 
privilegiado, com supressão de todas as 
formalidades burocráticas normalmen-
te impostas a esse tipo de procedimento.
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A apreciação e deliberação sobre a 
formação dessa assessoria extra será 
delegada a um grupo executivo inte-
grado por representantes do poder 
judiciário, do legislativo, do executivo, 
do ministério público, da OAB e das 
universidades públicas federais. O gru-
po terá 30 dias, sem prorrogação, para 
fazer o exame de mérito dos candida-
tos capaz de fundamentar a inexigibili-
dade de licitação.

Será que essas ideias ajudam. 

Cinco tiros: é o fim da senhorita Andreza

Os piratas brasileiros
Em mil contas de brasileiros abertas 

na Suíça foram depositados, em dois 
anos (2015 e 2016), 1,8 bilhão de dó-
lares (em torno de 4 bilhões de reais). 
Dá, em média, R$ 1,8 milhão por con-
ta. É dinheiro resultante de propinas 
pagas por empresas a políticos, execu-
tivos e servidores públicos em torno de 
contratos realizados com a Petrobrás 
ao longo de 10 anos, entre 2004 e 2014. 

Todo esse dinheiro já foi apreendido.
Os dados foram divulgados em 

Zurique pelo procurador-geral da Su-
íça, Michael Lauber , que promoveu o 
confisco, em ação conjunta com o gru-
po-tarefa da Operação Lava-Jato. Os 
depósitos em 2015 somaram US$ 800 
milhões. No ano seguinte subiram para 
US$ 1 bilhão. A quanto chegariam sem 
a Lava-Jato?

Eram oito horas da noite, dia 13. A 
“senhorita Andreza” caminhava com 
uma prima pela avenida Independên-
cia, na Cabanagem, bairro limítrofe 
entre Belém e Ananindeua, com 40 mil 
habitantes. Uma motocicleta com dois 
homens, sem capacete nem capuz, se 
aproximam. Andreza começa a correr, 
procurando fugir.

Está próxima da sua casa, numa 
das muitas vielas da região metropo-
litana da capital paraense. Corren-
do recebe na perna o primeiro tiro e 
cai. Está acuada, sem saída, em frente 
a um lava-jato. O carona desce e faz 
mais disparos. O último, a pouca dis-
tância, na cabeça, para arrematar o 
“serviço”. Com um pouco mais de sor-
te, ela teria chegado à delegacia de po-
lícia, bem perto dali. Andreza Ariani 
Castro de Souza tinha 22 anos.

Ela se tornou famosa nas redes so-
ciais ao postar um vídeo, que ela mesma 
gravou em selfie. Com voz e expressões 
características do mundo do crime, ela 
convidou quem se interesse por uma 
festa. Mesmo sugerindo bebida e droga 
à vontade para quem aceitasse o convi-
te, garantia que não ia haver “embaça-
mento”. Sem o risco de ser embaçada, a 
festa estaria livre da polícia.

A “senhorita” Andreza, seu nome 
de guerra, tinha realmente motivos 
para dar essa garantia, ou era apenas 
um recurso - de marketing, digamos 
assim - para atrair frequência, compa-
nhia e alguma renda?

A segunda hipótese foi confirmada 
dias depois, em janeiro do ano passado. 
A polícia invadiu a casa que ela dividia 
com o marido e uma filha, na época 
com pouco mais de um ano, no violen-

to bairro da Cabanagem, classificação 
redundante na periferia de Belém.

Os policiais apreenderam 34 pape-
lotes de maconha, quatro munições de 
dois revólveres distintos (um 32 e um 
38) intactas (não disparadas), cinco ce-
lulares, joias, bolsas e carteiras. Era o 
ativo de roubos e assaltos de Huander-
son Ferreira Ramos, de 25 anos, com-
panheiro da “senhorita”, que vivia com 
ela em união estável, e pai da sua filha.

Solta com o marido, Andreza resol-
veu aproveitar a vasta difusão da sua 
mensagem. Filiou-se à União da juven-
tude Socialista e foi aceita pelo Partido 
Comunista do Brasil (um dos partidos 
relacionados pela Operação Lava-Jato 
na lista de favorecidos por recursos ilí-
citos para financiamento de campanha 
eleitoral pela Odebrecht). Não conse-
guiu o mandato de vereadora, na elei-
ção de outubro do ano passado, mas re-
cebeu 789 votos. Boa parte deles, talvez, 
de jovens que “curtiram” seu vídeo.

Andreza continuou a tentar usar 
esse capital, mas dois meses depois seu 
marido foi executado, com 10 tiros, 
próximo à casa onde moravam. Ela pas-
sou a receber ameaças pelo seu celular. 
No dia 13, as ameaças se materializa-
ram em cinco tiros. Da família, que de-
sapareceu em quatro meses, sobreviveu 
a filha, de 3 anos.

O noticiário da imprensa de Belém 
continuaria a ser anódino, como na 
abordagem da maioria dos crimes pra-
ticados diariamente numa das cidades 
mais violentas e perigosas do mundo. 
Mas a “senhorita Andreza” teve um ano 
e meio de vida pública. Foi famosa, à 
maneira dos BigBrother platinados.

Sua biografia incluiu ser pobre, 

vida marginal, nem bonita nem feia. 
Perfil típico da periferia: roupa sumá-
ria, cabelos tingidos, rosto fortemente 
pintado. Uso de drogas, participação 
no mundo da criminalidade, lingua-
gem estereotipada do submundo, mãe 
precoce, vida em comum com um 
criminoso, sem emprego, instrução 
primária - mas desembaraço, inteli-
gência, raciocínio rápido, oportunis-
mo, nenhum preconceito, nem moral, 
muito menos ético.

Com essas características, não sur-
preende que não tenha conseguido sair 
do crime nem escapar às suas regras 
selvagens, que desprezam a vida dos 
marcados para morrer por alguma vio-
lação às regras desse círculo feroz.

É claro que Andreza quis tirar van-
tagem da fama efêmera. Mas não podia 
ter tido outro caminho se as pessoas 
que procurou ou dela se aproximaram 
lhe oferecessem opção? Como reagi-
ria se, depois do vídeo “desembaçado”, 
alguém lhe oferecesse tratamento mé-
dico, psiquiátrico, um trabalho, bol-
sa escolar, creche para a filha e alguns 
serviços essenciais do Estado, saqueado 
por sua elite de nariz empinado e olhar 
condenatório a tudo que esteja fora do 
próprio umbigo dourado?

Ela voltaria ao crime?
É uma resposta que Andreza já 

não pode dar. Numa cidade, num Es-
tado e num país que fecham as portas 
solenemente e de imediato a esses de-
safios, a essas vidas, que se entorta-
ram na luta por um espaço mínimo, 
roubado pelos atletas da alta corrup-
ção no Brasil, é melhor esconder es-
ses dramas num arquivo inativo, tor-
nando-os arquivo morto.
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Os donos do poder e suas desavenças
A posse – no dia 10 – do novo pro-

curador geral de justiça do Estado, Gil-
berto Valente Martins, serviu para mos-
trar como agem as autoridades do Pará 
no uso do poder que a sociedade lhes 
conferiu. A foto oficial do ato, que reve-
la os personagens de frente, um ao lado 
do outro, dá a impressão de harmonia. 
Oculta a verdadeira guerra que eles tra-
varam até então.

Tudo começou quando o governador 
Simão Jatene escolheu o segundo can-
didato mais votado - e não do primeiro 
- na eleição para a chefia do Ministério 
Público do Pará. Justificou surpreenden-
te decisão pelo critério docurrículo. O de 
Gilberto Martins era muito mais rico do 
que o de César Mattar. Não só por títu-
los, mas pelo trabalho realizado. 

De fato, dificilmente se encontraria, 
nos quadros do Ministério Público do 
Estado, com seus 416 procuradores e 
promotores, alguém com a biografia do 
novo chefe. Mesmo não tendo subido de 
promotor para procurador de justiça, em 
27 anos de carreira, ele não precisou des-
sa ascensão funcional para integrar, por 
duas vezes seguidas, o Conselho Nacio-
nal de Justiça (que teve apenas dois para-
enses como seus efetivos, o outro sendo 
o desembargador Milton Nobre) e ir ao 
topo da carreira, podendo encerrá-la ao 
fim do seu mandato de dois anos como 
procurador-geral.

Por ironia, a possibilidade de um pro-
motor chefiar o MP, cargo até então ex-
clusivo dos procuradores, foi aberta por 
um projeto do procurador que ontem 
deixou o cargo, Marcos Antônio das Ne-
ves, da Assembleia legislativa e do pró-
prio Jatene, que sancionou a lei.

O enredo parecia montado para que 
Marcos Antonio entregasse a função ao 
seu candidato, que era promotor, fechan-
do o circuito do entendimento que sem-
pre manteve com o governador. Usando 
a máquina que montou, o ex-procurador 
geral conseguiu tornar César Mattar o 
mais votado pelos seus pares, encabeçan-
do a lista tríplice encaminhada a Jatene.

Aí houve a traição, ou então o procu-
rador não percebeu que a aliança muda-
ra de endereço e o acordo até então man-
tido perdera a vigência. Também não há 
quem discorde da fraqueza de Mattar, 
embora tenha sido o vitorioso na prova 
das urnas. A opção por um candidato 

inexpressivo se devia a dois critérios: 
Marcos Antônio estava convicto da sua 
força junto ao governador, que avalizaria 
seu protegido, qualquer que fosse, caso 
ele ficasse na cabeça da lista; e Mattar 
seria um instrumento para manter sua 
influência através do sucessor maleável.

Sem possibilidade de impedir que o 
resultado se lhe tornasse adverso, o ex
-procurador-geral se vingou mudando 
subitamente, na undécima hora, a po-
sição que sustentou durante toda a sua 
gestão, de aliança com o governador e 
defesa dos interesses dele.

Suspendeu o bloqueio que mantinha 
à ação contra Jatene por improbidade 
administrativa, praticada para benefi-
ciar o filho, Alberto, e autorizou o pro-
curador Nelson Medrado e o promotor 
Armando Brasil a denunciarem o go-
vernador. Ambos têm juízo formado: o 
crime foi realmente cometido.

A denúncia logo chegará à justiça, ou 
o novo procurador encontrará um meio 
de sustá-la, por alguma inconsistência 
técnica do procedimento ou, mesmo 
sem essa fundamentação, para retribuir 
ao ato do governador de nomeá-lo?

Esta é a primeira questão - e grave - 
na pauta de Gilberto Martins. Se ele só 
deve a sua escolha a méritos pessoais, 
não tem por que se considerar devedor 
de uma gentileza, favor ou esperteza de 
Simão Jatene.

Procedendo dentro da estrita norma 
legal, que, aplicada, resistirá a qualquer 
contestação e ao teste da transparência, 
ele realmente fará da sua gestão um mar-
co na acidentada trajetória do Ministério 
Público do Pará: o momento de inde-
pendência e autonomia em relação aos 
demais poderes, em defesa dos interesses 
da sociedade, conforme a jura que Gil-
berto Martins fez na sua posse, engala-
nada por uma plateia de 300 convidados.

Embora os críticos do novo procu-
rador-geral temam sua vaidade, que re-
almente existe, ela nunca foi fator impe-
ditivo para Gilberto Martins fazer o que 
fez, lustrando como poucos o seu currí-
culo. Ele pode se lembrar de um exemplo 
expressivo de quase meio século atrás.

Cercado por todos os lados, princi-
palmente pelo Congresso e a Suprema 
Corte, em virtude dos crimes que pra-
ticara, o então presidente dos Estados 
Unidos, Richard Nixon, nomeou um 

procurador especial para atuar nos casos 
que o envolviam. Mas teve que demiti-lo 
porque Leon Jaworski (se é que me lem-
bro de memória do seu nome) deu pros-
seguimento à denúncia do homem mais 
poderoso do mundo.

É quando se defrontam com ho-
mens ou interesses poderosos em con-
flito que as instituições se engrande-
cem, distanciando-se dos delinquentes 
e malversadores do dinheiro público e 
se aproximando do povo. Gilberto Va-
lente Martins disse que fará isso. Os 
paraenses esperam que, enfim, uma 
autoridade pública do Estado honre a 
palavra empenhada.

Já Marcos Antônio das Neves encer-
rou melancolicamente o seu mandato 
como chefe do Ministério Público do 
Pará. Desfecho triste, sim, mas não in-
congruente com o que fez o procurador-
geral de justiça do Estado.

Como tem sido a regra na repúbli-
ca brasileira, o chefe faz da instituição 
um instrumento do seu projeto pessoal. 
Neves queria que o seu sucessor fosse o 
promotor César Mattar. Parecia que ia 
conseguir esse objetivo. Foi ao governa-
dor para acertarem a escolha.

Numa flagrante afronta à indepen-
dência entre os poderes da república, é 
o chefe do poder executivo que nomeia 
todos os chefes dos demais poderes e 
dos quase-poderes, mas cheios de cargos 
a dispor sem concurso público e verba 
nem sempre sujeita ao devido controle.

Simão Jatene ouviu tudo que Marcos 
Antônio tinha a lhe dizer. Segundo uma 
fonte palaciana, ficou rouco de tanto ou-
vir, sem gastar saliva com aceitação ou 
promessa. Mas o chefe do MP saiu do 
encontro certo de que se o seu delfim 
vencesse a eleição, na qual, pela primeira 
vez os promotores puderam votar e ser 
votados, ele seria sacramentado.

César Mattar ganhou por boa dife-
rença de votos sobre Martins. A festa da 
vitória foi calorosa. Um dia antes de de-
cidir o contrário, Jatene chamou Marcos 
Antônio e lhe disse que, infelizmente, ia 
escolher o candidato da oposição, segun-
do colocado na eleição geral. A razão: 
Mattar não tinha currículo para assumir 
a função. O do seu oponente era brilhan-
te. Ia prevalecer o mérito.

O já ex-aliado ainda insistiu demo-
radamente. Durante mais de duas horas 
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tentou convencer o governador a voltar 
atrás e cumprir o que o chefe do MP en-
tendeu ter sido um acordo, em retribui-
ção aos serviços que prestara ao tucano.

O maior deles: não autorizar o pro-
curador Nelson Medrado e o promotor 
militar Armando Brasil denunciarem 
o governador por improbidade admi-
nistrativa. Jatene seria - e foi - acusado 
de favorecer o filho, Alberto, dando-lhe 
o fornecimento de combustível para a 
Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros. 

Beto teria faturado cinco milhões de re-
ais com o presente.

Saindo furioso da frustrante conver-
sa, o procurador-geral de justiça deixou 
para os últimos dias do seu mandato a 
reversão vingativa: se antes protegera o 
governador se recusando a autorizar o 
procedimento, agora iria autorizá-lo, o 
que fez na quarta-feira passada.

Automaticamente, Medrado e Brasil 
se veriam livres do inquérito adminis-
trativo instaurado contra eles no MP 

paraense e poderiam suprir a exigência 
da juíza responsável pelo processo. Kátia 
Parente queria extinguir a ação porque 
os dois autores não seriam competentes 
para instaurar o processo contra o go-
vernador, que tem privilégio de foro. Por 
isso mesmo Jatene questionou a presença 
de ambos à frente da ação perante o Con-
selho Nacional do Ministério Público, 
que ainda não deliberou a respeito.

O novo procurador-geral assumiu o 
cargo com essa batata quente inaugural. 
Se retirar a autorização, se desmoraliza-
rá. Mantendo-a, desagradará quem o no-
meou. Os palacianos certamente dirão 
que ele apunhalou seu padrinho, tornan-
do-se um traíra.

O desafio será ótimo. As pessoas 
passam, as instituições ficam. O rei-sol 
da França achava que o Estado era ele. 
Parece que os chefes dos poderes no 
Pará ainda não se convenceram de que 
a monarquia acabou no Brasil, subs-
tituída por essa república que está aí. 
Devem, pois, ser lembrados pelo per-
sonagem para cujo benefício deviam se 
empenhar os que respondem pelas ins-
tituições: o povo.

A hidrelétrica para. A conta vai crescer
O Tribunal Regional Federal da 1ª 

Região determinou, na semana passada, 
a suspensão da licença de operação da 
usina hidrelétrica de Belo Monte. A Cor-
te Especial acatou recurso do Ministério 
Público Federal por nove votos a cinco, 
seguindo o relator.

A justiça federal do Pará já determi-
nou a suspensão da licença de operação 
da usina, emitida pelo Ibama, até que 
fossem integralmente cumpridas as obri-
gações relacionadas ao saneamento bási-
co, atendendo parcialmente o pedido do 
MPF, apresentado em ação civil pública.

O projeto deveria ter sido implementa-
do em julho de 2014, para evitar a contami-
nação do lençol freático de Altamira pelo 
afogamento das fossas rudimentares da ci-
dade, devido ao barramento do rio Xingu.

Mas o presidente do TRF1 entendeu que 
a paralisação de Belo Monte traria prejuízo à 
ordem e à economia públicas, ocasionando 
suspensão de fornecimento de energia elé-
trica, elevação das tarifas de energia e pre-
juízos ambientais pelo uso de termelétricas.

Para o MPF, “o enchimento do reser-
vatório sem o cumprimento da condicio-

nante do saneamento, que já deveria ter 
sido realizada há três anos, coloca a po-
pulação de Altamira em risco de doenças 
pela contaminação das águas superficiais 
e profundas”, alegaram os procuradores 
regionais da república Raquel Branqui-
nho, Felício Pontes e Bruno Calabrich.

Outro argumento, segundo nota da 
assessoria de imprensa do MPF, foi de que 
a linha de transmissão principal, que leva-
ria energia do Xingu ao Sudeste, não está 
construída, “o que impede dano à econo-
mia pública”.

Ao reformar a decisão do presidente, 
a Corte Especial do TRF1 decidiu que o 
reservatório da usina não pode ser forma-
do “até que seja realizado o saneamento 
básico de toda a cidade de Altamira, con-
forme determinava a condicionante da li-
cença de operação concedida pelo Ibama”.

A providência, embora ainda sujeita a 
novo recurso da Norte Energia, a conces-
sionária da usina, na guerra judicial que 
trava com o Ministério Público, pode ser 
necessária para a adoção de providências 
que já tardam. No entanto, as informações 
contidas na nota são incorretas.

Belo Monte já colocou em operação 
comercial 10 turbinas. Cada uma das 
maiores, da casa de força principal, tem 
potência nominal (de 611 megawatts) ca-
paz de atender todo consumo da região 
abastecida pela linha de transmissão co-
nhecida por Tramoeste. 

Embora a linha no sentido sul ainda 
esteja em construção, e com cronogra-
ma atrasado, sob a responsabilidade da 
chinesa State Grid, no sentido norte Belo 
Monte abastece o Amapá e Manaus, va-
lendo-se da linha (também concedida à 
State Grid) recentemente construída.

Através do Ambiente de Contratação 
Regular, definido em eleição realizado em 
2010, Belo Monte tem prazo para suprir 
17 Estados. Quase 30% do que gerar irá 
para São Paulo e 14,6% para Minas Ge-
rais. Ao Pará serão destinados 3,22%.

Quanto ao reservatório, que é apenas 
40% do que estava inicialmente previsto, ele 
está plenamente formado. Com a pequena 
acumulação, Belo Monte é considerada, 
apesar da sua dimensão, de quarta maior hi-
drelétrica do mundo, uma usina a fio d’água.

Mais uma dessas coisas de Brasil.
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A carne do JBS é forte no Pará
No cardápio que ofereceu ao Mi-

nistério Público Federal para ter aco-
lhida à sua delação premiada, o em-
presário Joesley Batista, um dos donos 
do grupo JBS, teria se comprometido 
a revelar as fraudes no ICMS pratica-
das pela empresa, maior produtora de 
carne do mundo. “O esquema consiste 
no pagamento de propina a governa-
dores que oferecem uma redução na 
alíquota do imposto. Rio e Mato Gros-
so seriam exemplos”, garantiu a Veja 
da semana passada.

Podia ter citado também o Pará. O 
grupo JBS, um dos visados pela Ope-
ração Carne Fraca, da Polícia Federal, 
que tem praticamente o monopólio do 
processamento de carne no Pará, fechou 
três frigoríficos no Estado (em Altamira, 
Novo Progresso e Eldorado de Carajás), 
demitindo centenas de empregados.

Diante da situação, o governo esta-
dual assinou um protocolo com a em-
presa, comprometendo-se a lhe conce-
der incentivos fiscais para a operação de 
um porto, baixando a alíquota de ICMS 
de 17% para 1%. Mas o protocolo aca-
bou sendo cancelado porque a empresa 
não cumpriu a sua parte no acordo.

Por isso, o secretário de Desenvolvi-
mento Econômico, Mineral e Energia, 
Adnan Demachki, pediu vistas de dois 
processos da JBS/Friboi no Conselho 
Estadual do Meio Ambiente, em de-
zembro do ano passado. A empresa foi 
autuada por despejar resíduos prove-
nientes do processo produtivo direta-
mente no solo sem autorização do ór-
gão ambiental competente. O voto do 
relator era para 
prover o recurso 
que ela apresen-
tou e anular o 
auto de infração 
lavrado pela Se-
cretaria de Meio 
Ambiente e Sus-
tentabilidade.

Quando o pe-
dido de vistas foi 
apresentado, o 
representante da 
JBS, Luiz Gus-
tavo, interveio 
para ressalvar que 

a questão destacada pelo secretário 
era comercial, não devendo ser usada 
“como razão de decidir ou não da for-
mação do convencimento para a mani-
festação do voto de cada um” sobre ou-
tra questão, relativa ao meio ambiente.

Ele queria que, nesse caso especí-
fico, os conselheiros do Coema “de-
veriam ater-se apenas às questões 
técnicas que envolvem um dos proce-
dimentos de licenciamento ambiental”.

Demachki admitiu ser ne-
cessário “que se abra um diálo-
go com a JBS para elencar esses 
fatores”. Defendeu o pedido de 
vistas dos processos, por ser 
seu direito, mas que, “a partir 
desse procedimento de diálo-
go, dá-se as boas vindas ao empreendi-
mento no Estado”.

Ou seja: a posição do Estado pode-
rá mudar, dependendo dessa conversa, 
certamente a ser travada em ambiente 
fechado. O assunto não voltou mais à 
pauta do Coema.

Pedido recorde

Em outubro do ano passado, Ad-
nan Demachki, fez ao Conselho Es-
tadual de Meio Ambiente, do qual é 
integrante, o maior pedido de vistas 
da sua história: por solicitação dele, 
foram retirados de pauta 90 proces-
sos nos quais a secretaria de Meio 
Ambiente autuou vários empresas 
por dano ecológico. Dois meses de-
pois, Adnan os devolveu, provocando 
ainda maior impacto do que na pri-
meira iniciativa.

Em relação a 12 dos 90 processos 
sugeriu a elevação da pena, por consi-
derá-los como os casos graves. Quanto 
a outros 29 processos, recomendou que 
fossem considerados prescritos. Pediu 
a manutenção da pena aplicada em 32 
processos e a reduzi-la em 15. Consi-
derou-se suspeito em relação a dois 
processos, por envolverem dois conhe-
cidos seus.

O conselheiro Marco Antônio Car-
rera, representante dos servi-
dores da secretaria, questionou 
a razão das diferenças entre 
as multas, já que as infrações 
eram as mesmas em relação 
aos últimos processos delibe-
rados na reunião. Adnan lem-

brou que atenuantes e agravantes são 
analisadas em cada processo.

O secretário adjunto da Semas, Ta-
les Belo, também secretário executivo 
do conselho, questionou a alteração 
do valor da infração e a sua determi-
nação, realizada no âmbito do Coema, 
através de uma simples resolução, que 
eliminaria a possibilidade de um novo 
recurso ao próprio conselho.

AdnaDemachki alegou que “não 
deve ser o fiscal que deve aplicar a 
pena, de absolutamente nenhum ór-
gão, ele deve informar a infração e o 
órgão responsável definir a pena”. Nste 
caso, o órgão é de segunda instância “e 
ele pode restabelecer a pena, para cima 
ou para baixo”.

Tales Belo insistiu: não são os fiscais 
que aplicam as multas, mas sim a Con-
sultoria Jurídica. Modificada a decisão, 

o interessado ou 
prejudicado pela 
resolução do con-
selho ficaria sem 
a possibilidade de 
recorrer.

Um auto de 
infração foi arqui-
vado pelo conse-
lho, dispensando 
o pagamento da 
multa, por con-
siderá-la exor-
bitante e apli-
cada de forma 
arbitrária.

Itaú fica maior
O Itaú, o maior banco do país, vai poder ignorar os 25 bilhões de reais que a 

Receita Federal lhe cobrava como impostos obrigatórios no processo de fusão 
com o Unibanco. Por 5 votos contra 3, o Conselho Administrativo de Recursos 
Fiscais do Ministério da Fazenda decidiu, na semana passada, que a cobrança é 
indevida. Ela se referia a imposto de renda e contribuição social sobre o lucro 
líquido por ganhos de capital.

João Carlos Figueiredo Neto era o relator do processo até ser preso por co-
brar propina para proferir voto favorável ao banco. Foi afastado do conselho e, 
por consequência, do caso. O Carf, vinculado à Receita Federal, julga recursos 
contra a cobrança de multas e tributos. Está com 19 cadeiras vagas segundo o 
último levantamento.
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O grande projeto: grande agressão
A mineradora canadense Belo Sun 

Mining Corporation projetou instalar 
no Pará a maior mina de ouro do Brasil, 
lugar ocupado há quase dois séculos pela 
mina de Morro Velho, em Minas Gerais, 
com a diferença de ser feita através de la-
vra subterrânea e não a céu aberto.

A empresa, controlada pela For-
bes&Manhattan, pretende extrair 60 
toneladas de ouro em 12 anos.O local é 
às margens de um dos maiores rios do 
planeta, o Xingu, no Pará. A jazida fica 
vizinha da quarta maior hidrelétrica do 
mundo, a de Belo Monte, já em operação.

Apesar da grandiosidade do projeto, 
a Belo Sun não conseguiu iniciá-lo até 
hoje porque não apresentou estudos vá-
lidos sobre o impacto da sua mineração 
sobre os povos indígenas da região. Na 
semana passada, o Tribunal Regional 
Federal da 1ª Região, em Brasília, sus-
pendeu a licença de instalação conce-
dida pelo governo do Pará, a pedido do 
Ministério Público Federal.

A multinacional voltou a ser contida 
por ter desobedecido decisão anterior 
do próprio TRF1, segundo a decisão do 
desembargador federal JirairMeguerian. 
O tribunal permitiu a continuidade dos 
licenciamentos, com a expressa orien-
tação de que fosse analisado o impacto 
sobre os índios.

A Belo Sun até apresentou o estudo, 
mas a Funai (Fundação Nacional do 
Índio) o considerou inapto “por não 
conter nenhum dado coletado dentro 
das áreas indígenas e por não ter sido 
realizada consulta prévia aos índios” 

das etnias arara e juruna, que deverão 
ser afetados”. A secretaria de meio am-
biente do Pará, no entanto, deu prazo 
de três anos para que a empresa fazer 
“tratativas” dos estudos.

O desembargador federal que man-
dou suspender a licença entendeu que o 
prazo de mil dias “para tratativas, con-
duções e execuções junto à Funai no 
que tange ao Estudo de Componente 
Indígena é evidente descumprimento 
de decisão judicial, não podendo ser 
tolerada pelo Poder Judiciário”.

Além da deliberação do Tribu-
nal Regional Federal, motivado pela 
questão indígena, o Tribunal de Jus-
tiça do Estado do Pará também sus-
tou a licença para o funcionamento da 
empresa por causa de irregularidades 
fundiárias cometidas na aquisição de 
terras ocupadas pela Belo Sun. A mi-
neradora canadense responde a cinco 
processos na justiça, movidos pelo 
MPF, pela Defensoria Pública do Pará 
e pela Defensoria Pública da União, 
por diversas irregularidades.

É perseguição política, atavismo 
ideológico, atraso cultural ou mero 
desconhecimento das pessoas, grupos 
e instituições que combatem o em-
preendimento, incapazes de vencer as 
limitações do provincianismo nativo 
diante de uma iniciativa internacional?

Essas suspeitas teriam procedência 
se a Belo Sun enfrentasse a batalha de 
convencimento da sociedade e vences-
se os seus opositores num debate aber-
to, franco e honesto.

Mas a empresa sequer enviou repre-
sentante para uma audiência pública 
promovida pelo MPF em Altamira, a 
maior cidade da região, recusando dia-
logar com a população e aqueles que 
deverão ser atingidos pelo projeto.

Na audiência foi destacada a seve-
ridade prevista do impacto da lavra 
industrial de ouro, em seguida à de-
sorganização do espaço e da vida hu-
mana provocada pela Hidrelétrica de 
Belo Monte, que começou a funcionar 
no ano passado.

A fragilidade doo meio ambiente 
levou o Ibama (Instituto Brasileiro do 
Meio Ambiente e dos Recursos Na-
turais Renováveis), a condicionar a 
concessão da licença para a usina de 
energia a um período de testes duran-
te seis anos, para verificar a capacida-
de de sobrevivência dos moradores 
da área à construção da barragem e à 
seca permanente. A lavra de ouro não 
seguiu esse caminho, o que provocou 
a preocupação pelo futuro da região.

Esse choque tem sido inevitável 
quando um grande projeto externo 
começa a se instalar na Amazônia. O 
potencial de inovação, racionalidade 
e avanço desses empreendimentos 
econômicos parece refratário às ten-
tativas de conciliá-los com a história 
e a ecologia de uma região com tanta 
diversidade, peculiaridades e fragi-
lidades. Acaba se impondo a lei do 
mais forte, no confronto dos oponen-
tes em batalha, que nunca favorece a 
Amazônia.

Um homem correto
O engenheiro Antônio Dias Leite 

foi ministro de Minas e Energia no pior 
período da ditadura militar, o governo 
do general Médici, entre 1969 e 1974, 
mas ao morrer na semana passada, no 
Rio de Janeiro, aos 97 anos, suas mãos 
estavam limpas. Como esse aparente 
paradoxo é possível? Só encontro uma 
explicação: não havia ninguém mais 
brilhante do que ele no setor.

Não só de uma inteligência excep-
cional: também por uma rara capa-
cidade de trabalho. Estava em plena 

atividade na idade avançada e podia 
ter continuado assim por mais alguns 
anos se uma queda ao caminhar não 
tivesse antecipado o seu fim.

Dias Leite foi um marco na história 
da mineração e da energia na Amazô-
nia. Patrocinou o Projeto Radam, o mais 
avançado levantamento do até então des-
conhecido subsolo da região. Participou 
da pressão que resultou no ingresso da 
Companhia Vale do Rio Doce em Ca-
rajás, até então reduto da multinacional 
americana United States Steel. Estimulou 

o aproveitamento hidrelétrico dos rios 
amazônicos e a abertura da mineração a 
empresas nacionais e estrangeiras.

Uma obra polêmica, é certo, sujeita 
a críticas, mas concebida com profun-
didade e sólido conhecimento de causa, 
que mudou de verdade a situação onde 
ele atuou. É uma pena que não esteja 
vivo para ver a repercussão do seu li-
vro pós-morte, Meu século: O Brasil em 
que vivi, cujo lançamento está previsto 
para maio. Para os leitores, será o teste-
munho e o testamento de uma época.
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ANTOLOGIA

História trágica
• Eduardo Enéas Gustavo Galvão, um dos maiores antropólogos 
brasileiros, morreu em 1976, ainda novo, com 55 anos. Seus 
últimos anos, como diretor do Museu Goeldi, em Belém, foram 
mais amargurados do que quando o golpe militar de 1964 o puniu 
com o afastamento da Universidade de Brasília, junto com 300 
professores também expulsos, por estarem numa criação do também 
antropólogo Darcy Ribeiro, perseguido e punido por ser auxiliar 
direto do deposto presidente João Goulart.
• Mesmo afastado da atividade acadêmica, ele pode se dedicar à 
atividade que mais o entusiasmava: as excursões de campo a tribos 
indígenas. Seus livros resultaram dessa matéria viva. Ele chegou a 
aceitar a chefia de um grupo que ia acompanhar os contatos com os 
índios alcançados pela Transamazônica, em construção nos anos 
1970/72. Arrependeu-se amargamente. Os índios iam ser sacrificados 
pelos projetos de integração da Amazônia que o governo realizava.  
• Como servidor público, Galvão se sentia na obrigação (e no dever 
profissional) de participar da ação do governo. As idas e vindas 
do campo para o terreno da burocracia, porém, o incomodavam 
e lhe causavam conflitos de consciência. Sentia a impotência da 
antropologia e se perguntava se ela não teria, na Amazônia, o papel 
que desempenhou na ofensiva das grandes potências sobre a África e 
a Ásia: auxiliar o colonizador.
• O maior drama dessa época, que também presenciei, foi dos índios 
arara, tema do artigo que a seguir reproduzo, publicado em O Liberal 
em junho de 1979, três anos depois da morte de Galvão. Acompanhei a 
ação dos sertanistas, em especial de João Carvalho, o mais importante 
deles, que morreu anonimamente em Belém anos depois. Mesmo ferido 
a flechadas, ele saiu em defesa dos araras, vendo-os por uma ótica 
oposta à dos “brancos”, de dedo (quando não de revólver) em riste.
• Um tempo difícil, mas vital. Parece que aconteceu há séculos. 
O silêncio dos nossos dias sobre a questão indígena oculta a sua 
gravidade, que não mudou tanto com a evolução decorrente dos anos.

Pobres índios arara.
Boa parte da opinião pública os 
deve estar condenando como 

sanguinários. Alguns até pedirão suas 
cabeças. Felizmente, esta não parece 
ser a opinião do sertanista João Car-
valho, ferido pelos índios e em recu-
peração no Hospital Belém. Pelo que 
disse à imprensa esse sertanista, de 
grande passado, os culpados pelos 
ataques não são os índios. Eles apenas 
estão reagindo a uma situação que ne-
nhum “civilizado” suportaria sem an-
tes causar grandes tragédias.

Nos seis ataques que realizaram a 
partir do momento em que a Transa-
mazônica atravessou as suas terras e 
os desalojou das suas aldeias, os arara 
mataram cinco pessoas (três funcio-
nários da CPRM [Companhia de Pes-

era, para eles, um limite sagrado a 
respeitar. Infelizmente, os “brancos” 
não tinham conceito de honra seme-
lhante. Os milhares de parakanã que 
se espalhavam entre o Tocantins e o 
Xingu se restringem hoje a poucas 
centenas, se muito.

A história dos arara, embora pouco 
conhecida, é geralmente trágica (e ha-
verá, para os índios, história que não 
seja trágica – neste país e em quase 
todos os demais das Américas?). Eles 
conseguiram fugir da ofensiva desen-
cadeada pelo SPI [Serviço de Proteção 
aos Índios, que antecedeu a Funai] 
entre 1952 e 1960 para “pacificar” di-
versas tribos dos vales do Tocantins, 
Xingu e Tapajós, consideradas amea-
çadoras à economia regional por de-
fenderem suas terras, que continham 
seringais ou castanhais cobiçados pe-
los “brancos”.

Fugindo dos seringalistas e donos 
de castanhais – e também do SPI – os 
arara penetraram ainda mais no inte-
rior da floresta, arrasados por doen-
ças, falta de alimentos e mudança de 
ambiente. Fizeram sua nova aladeia 
a aproximadamente 100 quilôme-
tros de Altamira e reiniciaram a vida.  
Foram surpreendidos pelas pesadas 
máquinas que abriam, em 1970, a 
Transamazônica. Suas habitações, 
roças e pertences foram abandona-
dos na fuga às pressas. Continuaram 
a fugir no rumo sul.

No início de 1971, um grupo de 
trabalho formado na Funai (chefiado 
pelo falecido antropólogo Eduardo 
Galvão, com a participação de mais 
três antropólogos do Museu Goeldi) 
reconheceu que os grupos ainda não 
“pacificados” que se encontravam na 
rota da estrada, “além de constituí-
rem minoria, parecem não possuir 
a força agressiva então demonstrada 
pelos kayapó”.

Destacava que, naquele momen-
to, “não se pode dizer que a economia 
tradicional da região e as novas frentes 
colonizadoras possam ainda ser seria-
mente perturbadas pela ação de grupos 
tribais. Inversamente, pode-se dizer 
que é maior a necessidade de encontra-
rem-se meios capazes de pelo menos 
atenuar  os impactos que esses grupos 
provavelmente irão sofrer, em conse-
quência do novo fluxo de penetração”.

quisa de Recursos Minerais, do governo 
federal], um colono e um peão) e fe-
riram quatro, todos eles funcionários 
da Funai [Fundação Nacional do ín-
dio]. Mas centenas deles foram mortos 
neste século, em autênticos massacres, 
comandados pelos exploradores de se-
ringais, que pagavam àqueles que lhes 
levassem orelhas secas de índios.

Índio não ataca gratuitamente. 
Qualquer sertanista sabe disso. Os 
parakanã reagiram à ferrovia que li-
gava Tucuruí (então Alcobaça) a Ja-
tobal, porque ela cortava seus cam-
pos de caça, de pesca, de alimentos. 
Foram mortos dezenas de índios por 
tropas da Polícia Militar, comandadas 
por um sargento reformado que odia-
va os parakanãs, mas os índios nunca 
atravessaram o leito da ferrovia. Este 
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A observação tinha 
conteúdo profé-
tico. Nenhuma 

das medidas sugeridas 
pelo grupo, mesmo as de 
caráter geral, foram cum-
pridas pela Funai. O gru-
po sugeriu, por exemplo, 
que a frente de atração 
da Funai deveria se an-
tecipar ao contato entre 
índios e o pessoal da es-
trada, “no sentido de que 
os trabalhos de atração 
dos grupos sejam feitos 
sem perturbação”.

Pediu também “garantia 
e reserva de terras aos gru-
pos indígenas”, que deveriam 
ser “imediatamente demar-
cadas e registradas, a fim de 
evitar conflitos futuros sobre 
a posse das mesmas”. 

Recomendou que o 
deslocamento de grupos 
tribais “somente deverá ser 
feito quando atingidos os 
aldeamentos desses grupos 
pelo percurso da estrada”. Eles deve-
riam ser alocados em terras “adequa-
das ao tipo da economia desses grupos, 
seja agrícola ou coletora, de modo que 
a nova localização esteja de acordo com 
seus meios de subsistência”. Reivindi-
caram o estabelecimento de postos de 
atração “que permitam uma assistência 
permanente pela Funai a esses grupos”.

Ler todo documento significa verifi-
car tudo o que não foi feito. E constatar 
que o realizado sempre foi contra os in-
teresses dos índios. Nem do elementar, 
que seriam informações atualizadas e 
permanentes sobre as 
tribos da estrada, a Fu-
nai dispunha. Sequer 
pode a fundação garan-
tir que seja realmente 
arara o grupo com o 
qual está buscando con-
tato. Tudo indica que 
sejam os arara mesmo. 
Mas podem ser juruna. 
Só isso é suficiente para 
demonstrar a preca-
riedade dessa busca de 
aproximação.

Os arara são víti-
mas de ações crimino-

sas deliberadas, como as do passado, 
de má fé e de incompetência. Pelo me-
nos metade dos 400 mil hectares que 
o Incra [Instituto Nacional de Coloni-
zação e Reforma Agrária] entregou à 
Cotrijuí, cooperativa que assentaria 
nessas terras  duas mil famílias de co-
lonos gaúchos trazidos de Ijuí, no Rio 
Grande do Sul, pertencem aos índios, 
de fato e de direito. Mas o território 
indígena pode abranger toda a área, 
porque se sabe pouquíssimo sobre os 
araras. Ainda assim, a transação In-
cra-Cotrijuí foi assistida de camarote 
pela Funai.

Reconhecido o erro, 
tentou-se remediá-lo. 
De um lado, interdi-
tando 160 mil hectares, 
depois de redução de-
cidida pelo presidente 
da Funai. Ele verificou 
que a usina de açúcar 
Abraham Lincoln, lotes 
de colonos e a agrovila 
Brasil Novo foram con-
sideradas territórios 
indígenas no primeiro 
decreto de interdição. 
De outro lado, intensifi-
cando as investidas das 
frentes de atração.

Pressionado de to-
das as formas, os índios 
iniciaram um ciclo de 
migrações, mudando 
constantemente de lo-
cal para fugir do conta-
to. De 1976 para cá for-
maram nove roças e 10 
acampamentos, numa 
indicação do seu com-
pleto desespero. Não 

estão podendo caçar, pescam pouco 
e não produzem os alimentos ne-
cessários à sua sobrevivência. Estão 
literalmente famintos. O que a “civi-
lização” espera que eles façam?

Até este ataque, os araras estavam 
reagindo a agressões. Mas se realmente 
eles estavam pintados para a guerra ao 
se encontrarem inesperadamente com 
a equipe da Funai, então mudaram de 
atitude: vão tomar a iniciativa de atacar 
também. E quem os pode condenar?

O que os índios parecem querer 
mesmo são suas terras e ficar à distân-

cia dos “brancos”. Por 
que a Funai, ao invés 
de insistir em “pacificá
-los”, simplesmente os 
deixa em paz e procura 
evitar que o seu territó-
rio seja invadido? Tal-
vez seja menos custoso 
fazer o patrulhamento 
dos limites desse ter-
ritório pela Transama-
zônica, pelo rio Iriri e 
laterais. Seguramente, 
é mais justo, mais hu-
mano, mais civilizado 
– sem aspas.

Uma poderosa gralha pousou no texto da página 
oito da edição anterior, bicando o “i” de risível e 
metendo na palavra, com seu bico longo, um “e” 
absurdo. Mas a gralha desastrada foi espantada pelo 

leitor Rodolfo Lisboa Cerveira, que ajudou a corrigir o erro. 
Espero pela graça do leitor, que me dispensará certamente de 
provar-lhe que não cometeria essa falha se a pressa, o dedilhar 
errado, a pressão, a péssima revisão e o traiçoeiro computador 
não me tivessem preparado essa peça, por um involuntário 
paragrama, sempre cometido pelo HortelinoTrocaletra, o 
namorado da Pafúncia.
De qualquer maneira, perdão, leitores
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MATADOURO

O Curro do Maguari, 
onde hoje funciona o centro 
cultural Curro Velho, en-
tre a avenida Pedro Álvares 
Cabral e a baía de Guajará, 
era o fornecedor de carne 
para o consumo de Belém 
e da vila do Pinheiro (atual 
Icoaraci). Num dia de 1914 
foram abatidos 114 bois, 25 
vacas, quatro vitelas, cinco 
carneiros e 95 suínos. Exis-
tiam então no matadouro 
621 bois, 136 vacas, 10 vite-
las, oito cabras, 18 carneiros 
e 345 suínos.

IAPI (1)

Intenso debate foi sus-
citado em Belém durante o 
ano de 1947: parte da área do 
largo deveria ser destinada 
a um conjunto residencial? 
Em janeiro de 1948 o debate 
foi encerrado pela decisão 
da prefeitura de Belém de 
doar a área, através de lei, ao 
Instituto de Aposentadoria e 
Pensão dos Industriários.

Para tentar encerrar a 
polêmica, o IAPI publicou 
na imprensa uma página de 
matéria, na semana seguin-
te à doação, para defender 
o seu projeto. Ele previa a 
construção de 192 mora-
dias, dividida, em 24 grupos 
de edifícios de dois andares, 
cada um deles com oito re-
sidências, a serem ocupadas 
pelos associados do insti-

tuto de previdência social, 
que, na época, tinha 10 anos 
de funcionamento no Pará. 
Incluía também uma escola, 
com seu play-ground, e um 
ambulatório.

IAPI (2)

O largo de São Braz ti-
nha, então, área de 100 
mil metros quadrados, dos 
quais 24 mil foram doa-
dos ao IAPI. Boa parte do 
espaço da praça ainda es-
tava dominado por capim, 
o que levava os defensores 
do projeto a considerá-lo 
uma maneira de melhorar 
a paisagem e dar-lhe um 
formato mais racional, ur-
banizando-o. 

Ficariam dois retângu-
los ajardinados e um tercei-
ro com o bloco de residên-
cias, em traçado inovador 
(“com alinhamentos exter-
nos alternados, o que será 
executado pela primeira 
vez no Pará”), testemu-
nhou Dilermando Menes-
cal, um dos engenheiros 
ouvidos na matéria.

Além do conjunto re-
sidencial, que se mantém 
com alguma identidade, 

apesar de muitas altera-
ções, o IAPI recebeu por 
doação um terreno baldio, 
na esquina da Presidente 
Vargas (15 de Agosto de en-
tão) com a Manoel Barata. 
Comprando a vizinha Casa 
da Itália, que pertencia aos 
“chamados súditos do eixo” 
(o Ministério das Relações 
Exteriores brasileiro teve 
que aprovar a transação, 
efetuada três anos depois 
do final da Segunda Guerra 
Mundial), o IAPI levantou 
sua sede, em 12 andares, 
que seria o mais alto edifí-
cio da Belém do seu tempo.

Quanto a São Braz, a in-
tervenção do IAPI no am-
biente foi a última ação inte-
ligente no espaço que devia 
ser uma espécie de Arco 
do Triunfo belenense, entre 
grandes avenidas e com um 
enorme espaço de quase 80 
mil metros quadrados para 
a circulação de pessoas. Se-
ria quase do tamanho da 
praça da República e duas 
vezes maior do que a praça 
Batista Campos.

Hoje é um caos afunilado.

ANÚNCIOS

Anúncios de jornal que 
testemunham a vida em Be-
lém no início de 1948:• Alguém embarcou num 
ônibus da linha circular, no 
trajeto entre a Conselheiro 
Furtado e a João Alfredo, 
usando um broche com 
uma pérola cravejado de 
brilhantes e o perdeu. Mas 
teve a iniciativa (ou audá-
cia) de solicitar a quem o 
encontrasse a gentileza de 
entregá-lo no ponto de par-

tida do transporte, na Con-
selheiro, onde seria genero-
samente gratificado.• Quem quisesse energia 
com os princípios ativos 
do guaraná podia procu-
rar o Guaraná Sorbílis, que 
voltara a ser vendido nas 
confeitarias Palace, Nazaré 
(que também era botequim) 
e Aveirense; nos cafés Man-
duca, Elite, Cachimbo de 
Aço e Glória; nos bares 
Guarani, União e Brasileiro; 
e nos botequins Sant’Ana e 
Nascimento.• A Casa Fluminense (na 
13 de Maio) dizia estar re-
volucionando os preços do 
comércio com a venda de li-
nhos irlandeses e nacionais, 
casimiras, tropicais e tuba-
rões. Aconselhava as pessoas 
a não comprar seu corte de 
tecido antes de consultar-lhe 
os preços.• Uma família da Frutuo-
so Guimarães precisava de 
“uma pequena de bons cos-
tumes para ser ama de uma 
menina de três anos. Dispu-
nha-se a pagar “quanto qui-
ser” a pequena.• Ia a leilão um “sólido e 
importante prédios” de três 
pavimentos e um mirante, 
no centro do comércio, na 
avenida Castilhos França, 
entre Campos Sales e Padre 
Eutíquio, com três portas de 
frente e assoalho de acapu 
e pau amarelo. “Da varan-
da, segue uma escada que 
se comunica com um mi-
rante, com várias janelas, 
por onde se descortina uma 
vista admirável do Guajará 
e mata verdejante”. Aquele 
era “o melhor ponto para 
comércio, escritório, mora-
dias, etc.”.

NAVEGAÇÃO

Em 1948 os SNAPP 
(Serviços de Navegação da 
Amazônia e Administração 
do Porto do Pará), autar-
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quia federal com sede em 
Belém, possuía uma frota 
de 100 unidades, entre na-
vios, rebocadores e alva-
rengas (a maioria com mais 
de 30 anos de uso), quando 
decidiu substituir as má-
quinas a vapor por motores 
a óleo diesel.

“Muitos estranharão que, 
em plena floresta tropical, a 
lenha seja obrigada a ceder 
lugar a um combustível es-

trangeiro. Mas é que a subs-
tituição determinará uma 
grande economia nos gas-
tos”, explicou o presidente 
da instituição, comandante 
Magno de Carvalho.

Além de ser mais cara, 
a lenha tinha um inconve-
niente; nos locais de supri-
mento ao longo da rota, “é 
geralmente        cas e en-
charcadas. Além disso, sen-
do um co mbustível volu-

moso, ocupa um 
grande espaço, 
p r e j u d i c a n d o 
a admissão da 
carga que paga 
frete e exigindo 
paradas a curtos 
intervalos para 
a renovação dos 
suprimentos”.

Apesar da 
modernização, os SNAPP 
(depois Enasa) não conse-
guiu resistir e morreu.

BORRACHA

No início de 1948, o 
Banco de Crédito da Borra-
cha começou a vender todo 
material recebido do acervo 
da Rubber Development 
Corporation, criada pelos 
Estados Unidos, junto com 
o BCA, dois anos antes, 

para extrair borracha dos 
seringais amazônicos para 
as tropas aliadas que com-
batiam o eixo (Alemanha, 
Itália e Japão) na Segunda 
Guerra Mundial. O acervo, 
espalhado por vários depó-
sitos em Belém, era nume-
roso e diversificado. Incluía 
lanchas, tratores, motores, 
peças e equipamentos. O 
governo brasileiro tinha 
55% do capital do BCA, o 
governo americano 40% e o 
público, 5%.

FOTOGRAFIA

Um joia de Belém

O outeiro onde ficam as capelas de Santo Antônio e da Ordem Terceira, juntamente com o colégio 
das freiras dorotéias, em torno de uma pracinha com ar interiorano, é um dos locais de maior 

valor histórico e arquitetônico de Belém. Ele ainda resiste à deterioração geral do centro antigo da 
cidade, mas tem uma chaga: a “reforma” do hospital da Ordem Terceira, velho de 150 anos.
No dia 4, um acidente, com o desabamento de parte do forro da entrada da instituição, apontou 
para a descaracterização do prédio, que se harmonizava com o conjunto vizinho. Certamente se 

tornou difícil manter funcionando um hospital de grande procura. A solução, porém, deveria ter sido 
a desativação do hospital em proveito da edificação. Mas não foi. O episódio, que não causou vitima 
humana, devia reacender as luzes sobre o local, mudando-lhe o uso para restaurá-lo e preservá-lo.
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O fim 
do túnel: 

onde está?
Elias Granhem Tavares me 
mandou o texto a seguir como 
uma carta. Mas é tão extenso e 

profundo que decidi transformá-
lo em artigo. Para não espichar 

demasiadamente a leitura, 
me reservo para replicar em 

outra ocasião. Por ora, espero 
que Elias consiga o que é mais 
relevante: provocar o debate 

sobre o tema, tão decisivo para o 
Brasil de hoje.

Na matéria “O governo Temer e a 
utopia brasileira” (JP 626), refe-
rindo-se à condução da política 

econômica brasileira, dizes: “O esquema 
adotado outra vez por Meirelles, de volta 
ao centro do poder com Temer, pode ser 
combatido e substituído por outro. Mas 
ele tem coerência. Guarda certa identi-
dade com o Plano Real, tão criticado pela 
esquerda (e, em particular, por Lula, sem-
pre incapaz de ver além da conjuntura), e 
o mais eficiente tratamento inflacionário 
já experimentado em todo mundo.” Mas, 
adiante, dizes que esse esquema, embora 
aceitável, só pode dar certo, se avalizado 
por um estadista, e que, infelizmente, 
Temer não satisfaz esse perfil. Logo, se a 
política econômica do Meirelles não der 
certo, a culpa é do Temer, com seu perfil 
bichado. Nossa!

A política econômica do Meirelles 
“guarda certa identidade com o Plano 
Real”? Discordo! 

Até onde lembro e sei, o “Plano Real” 
foi implantado em quatro etapas: (i) o 
Programa de Ação Imediata – PAI, de ju-
lho de 1993; (ii) a Emenda Constitucio-
nal de Revisão – ECR nº 1, de março de 
1994; (iii) a criação da Unidade Real de 
Valor – URV, também em março de 1994; 
e (iv) o “Plano Real” propriamente dito, 
pela MP 542, de 30-6-1994, convertida 
na Lei nº 9.069, de 29-6-1995. A rigor, o 
Plano Real teve ainda uma quinta etapa: 
a MP 1053, de 30-6-1995, convertida na 
Lei nº 10.192, de 14-2-2001. Essa etapa 

será ignorada aqui, porque apenas com-
plementou as medidas anteriores, sem 
acrescentar novidade, em termos de po-
lítica econômica.

As principais medidas práticas do 
Plano Real foram implantadas nas três 
primeiras etapas. Começou com o Pro-
grama de Ação Imediata – PAI que: (a) 
reduziu a despesa da União em US$ 6 bi-
lhões (corte no orçamento); (b) aumen-
tou a receita da União, com a criação do 
Imposto Provisório sobre Movimentação 
Financeira – IPMF, e a cobrança da dívi-
da de US$ 40 bilhões, dos Estados e Mu-
nicípios; e (c) reforçou o caixa da União, 
com a aceleração do programa de deses-
tatização. A segunda etapa – a ECR nº 1 
– desafogou ainda mais o caixa da União, 
ao desvincular receitas; o dinheiro que, 
por força dessa Emenda Constitucional, 
deixou de ser repassado a Estados e Mu-
nicípios, foi mobilizado para o custeio 
do Sistema de Saúde e para o pagamento 
de benefícios previdenciários e auxílios 
de assistência de prestação continuada. 
A terceira etapa instituiu a URV, índi-
ce que, por 4 meses – de 1º de março a 
30 de junho de 1994 – funcionou como 
uma moeda escritural atrelada ao dólar, 
sacramentando o fato de que, em moeda 
forte, a inflação brasileira deixara de exis-
tir, e impedindo que a inflação passada 
fosse injetada no futuro. Com a inflação 
sob controle veio a quarta etapa, o Plano 
Real propriamente dito, que, além de ou-
tras medidas menos impactantes, aboliu 
a desmilinguida e desacreditada moeda 
manual até então vigente – o Cruzeiro 
Real (CR$) – e converteu a URV no Real 
(R$), a atual moeda manual brasileira.

Ou seja, o Plano Real reorganizou as 
finanças da União, aumentando as recei-
tas e reduzindo as despesas. O aumento 
da receita foi obtido: (a) elevando a carga 
tributária; (b) cobrando dívidas dos Es-
tados e Municípios; (c) desvinculando 
receitas, i.é., reduzindo a participação de 
Estados e Municípios na partilha do bolo 
tributário; e (d) torrando o patrimônio 
estatal. Já a redução da despesa – bastan-
te modesta, por sinal – foi realizada por 
meio do corte de US$ 6 bilhões no Or-
çamento da União. Na verdade, o Plano 
Real mais aumentou receitas do que cor-
tou despesas. Só a cobrança da dívida de 
Estados e Municípios (US$ 40 bilhões), 
foi várias vezes maior que o corte de des-
pesas (US$ 6 bilhões). 

No âmbito do Orçamento Geral da 
União, as medidas do Plano Real foram 

estruturadas para produzir resultados no 
curto prazo. Em um ano – de julho de 
1993 a julho de 1994 – ele deu o recado. 
Nesse período, as principais medidas fo-
ram implantadas e produziram o resulta-
do que delas se esperava. Não por acaso, o 
programa que deflagrou o processo tinha 
o nome de “Ação Imediata”. 

Para atingir os objetivos do plano, 
além de aumentar a carga tributária, FHC 
ferrou com Estados e Municípios, seja 
pela cobrança da dívida de US$ 40 bi-
lhões, seja pela desvinculação de receitas, 
instituída pela ECR nº 1. Mais adiante, 
ainda viria a “municipalização”: a transfe-
rência de encargos – mas não de receitas 
– aos municípios. A privatização coroou 
o processo, mandando para o sacrifício 
boa parte do patrimônio estatal. Mas a 
desestatização cumpriu seu papel, em es-
pecial porque tornou possível a transfe-
rência de toneladas de dinheiro dos então 
abarrotados cofres dos fundos de pensão 
para as burras da União. Sem a privati-
zação, o governo federal não teria como 
colocar as patas naquela grana toda... que 
foi imediatamente enterrada na vala co-
mum do Orçamento Geral da União. (A 
claque neolib gosta de dizer que a privati-
zação foi feita para “modernizar” o Estado 
brasileiro, e blá, blá, blá... Pura flatulência 
mental! A privatização foi feita para fazer 
caixa. Juntar dinheiro pra cobrir rombo 
do caixa da União, e, na passagem, fazer a 
felicidade de uns e outros, que ninguém é 
de ferro... O Estado brasileiro continuou 
tão ou mais anacrônico, perdulário e ine-
ficiente como sempre foi).

O que a atual política econômica do 
Meirelles tem a ver com isso? Nada, né? A 
política econômica do Meirelles está mais 
para os roteiros da dupla Dilma Roussef/
Joaquim Levy, e da trinca Castelo Bran-
co/Octavio Gouveia de Bulhões/Rober-
to Campos, do que para o “Plano Real”. 
Principalmente nos resultados, aliás... 

Nem duvido que Meirelles gostaria 
de fazer algo parecido com o Plano Real, 
mas... o quê? (1) Aumentar ainda mais a 
carga tributária? Claro que ele vai fazer 
isso. Agora mesmo, Meirelles vive falan-
do em aumentar alíquotas de impostos, 
provavelmente PIS e COFINS, pra ajudar 
a cobrir o arrombamento do rombo or-
çamentário previsto para 2017 (Meirelles 
previu o rombo de R$ 139 bilhões em 
2017, mas já antevê a ultrapassagem des-
sa meta em R$ 58,2 bilhões, o que eleva-
ria o déficit para estonteantes R$ 197,2 bi-
lhões). Só que, com Meirelles, o aumento 
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da carga tributária é apenas um modesto 
e insuficiente tapa-buraco. É mais o reco-
nhecimento tácito de um fracasso do que 
uma alavanca para o sucesso. (2) Sangrar 
ainda mais Estados e Municípios? Fedi-
dos e mal pegos como eles já estão? Difí-
cil! Com a ossada que sobrou não dá mais 
pra fazer sopa... (3) Privatizar? Só se for 
a Petrobras, porque a melhor parte do filé 
já foi devorada pelo FHC (que, provavel-
mente, só não vendeu a Petrobras, porque 
isso é tabu pros militares). Mas claro que 
a privatização vai continuar, mesmo sem 
render a baba firme que rendeu no pas-
sado. Nem de longe terá o impacto que a 
privataria teve para o Plano Real, por fal-
ta de despojos pra vender. O estoque está 
acabando... Além do mais, para a privati-
zação do Temer deslanchar, ele terá que 
arranjar um ministro da privatização que 
privatize, porque o atual, Moreira Franco, 
ocupa a maior parte do seu tempo ten-
tando evitar mergulhos inesperados do 
passaralho da Lava Jato. (Mesmo assim 
já conseguiram vender quatro aeropor-
tos. Parece que vão torrar outros mais. 
Daí pode ser que vendam os portos que 
ainda restam. Depois, poderão vender o 
mar, como o Patriarca do Garcia Mar-
quez... até que não sobre mais nada que 
se possa vender, por falta de quem queira 
comprar. Como o Patriarca...).    

Enquanto isso, restou ao Meirelles 
manter e acentuar a mesma linha adotada 
pelo Joaquim Levy, em 2015. Cortar des-
pesa pública. Deu no que deu: Meirelles 
trambolhou um déficit ainda maior que 
o que foi gestado e parido pelo Levy. Um 
rombo de rombudos R$ 155,8 bilhões em 
2016! É que o Estado está para o capita-
lismo brasileiro assim como o oxigênio 
está para a vida. Sem o gasto estatal, a eco-
nomia para. Com a economia parando, 
a arrecadação tributária despenca. Com 
a arrecadação tributária despencando, o 
déficit público explode (porque, amar-
rada em disposições legais e constitucio-
nais, a despesa pública não cai na mesma 
proporção da queda da receita). E aí se 
estabelece o círculo vicioso: pra encarar 
o déficit, o governo corta mais despesas. 
Só que isso reduz ainda mais a arrecada-
ção tributária, o que aumenta o déficit, 
tornando necessário mais cortes na des-
pesa, que novamente reduzirão a arreca-
dação, etc. Um corte acentuado no gasto 
público brasileiro tem chance funcionar 
num quadro de expansão das exporta-
ções, porque estas, pelo menos em tese, 
podem compensar o efeito recessivo que 
a redução na despesa pública exerce sobre 
o mercado interno. Só que as exportações 
brasileiras há muito estão levando farelo...     

Mas o governo, Meirelles incluso, 
passou a dizer que “o pior já passou”, e 

que a economia brasileira já começou a 
se recuperar.

É mesmo? Que bom! Folgo em sa-
bê-lo, mas... cuméquié mesmo? Não di-
ziam os plantonistas neolibs, Meirelles 
entre eles, que a recuperação econômi-
ca só seria possível se e quando o déficit 
público fosse zerado? E o déficit público 
foi zerado, ou pelo menos, foi posto sob 
controle? Foi? Então, que história é essa 
de déficit público de R$ 155,8 bilhões em 
2016? E que história é essa de aumentar 
carga tributária, pra cobrir o arromba-
mento do rombo em 2017, e, assim, evitar 
que o buraco se aproxime dos R$ 200 bi-
lhões? Ou a recuperação econômica não 
depende tanto, assim, de zerar déficit, ou 
ela depende, e, portanto, não está aconte-
cendo lhufas de recuperação econômica! 
Vale dizer: somente se Meirelles estiver 
totalmente errado, é que ele estará mini-
mamente certo. Lógica e reciprocamente, 
estando minimamente certo, Meirelles es-
tará totalmente errado. Isso nas palavras 
deles, não minhas, que não tenho como 
nem por quê figurar em tão altas cavala-
rias. E não tem estadista que mude isso.  

O que as evidências parecem demons-
trar, mais uma vez, é que, ao contrário do 
que dizem Meirelles e o governo, não está 
havendo recuperação econômica, coisa 
nenhuma; e que a recuperação econômica 
não depende de se zerar déficit, coisa ne-
nhuma (ou que o certo é o inverso: a re-
cuperação econômica é que zera o déficit, 
até porque um dos primeiros e mais con-
sistentes indícios de que a economia está 
se recuperando é, exatamente, o aumento 
da arrecadação tributária, mesmo sem 
elevação da carga). Assim como a política 
econômica do Meirelles não tem identi-
dade com o Plano Real, coisa nenhuma 
(embora talvez ele bem desejasse isso...).  

Por ora, o que se tem de certo é que 
o PIB brasileiro recuou 3,6% em 2016, 
com agravamento no quarto trimestre.  
A coisa lembra muito mais os resultados 
obtidos pela dupla Octavio Gouveia de 
Bulhões/Roberto Campos, logo após o 
golpe militar de 1964. Só que pior! 

Naqueles tempos longínquos, o país 
mergulhou numa recessão braba, como 
agora, e quase quebrou. Houve inquie-
tação nos quartéis, onde ganhou corpo 
a candidatura “desenvolvimentista” do 
marechal Costa e Silva. De olho na Pre-
sidência da República, sua obsessão, 
Carlos Lacerda rompeu com o regime. 
Lacerda aproveitou o fato de que Roberto 
Campos lançara um “Plano Nacional de 
Desenvolvimento”, que partia do “prin-
cípio” de que a produção mineral e a si-
derurgia não tinham futuro no Brasil, e 
se desdobrava em “projetar” a produção 
de dúzias de ovos de galinha e de centos 

de cachos de banana. O Corvo chamou 
Roberto Campos de vigarista pra baixo, 
e o desafiou para um debate na tevê (cla-
ro que Bob Fields não encarou a parada). 
Lacerda teve o apoio dos generais Justino 
Mendes (então comandante do III Exér-
cito) e Amaury Kruel (então comandante 
do II Exército). 

Castelo Branco aparou a grama rés ao 
chão. Cassou o Corvo e JK, que também 
apoiara o golpe militar, mas, agora, que-
ria tanto o mesmo que Lacerda e Costa 
e Silva tanto queriam: a Presidência da 
República. Como três corpos não podem 
ocupar o mesmo lugar no espaço, foram 
para o espaço as pretensões presidenciais 
de Lacerda e JK. Castelo também fulmi-
nou Justino e Kruel, que, de quebra, que-
riam ser governadores do RS e SP respec-
tivamente. Os dois generais perderam o 
comando e foram mandados pro pijama 
(no Carnaval seguinte, foi muito cantada 
a marchinha que dizia: “Macaco que mui-
to pula / Quer chumbo! Quer chumbo!”). 
Antes, porém, Amaury Kruel ainda foi 
obrigado a cumprir sua última missão 
“revolucionária”: derrubar Adhemar de 
Barros, o velho delinquente “rouba-mas-
faz”, que se julgava blindado pelo decidi-
do – e decisivo! – apoio que dera ao golpe 
militar). Mas Castelo perdeu a queda de 
braço para Costa e Silva, o “desenvolvi-
mentista”, que emplacou a Presidência da 
República. Para tirar o país da recessão, o 
governo militar teve que meter dinheiro 
público a rodo na economia, principal-
mente com um paquidérmico programa 
habitacional – via BNH – que chegou a 
cravar mais de um milhão de novas uni-
dades habitacionais por ano. Escaldados, 
os militares nunca mais permitiram que 
Bob Fields chegasse pelo menos perto da 
formulação da política econômica brasi-
leira (Ernesto Geisel deixou isso bem cla-
ro, na célebre entrevista que virou livro). 
Longe dos gabinetes decisórios, Bob Fiel-
ds continuaria a recitar sua monocórdica, 
exagerada e muito doida simplificação da 
teoria econômica liberal, até encerrar sua 
longa (para muitos, longa demais) exis-
tência, como uma quase apagada, tediosa 
e inútil lamparina de popa...             

É de se ver no que vai dar, com Mei-
relles, esse repeteco revisto e piorado do 
lero-lero de Bob Fields, que, não tendo 
dado certo com Bob/Bulhões, deu mui-
to errado com Dilma/Levy. Meirelles 
tem, agora, a chance de demonstrar que 
é possível fazer muito mais do mesmo, 
e conseguir resultados totalmente di-
ferentes. Até aqui, para o mal de quase 
todos e infelicidade geral da Nação, só 
conseguiu ser muito pior do que seus 
funestos precedentes.

Elias Granhen Tavares



As imagens do invisível
Qual deve ser o impacto da mudan-

ça climática nas populações tradicionais 
da Amazônia? É a pergunta feita pela 
exposição fotográfica itinerante  Ama-
zônia | Os Extremos, aberta como parte 
do Dia Mundial da Água, na Galeria de 
Artes do ICBEU, em Manaus. A agência 
de jornalismo independente Amazônia 
Real, responsável por este site, promove 
a mostra, que pode ser visitada pelo pú-
blico até o dia 6 de abril.

O próprio título dado às imagens, 
produzidas por fotógrafos residentes na 
região ou que a visitam frequentemente, 
já aponta para a resposta. O equilíbrio 
e a harmonia que a natureza construiu 
ao longo de muitos milênios, até ofere-
cer ao homem um organismo único na 
Terra, foram substituídos por extremos 
de escassez e excesso de chuvas, secas e 
enchentes nos rios.

A penetração do homem 
em áreas até então indevas-
sadas, através de queimadas 
e desmatamentos, com a 
tecnologia mais primitiva, o 
fogo, ou mais sofisticada, a 
motosserra, por abordagem 
empírica ou orientação pro-
porcionada por máquinas, 
está documentada em 40 fo-
tografias de 12 autores.

Um roteiro de imagens 
em vídeo apresenta aos desa-
visados a seca do lago do Puraquequa-
ra, em Presidente Figueiredo, na região 
metropolitana de Manaus. Há outro 
documentário com os depoimentos de 
ribeirinhos que sofreram com a seca 
na Floresta Nacional do Tapajós e na 
Reserva Extrativista do Arapiuns, em 
Santarém, no Pará. E uma entrevista 
em vídeo do curador Alberto César 
Araújo concedida à Magdalena Gu-
tierrez e Pablo La Rosa do Centro de 
Fotografia de Montevidéu, do Uruguai.

Quem patrocina a exposição é 
a Missão Diplomática dos Estados 
Unidos no Brasil. Dão-lhe apoio 
instituições americanas, como a 
Fundação Ford, o Instituto Cultural 
Brasil-Estados Unidos e o WCS Bra-
sil, além do Inpa (Instituto Nacional 
de Pesquisas da Amazônia), onde a 
mostra será inaugurada no dia  9 de 
abril, em Manaus.

É significativo que, em pleno go-
verno Trump, ainda iniciante, mas já 
marcado por sua hostilidade às ques-
tões ambientais, a presença de repre-
sentação do governo americano e de 
agência como a Ford deem sua con-
tribuição para que seja destacada uma 
repercussão geralmente esquecida ou 
deliberadamente omitida nas discus-
sões sobre a agressão à natureza pelo 
homem: a posição do nativo, do habi-
tante tradicional da região.

Ele não é cliente da ação públi-
ca, sobretudo daquela que mais pro-
fundamente penetra no organismo 
amazônico, promovida pelo governo 
federal, geralmente em associação 
com grandes empresas, nacionais ou 
internacionais. Não apenas o amazô-
nida não é o destinatário dos maiores 
investimentos feitos na região. Ele 

simplesmente é ignorado, como se 
não existisse, fosse invisível à vista de 
Brasília, avalista da grande transfor-
mação que ocorre na maior fronteira 
de recursos naturais do planeta.

A concepção estratégica dessas 
frentes avançadas da economia ain-
da é a mesma diretriz da doutrina de 
segurança nacional, que os militares 
formularam a partir do golpe de 1964. 
A Amazônia é considerada um anecú-
meno, um vazio demográfico. A fal-
ta de gente representa uma ameaça à 
soberania do país sobre um território 
grande demais. Os dois elementos ser-
vem de estímulo à cobiça imperialista 
internacional.

Para evitá-la, a palavra de ordem 
dos generais foi “integrar para não 
entregar”. Indução de fluxos migra-
tórios de gente, capital e tecnologia 
para levar o homem aos extremos da 

região. O que devia fazer? Substituir 
a floresta por pasto, cultivos agríco-
las, estradas, cidades, garimpos, hi-
drelétricas. Acabando, dessa forma, 
por romper e, em seguida, destruir 
o habitat dos nativos. Não importa. 
O que interessa é criar produtos de 
exportação, que gerem divisas para o 
país no mais curto prazo.

Como não haveria gente (nem in-
teligência) suficiente na região, foi 
como se a sua história tivesse come-
çado com as estradas pioneiras e sua 
miríade de penduricalhos. Para essa 
lenda se estabelecer, evitou-se consi-
derar os milhares de anos de presença 
humana anterior na vastidão conti-
nental da Amazônia.

O conhecimento acumulado na re-
lação desses habitantes com o meio foi 
descartado. Mais do que isso: o nativo 

foi submetido a condições 
adversas à sua subsistência. 
Era para desistir e desapare-
cer. No entanto, ele resiste.

Felizmente, com a sim-
patia, a solidariedade e as 
imagens dos fotógrafos 
reunidos nessa oportuna 
exposição. Talvez imitando 
o que aconteceu em 1998, 
na exposição sobre outras 
imagens, produzidas dois 
séculos e meio antes pelos 

integrantes da “viagem filosófica” do 
naturalista baiano Alexandre Rodri-
gues Ferreira.

As peças do acervo da expedição fo-
ram trazidas de Portugal, pela primeira 
vez, Índios do rio Negro foram trazidos 
para ver os desenhos e objetos, como 
urnas funerárias. Contemplando com 
os próprios olhos o que sabiam pela 
tradição oral dos antepassados, foi uma 
catarse. Incorporaram os elementos 
perdidos da sua história e os levaram 
na memória de volta às suas terras.

Pode-se fazer o mesmo com ribei-
rinhos e varzeiros. Talvez se consiga 
ajudá-los a escrever outra história da 
Amazônia, capaz de preservá-la como 
é, não transformada no que o coloni-
zador quer que ela seja

______________________
(Escrevi este artigo para o site 

Amazônia Real)


