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CHACINA

Foi a polícia?
Um vídeo gravado no ato pode mudar o rumo das investigações sobre uma 

chacina que resultou em cinco mortos e 14 feridos, em Belém, no dia 6. As 

imagens sugerem que os assassinos poderiam integrar uma milícia militar. 

Três deles estariam agindo na capital paraense.

JADER MENTIU? • O GOVERNADOR SUMIU

Q uatro chacinas aconteceram em Be-
lém neste ano, com 46 mortes. A úl-
tima foi no dia 6, com cinco mortos e 
14 feridos. Uma semana depois, sem 

qualquer pista concreta, ao menos que tivesse 
tornado pública, a polícia estaria trabalhando 
com duas hipóteses: desentendimento pessoal 
ou briga entre traficantes de drogas.

Contra essa linha de investigação foi posta 
em questão quando o portal do jornal O Estado 
do Tapajós, de Santarém, divulgou a existência 

de um vídeo com 2 minutos e 34 segundos de 
duração, revelado que as execuções foram bem 
planejadas e contaram com a cobertura de se-
guranças, bloqueio da rua e deslocamento de 
viaturas da PM que deveriam estar de prontidão 
naquele bairro da periferia de Belém.

Segundo o editor do jornal, Miguel Oliveira, 
que teve acesso ao documento, “no vídeo, um 
carro preto encosta no meio-fio, dele descem 
três homens encapuzados já abrindo fogo contra 
pessoas que se encontravam sentadas ao redor 
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de mesas colocadas sobre a calçada. Os 
disparos se sucedem, pessoas tombam, 
outras correm e se atiram no chão. Nes-
te momento, dois homens a pé, vindos 
do outro lado da rua, se aproximam do 
veículo, montando retaguarda. Os dis-
paros continuam”.

Relata ainda a reportagem que, na 
sequência, “chega um segundo car-
ro que provavelmente foi usado no 
bloqueio da rua. Atiradores, homens 
vestindo roupa preta e encapuzados, 
ocultando os rostos, talvez por serem 
conhecidos na área, embarcam em seu 
porta-malas. Os seguranças continuam 
rondando o local. Um terceiro veículo 
se aproxima. Após 2 minutos e 15 se-
gundos do início das execuções, os veí-
culos deixam o local em arrancada. Os 
seguranças desaparecem do alcance da 
câmera que filmou a matança”.

A fonte que exibiu para a reporta-
gem do jornal as imagens da matança, 
sob condição de anonimato, acrescen-
tou outra informação explosiva:“As 
duas viaturas da PM que deveriam 
estar estacionadas às proximidades 
daquela área deixaram seus locais de 
estacionamento minutos antes das exe-
cuções. Segundo a fonte, a Policia Civil 
já dispõe das informações do GPS das 
viaturas para comprovar a movimenta-
ção dos veículos naquela noite”.

Informou ainda a fonte que“já fo-
ram mapeadas a atuação de, pelo me-
nos, três grupos de extermínio forma-
dos por policiais militares que atuam 
na grande Belém, com divisão de área 
de ação e motivação para execuções de 
suspeitos de cometerem crimes ou em 
retaliação à morte de PMs, em con-
fronto ou não”. 

A fonte assegurou o empenho do 
governo para“acabar com essas execu-
ções promovidas por agentes do esta-
do, sob pena que nós mesmos sejamos 
os próximos alvos”. Para o jornalista, a 
declaração revela “a tensão que reina 

entre os membros da cúpula da segu-
rança pública do estado do Pará”.

A reportagem garante que apolícia 
civil “não tem mais dúvidas que a ma-
tança do dia 6 de junho, no bairro da 
Condor, em Belém, foi executada por 
policiais militares, mas as investigações 
ainda não encontram respaldo do co-
mando da PM, que reluta em admitir 
que as mortes de cinco pessoas e feri-
mentos em outras tenham sido execu-
tadas por integrantes da tropa”. 

Depois de ver as imagens, o gover-
nador Simão Jatene teria recomendado 
ao comandante da Polícia Militar, co-
ronel Hilton Benigno de Souza, “que 
dê uma resposta rápida à sociedade 
sob pena do estado perder o comando 
sobre a tropa, se efetivamente a autoria 
da chacina tiver a participação de poli-
ciais militares”.

O vídeo desautoriza as duas hipó-
teses informalmente apresentadas pela 
secretaria de segurança para a nova 
matança. A primeira, de desentendi-
mento pessoal, é inverossímil, ainda 
que não de todo impossível. A segun-
da, atribuindo a autoria a traficantes, 
se tornou um lugar comum. Não só em 
Belém: em quase todo Brasil. Sem dú-
vida, tem um componente de verdade 
inquestionável. Mas a ser inteiramen-
te verdadeira, faz do Brasil o maior 
consumidor de drogas do mundo. Ou, 
pelo menos, onde mais é mais forte a 
presença da droga. É o posta restante 
da delinquência, um costado suficien-
temente largo para carregar todos os 
tipos de crimes.

As características da matança do 
dia 6 chegam a ser desconcertantes. Foi 
uma ação planejada. Quem a concebeu 
ou dela participou sabia que aquele 
determinado grupo de amigos se reu-
niria naquele bar específico, no bairro 
da Condor, para assistir pela televisão 
o jogo do Paissandu. Esse era o alvo. 
O principal – ou único – seria Ricardo 

Botelho, mestre de bateria do Rancho 
Não Posso Me Amofiná, a escola de 
samba do Jurunas.

Ele era a mais notória das pesso-
as assassinadas, o que fortalece essa 
interpretação. Mas por que matar e 
ferir tanta gente? As testemunhas di-
zem que foram muitos os tiros (80, 
num cálculo aleatório), saídos de 
diferentes tipos de armas (metralha-
dora, escopeta e revólver, em outra 
informação anônima). A logística da 
operação foi profissional: pelo me-
nos oito homens em três carros, um 
dos quais foi até o bar, enquanto os 
outros bloqueavam o acesso ao local. 
Todos os homens vestindo roupa pre-
ta e encapuzados, ocultando os ros-
tos, talvez por serem conhecidos na 
área, e calçando coturnos.

Se o propósito era o de matar o 
sambista, os atacantes não se sentiram 
satisfeitos em apenas matá-lo e aos seus 
acompanhantes. Testemunhas dizem 
ter ouvido a ordem de matar todos que 
ali se encontravam. Alguns escaparam 
se fingindo de mortos. Outros conse-
guiram fugir correndo. A artilharia 
passou a ser indiscriminada. Durou o 
tempo que os assassinos consideraram 
ser suficiente para garantir a fuga.

Tudo tão bem planejado que, uma 
semana depois, a polícia nada tinha a 
oferecer à assustada população de Be-
lém do Pará um desempenho mini-
mamente proporcional à gravidade do 
crime, com vítimas em número equi-
valente ao do último atentado terroris-
ta em Londres, que se tornou o fator 
principal de eventual surpresa na elei-
ção de hoje na Inglaterra e será o tema 
dominante na agenda dos próximos 
dias dos britânicos.

No Pará, o terror é cotidiano, não 
identificado e não aparece no hori-
zonte dos paraenses, que caminham 
insensíveis e insensatos para um fu-
turo terrível.
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O “desjulgamento” do TSE
O julgamento da chapa Dilma-

Temer pelo Tribunal Superior Elei-
toral, na semana passada, foi um ca-
pítulo inédito de surrealismo, como 
o de Alice no país das maravilhas, 
escrito pelo britânico Lewis Carrol. 
Como se estivesse se referindo ao 
“desaniversário” da fábula literária, 
o presidente da corte, Gilmar Men-
des, declarou, enfático, que o TSE 
iria julgar no plano técnico, “judicial 
e judiciário” (primeiro surrealismo), 
não aceitando resolver os problemas 
dos políticos.

Pois foi exatamente o que o tribu-
nal fez: um julgamento político. Pa-
recendo não se dar conta do absurdo 
que estava dizendo, o presidente do 
órgão máximo da justiça eleitoral 
desdisse o que dissera e disse o que 
não devia dizer. O relator das quatro 
ações do PSDB contra a coligação 
PT-PMDB, Herman Benjamin (que 

a fonética colonial trata por “Rer-
manBênjamin”), virou do avesso o 
voto anterior de Mendes, de abril.

Ele deferiu o prosseguimento das 
apurações sobre os crimes de abu-
so econômico e de poder político 
imputados à chapa. Com essa libe-
ração, Benjamin se valeu de provas 
adicionadas sobre corrupção pela 
Odebrecht para mostrar que os ven-
cedores da eleição de 2014 recebe-
ram dinheiro ilícito para sua cam-
panha, o que lhes deu condições de 
favorecimento em relação aos seus 
concorrentes.

Mendes, o voto de Minerva para 
a vitória, por 4 a 3, da dupla Dilma-
Temer, explicou, sem ironia involun-
tária, que sua decisão fora dada em 
virtude da gravidade dos fatos im-
putados aos réus, mas não era para 
cassar a ex-presidente Dilma e o pre-
sidente Temer. Aplicar essa sentença 

seria violar a soberania do voto po-
pular, o fator decisivo do ato político, 
além de representar um ato de extre-
ma gravidade, já que inédito seria a 
justiça eleitoral cassar – e de uma só 
vez – dois presidentes da república.

A decisão significou, n prática, a 
renúncia do TSE à tutela jurisdicional 
que lhe cabe, um autêntico hara-kiri, 
antecipado de alguns dias, inclusive 
na exatidão quanto ao placar. Já que 
o surrealismo foi sancionado, a me-
lhor definição foi dado pelo criador 
da UDR (União Democrática Ru-
ralista), o senador goiano – e talvez 
candidato presidencial no próximo 
ano – Ronaldo Caiado: “liberou ge-
ral”, observou ele. Vale tudo agora na 
eleição para presidente da república.

A justiça foi deixada de lado e as 
cabeças coroadas foram preservadas, 
Mas o Brasil afundou mais um pouco 
com esse festival de absurdos.

Os homens que ocupavam o acam-
pamento na fazenda Santa Lúcia, em 
Pau D’Arco, eram criminosos. Já haviam 
invadido a propriedade, depredado suas 
instalações, matado um vigilante e ba-
leado outro, resistido a uma ordem ju-
dicial de reintegração do fazendeiro na 
propriedade do imóvel. Eles estavam 
bem armados. Montaram trincheiras ao 
redor do acampamento e instalaram ar-
madilhas contra intrusos. Iriam resistir 
a qualquer tentativa de desalojamento.

Sabendo de tudo isso (ou dizendo 
saber), a força organizada para cum-
prir mandados de prisão de alguns dos 
integrantes desse grupo foi com apenas 
29 homens, 21 PMs e oito policiais ci-
vis, um efetivo equivalente ao dos inte-
grantes do bando armado que promo-
via invasões de propriedades no sul do 
Pará. Numa manhã chuvosa, em 24 de 
maio, foram surpreendidos ao chegar 
ao local e recebidos com tiros. Natu-
ralmente, os alvos da expedição não 
só sabiam que o contingente policial ia 
aparecer ali como se prepararam para 
atacá-lo de surpresa.

Os criminosos estavam numa área 
que conheciam bem, com a retaguar-

da do acampamento, bem armados, 
dispostos a atacar e se valendo de um 
fator fundamental num confronto: o 
fator surpresa. Não esperaram pela ini-
ciativa da tropa, antecipando-se a ela.

Mesmo com todos esses fatores, não 
feriram nenhum dos 29 homens encar-
regados do cumprimento do mandado 
judicial. Eles se dispersaram, depois 
se reagruparam e partiram contra os 
inimigos. Mataram 10 deles, pondo os 
outros em fuga. Nenhum dos policiais 
sofreu qualquer arranhão.

Duvidar dessa versão absurda não 
significa querer que os policiais tives-
sem sido feridos ou mortos. Quer dizer 
apenas que ninguém, em sã consciência, 
aceitaria como verdadeira essa reconsti-
tuição dos fatos. Não precisa condenar 
antecipadamente a polícia ou colocar 
acima de tudo direitos humanos previa-
mente estabelecidos para questionar o 
relato da polícia. É bastante raciocinar.

Um pouco de raciocínio confron-
tando a versão que a Secretara de Se-
gurança Pública apresentou no mesmo 
dia seria suficiente para não acreditar 
no que foi dito. Desde então, as infor-
mações que foram se sucedendo con-

firmaram o ceticismo inicial. Mas se 
p que a secretaria e seus porta-vozes 
disseram fosse verdade, e a tropa não 
tivesse simplesmente feito uma execu-
ção em massa, o episódio seria defini-
do como um desastre operacional, um 
erro técnico monumental, gravíssimo.

Com os dados que o secretário Je-
annotJansen disse que a tropa tinha, 
o ingresso na área da fazenda devia 
ter sido feito com tropa muito mais 
numerosa, aparelhada com todas as 
armas de intimidação do adversário, 
seguindo uma logística preparada com 
o cuidado necessário da inteligência 
para inibir resistências. A ação, porém, 
foi executada contrariando todas essas 
premissas, coerentes com o que está se 
consolidando na apuração dos fatos: 
uma execução deliberada dos mem-
bros do acampamento.

Chegar a essa conclusão não é ne-
gação da função da polícia ou defesa 
leviana dos direitos humanos, como 
proclamou a marcha corporativa de 
hoje: é apreço pela verdade e desejo de 
que o Estado seja realmente um agente 
a serviço da sociedade e não de eventu-
ais parceiros,

Chacina: versão inacreditável
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Jader Barbalho mentiu: foi para se preservar?
O senador Jader Barbalho mentiu 

sobre seu envolvimento no esquema 
de corrupção na Petrobrás investiga-
do pela Operação Lava-Jato. A questão 
agora é saber qual a profundidade e a 
extensão dessa mentira.

Pela primeira vez, na semana pas-
sada, ele admitiu ter tido mais de um 
contato com o lobista Jorge Luz, depois 
de sustentar, durante quatro meses, que 
se limitara a encontrar Luz uma única 
vez, apenas socialmente, porque ele 
prestava serviço de consultoria à com-
panhia de água do Estado, a Cosanpa, 
durante seu primeiro mandato como 
governador, entre 1883 e 1987. 

Ao depor perante o juiz Sergio 
Moro, por videoconferência, o senador 
admitiu que viu outras vezes Luz, sem 
se referir ao casamento do filho, Helder 
Barbalho, então prefeito de Ananin-
deua, em 2006. O ministro da Integra-
ção Social chegou a distribuir uma nota 
oficial negando que Luz tivesse sido seu 
padrinho, ao contrário do que noticia-
ra o jornalista Fernando Rodrigues, de 

Brasília. De fato, o lobista não fora pa-
drinho, mas estivera presente ao casa-
mento, na condição de convidado. Cir-
culou com desenvoltura pela recepção.

Nesse mesmo ano de 2006, Jader 
reconheceu que participou de reunião 
com Paulo Roberto Costa, diretor de 
abastecimento da Petrobrás, na casa de 
Renan Calheiros, então presidente do 
Senado. Não para tratar da propina que 
lhe caberia na parte do PMDB, confor-
me reiteradas acusações feitas contra 
ele, mas para discutir temas relaciona-
dos à produção de biodiesel e correlatos 
à produção de energéticos. Seu interes-
se era fomentar o plantio do dendê por 
meio de empréstimos no Pará.

No mesmo jantar, Jader também co-
nheceu Nestor Cerveró, diretor da área 
internacional da Petrobrás, mas disse 
não se lembrar do que teria conversado 
com ele. O senador é acusado acusam 
de participar dessa reunião para tratar 
da partilha das propinas para o PMDB. 
Ele teria recebido um total de quatro 
milhões de reais, em diversas entregas, 

intermediadas por Fernando Baiano, 
que ele disse nunca ter conhecido.

O senador chegou ao ponto de de-
clarar que só se apercebeu do interesse 
político pela direção da Petrobrás em 
2005, quando ouviu o então presiden-
te da Câmara dos Deputados, Severi-
no Cavalcante, dizer que estava inte-
ressado em indicar um diretor para a 
Petrobras “para aquela área que furava 
poço”. “Foi aí que tomei conhecimento 
que havia interesse em relação ao car-
go de dirigente da Petrobras”, acres-
centou. Mas afirmou que jamais fez 
qualquer indicação para a estatal, nem 
para porteiro da empresa.

Jader foi ouvido como testemunha 
de defesa de Jorge Luz, que está pre-
so há quatro meses em Curitiba, no 
Pará, juntamente com o filho, Bru-
no, como o principal agenciador de 
propinas na Petrobrás. Agora, será a 
vez de ele falar. O futuro do senador e 
dos planos do seu filho para o gover-
no do Pará poderão depender do que 
Jorge e Bruno disserem.

É de espantar o tempo que decorre 
entre um crime de grandes proporções 
e uma tentativa de resposta pelo aparato 
policial do Estado. Quando a respos-
ta é imediata, ela é inacreditável de tão 
tosca, como no caso das execuções na 
fazenda Pau D’Arco, no sul do Estado.

A versão oficial caiu em descrédito 
quase ao mesmo tempo em que o se-
cretário de segurança, general Jeannot 
Jansen, a apresentava: de que os 29 po-
liciais civis e militares que entraram na 
área do acampamento de posseiros (ou 
pistoleiros) foram recebidos a tiros, 
reagiram, mataram 10 pessoas e não 
sofreram qualquer baixa, nem mesmo 
um ferimento leve.

A gravidade desse caso se deve tan-
to à quantidade de mortos quanto à má 
qualidade técnica (se admitida a incrí-
vel versão oficial) da operação para o 
cumprimento de mandados judiciais. 
Sem um elementar trabalho de inteli-
gência (ou por falha imperdoável ou 
por se tratar de uma missão de execu-
ção), a operação teria sido vergonho-

samente falha, se o que o secretário 
disse sobre o que teria ocorrido fosse 
verdadeiro.

De tudo que se possa dizer em favor 
ou contra a ação policial, uma coisa é 
inquestionável: a incompetência técni-
ca do aparato estatal. Do que resultou 
um episódio mais grave até do que o 
de Eldorado dos Carajás, em 1997, pela 
ação direta e dirigida da polícia contra 
os seus alvos, sem confronto.

A má inteligência policial se revela 
outra vez no novo massacre, de ontem 
à noite, agora em plena capital do Es-
tado, com um saldo de cinco mortos e 
9 ou 15 feridos. Um dia depois do fato, 
o que aconteceu permanece sob uma 
bruma de desinformação. Os mata-
dores somariam de um mínimo de 8 
a um máximo de 15 indivíduos. Eles 
teriam disparado algo como 80 tiros, 
a partir de diversas armas (escopeta, 
metralhadora, revólver) aleatoria-
mente. Estavam ali para atirar a esmo 
em quem aparecesse pela frente. Uma 
selvagem maldade.

No entanto, ocupavam dois ou três 
veículos, dois dos quais bloquearam 
as duas vias de acesso à rua, no bairro 
da Condor, numa operação planeja-
da. Atiraram muito, mas pareciam ter 
como alvo previamente definido um 
bar, no qual estavam juntos três ami-
gos, que morreram no local - e outro 
no hospital. As demais vítimas entra-
ram na conta de um acerto de contas? 
Por uma milícia? Por policiais dis-
farçados, todos vestindo roupa preta 
e capuz, em função de constituírem 
uma unidade?

A polícia diz que não tem pistas 
ainda porque todas as eventuais tes-
temunhas se calaram, com medo de 
represálias. Mas uma boa inteligência 
está empenhada sempre em antecipar 
informações para que a espantosa fre-
quência de execuções que massacra 
Belém não seja mais um fato isolado 
e surpreendente no cotidiano de uma 
cidade que se choca, se intimida e se 
sente impotente para evitar essa roti-
na de massacres.

Cidade intimidada e impotente
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Altamira: a grande obra 
e os seus efeitos danosos

Em 2015, Altamira era o municí-
pio mais violento do Brasil, com uma 
taxa de homicídio calculada em 107 
pontos, quase 10 a mais do que Lau-
ro de Freitas, na Bahia, que ficou em 
segundo lugar, segundo o Atlas da 
Violência de 2017, divulgado na se-
mana passada pelo Ipea, instituto de 
pesquisa do governo federal. Altamira 
era o município com a menor popula-
ção (105 mil habitantes) dentre os dez 
mais violentos

Do ranking dos 10 municípios 
mais violentos do país, oito estão 
situados no Nordeste. Ampliando o 
âmbito para 30 municípios, o Norte 
e o Nordeste possuíam 22 municípios 
neste ranking.

O estudo considera os dados mais 
recentes do Ministério da Saúde, uti-
lizando como critério para a pontua-
ção a soma das taxas de homicídio e 
de mortes violentas com causa inde-
terminada (o índice MVCI). São con-
sideradas apenas as cidades que pos-
suem população superior a 100 mil 
habitantes. O levantamento conclui 

que os homicídios cresceram 22,7% 
em 10 anos no Brasil.

No estudo, os pesquisadores afir-
mam que a violência cresce à medida 
que “as transformações urbanas e so-
ciais acontecem rapidamente e sem as 
devidas políticas públicas preventivas 
e de controle, não apenas no campo 
da segurança pública, mas também 
do ordenamento urbano e preven-
ção social”. “Ou seja, a qualidade da 

política pública é um  dos elementos 
cruciais que podem conduzir à dimi-
nuição das dinâmicas criminais.”

Certamente, a inglória liderança 
de Altamira tem relação direta com 
a migração para o município de mi-
lhares de pessoas atraídas pelas obras 
da hidrelétrica de Belo Monte, no rio 
Xingu, o mais caro projeto incluído 
no Plano de Aceleração do Cresci-
mento dos governos do PT. 

Esse resultado negativo certa-
mente não apareceu nas planilhas 
de realizações da usina. Não só pela 
forma adotada para viabilizar es-
ses empreendimentos, que subesti-
ma os seus impactos ecológicos e, 
principalmente, sociais, como pela 
ineficiência e leviandade do poder 
público municipal na aplicação dos 
recursos que os donos desses proje-
tos são obrigados a reservar para as 
compensação e mitigação dos male-
fícios. As pessoas recrutadas para as 
obras se vão, mas o município conti-
nua com seus problemas, ampliados 
e agravados.

Ministério Público: 
um silêncio acusador

O Ministério Público do Estado 
não pode se manifestar sobre a cha-
cina do dia 6 em Belém. Nem sobre 
as três matanças anteriores deste ano, 
com 46 mortes. Pode, quando muito, 
falar dos assassinatos em massa come-
tidos até 2015, segundo a TV Liberal, 
que procurou ouvir o MPE para uma 
excelente matéria divulgada na pri-
meira edição do seu telejornal, na se-
mana passada. A emissora não se re-
feriu às razões alegadas para o silêncio 
do fiscal da lei e autor da ação penal 
pública. O MPE manteve silêncio.

É espantoso e revoltante. O Minis-
tério Público não só devia estar em 
condições de se manifestar imediata-
mente sobre questões de ordem pú-
blica da sua competência legal como 

devia ir além: teria que acompanhar 
as ações da polícia, civil e militar, em 
relação às quais é encarregado do con-
trole externo. 

A sociedade estaria muito mais 
segura se promotores ou mesmo pro-
curadores púbicos acompanhassem 
operações de envergadura da polícia, 
sobre as quais deveria ser notificado 
previamente. Como fiscal da lei, o 
MPE evitaria a transgressão das nor-
mas legais e o cumprimento da mis-
são repressora estatal, nos seus limites 
e deveres.

Ao invés disso, os integrantes da 
área penal do MPE costumam se 
manter na extrema retaguarda, em 
seus gabinetes refrigerados. Quando 
muito, exceto pelas honrosas exceções 

já de todos conhecidas, se limitam a 
agir pós-fato, às vezes de forma enfáti-
ca e cobrando responsabilidades, com 
o rigor que falta à sua própria avalia-
ção. Sem dar sua preciosa contribui-
ção para evitar as graves, constantes 
e, em regra, impunes agressões à vida, 
quando praticadas pela polícia, ou em 
cima dos acontecimentos imprevistos, 
como nos massacres deste ano na ca-
pital paraense.

A declaração da jornalista da TV 
Liberal, de que o MPE se recusou 
a se manifestar sobre a chacina da 
Condor, com cinco mortos e 14 feri-
dos, talvez porque o fato ainda esteja 
quente demais, é o epitáfio do MPE 
diante da barbárie estabelecida na ci-
dade e no Estado.
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A violência no parlamento
A comissão externa da Câmara Fe-

deral criada com a missão de apurar 
a morte de 10 pessoas no sul do Pará 
por policiais civis e militares, no dia 24, 
sem fazer qualquer investigação nem 
se deslocar da sede da Assembleia Le-
gislativa do Estado, em Belém, onde se 
instalou na semana passada para uma 
sessão especial, constatou o quanto é 
grave a violência no Estado.

Mal começou a sessão, o deputa-
do federal e delegado da polícia civil 
Éder Mauro, do PDS, discutiu aspe-
ramente com o deputado estadual 
Carlos Bordalo, do PT, inviabilizando 
o prosseguimento das atividades dos 
parlamentares.Éder queria questio-
nar o relatório assinado por Borda-
lo, presidente da comissão de direi-
tos humanos da Assembleia, um dos 

três autores do trabalho. A conclusão 
do documento é de que não houve 
confronto entre os policiais, que te-
riam sido recebidos a bala quando 
cumpriam mandados de prisão, e os 
posseiros (ou criminosos, na versão 
oficial). Os policiais teriam simples-
mente executado as pessoas que en-
contraram no acampamento montado 
no interior da fazenda Santa Lúcia, em 
Pau D’Arco, objeto de um violento e 
longo conflito fundiário.

O delegado-deputado ficou irritado 
ao ouvir que Bordalo leria o relatório 
e sairia da sala dos presidentes do le-
gislativo, onde se realizava a reunião, 
porque queria questioná-lo. Aos gri-
tos, Éder Mauro chamou Bordalo de 
“covarde” e “bandido”. O petista rea-
giu chamando o candidato derrotado 

à prefeitura de Belém de “fascista”. Foi 
quando o delegado-parlamentar ten-
tou agredir Bordalo, sendo contido por 
pessoas presentes.

Os deputado federais da comissão 
externa esperavam obter o máximo de 
informações, orais ou em documen-
tos, com as quais deveriam produzir 
um relatório sobre o caso para enca-
minhá-lo ao governo federal. Não se-
ria uma audiência pública e sim uma 
reunião técnica. Éder Mauro liderou 
um grupo que defende os policiais, 
formado pelo deputado estadual co-
ronel Neil, vereador sargento Silvano, 
delegados e representantes de associa-
ções de policiais,

No Pará violento, até a busca por 
informações sobre o tema acaba em 
mais violência.

A história acontece, o governador se cala
O governador Simão Jatene demo-

rou toda uma semana para se mani-
festar publicamente sobre a matança 
do dia 24 na fazenda Santa Lúcia, em 
Pau D’Arco, no sul do Pará. Mas não 
o fez através de entrevista coletiva à 
imprensa ou por uma cadeia de emis-
soras de rádio e televisão. Seu pro-
nunciamento foi na 
forma de um vídeo, 
eficiente meio de 
comunicação, mas 
tosco e inadequado 
diante da gravidade 
do caso.

Como tem sido 
a regra do seu com-
portamento diante 
de situações explo-
sivas e dramáticas, o 
governador, aquele 
que por mais vezes 
(três) foi eleito pelo 
povo para o cargo, prefere a solidão, 
que o preserva de questionamentos 
imediatos. Quer falar sem contradita, 
como se fosse um juiz e não o detentor 
de função política, tendo que prestar 
contas e não sentenciar.

No seu pronunciamento, Jatene dei-
xou de lado o caso específico da execu-

ção de 10 pessoas pela tropa da polícia 
militar e da polícia civil para proclamar 
que já há uma tradição de intervenção 
eficiente e pacífica da força repressiva 
do Estado nos conflitos agrários e fun-
diários, dos quais o Pará é – tristemen-
te – líder nacional.

O governador se referiu a seis mil 
mandados judiciais 
de prisão que a po-
lícia cumpriu pacifi-
camente e a “cente-
nas” (deixou de lado 
a precisão estatísti-
ca) de reintegrações 
de posse cumpridas 
pela polícia, “sem 
que qualquer inci-
dente ocorresse” (a 
checagem só pode-
rá ser feita quando 
a lista completa for 
fornecida ao Minis-

tério Público para análise).
Jatene destacou dois casos exem-

plares: os assassinatos da missionária 
Dorothy Stang, em 2005, e do casal 
de ativistas ambientais Cláudio e Ma-
ria do Espírito Santo, em 2011, “nos 
quais a Polícia cumpriu rigorosamen-
te seu papel, com apuração, identifi-

cação, prisão e entrega à justiça dos 
responsáveis”.

É verdade. A questão é que, nos 
dois casos, os assassinos foram pisto-
leiros profissionais, a mando de fazen-
deiros e madeireiros incomodados pela 
ação da freira americana e dos dois lí-
deres locais. O gravíssimo no caso de 
Pau D’Arco é a volta da ação direta da 
polícia quase como milícia a serviço de 
terceiros interessados na eliminação do 
grupo atacado pela força policial.

Independentemente das informa-
ções que ainda precisam ser produzi-
das, o que recomenda a prudência, a 
cautela e a honestidade apontadas pelo 
governador, para “evitar juízos prévios 
e precipitados”, já não há mais dúvida 
de que as mortes ocorreram por exe-
cução deliberada. Se as vítimas eram 
bandidos e se havia motivo para a po-
lícia se prevenir, nada justifica a ação 
violenta, incompetente e – talvez – de 
má fé da polícia.

Como não justifica as divagações 
abstratas e os circunlóquios em torno 
da essência da questão do governador 
no seu pronunciamento através de vídeo 
difundido pelas redes sociais. A história, 
mais uma vez, bate à porta de Simão Ja-
tene e ele manda dizer que não está.
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Os mitos em torno do
déficit da previdência

Elias Granhen Tavares

Originalmente, este texto era uma carta do leitor Elias Granhen Tavaressobre a 
evolução da estrutura etária da população brasileira e suas implicações sobre decisões 
estratégicas do poder público (por exemplo: déficit da previdência versus geração de 
novos postos de trabalho). Mas o trabalho é de tal envergadura (daí a sua extensão), 

que decidi transformá-lo em artigo. Denso e penetrante, o bastante para mudar a 
visão corrente sobre o problema e abrir nova perspectiva de entendimento.

“A população brasileira está em acelerado processo de 
envelhecimento”. É a cantilena recorrentemente 
recitada pelos governos brasileiros, sempre que 

eles decidem esculhambar ainda mais com a Previdência 
Social, fiéis a duas tradições genuinamente nacionais: uma 
delas a de que, neste país infeliz, nada é tão ruim que não 
possa ser piorado; a outra é aquela que diz que, quando as 
coisas vão mal, quem tem que pagar a conta é o pessoal dos 
andares de baixo.

Na década de 1980, Delfim Netto usou e abusou desse 
mantra. No modo “abuso”, dentre outros mimos altamente 
danosos ao trabalhador, o balofo todo poderoso Ministro do 
Planejamento do general Figueiredo reduziu o teto contri-
butivo do Regime Geral de Previdência, de 20 para 10 salá-
rios mínimos. 

Como alguém direta e grandemente prejudicado por essa 
medida, jamais deixarei de maldizer o adiposo tecnocrata do 
regime militar. Durante quase duas décadas, contribuí para 
a previdência pelo teto de 20 salários mínimos. Aí o Delfim 
quebrou esse teto para metade. Junto com o teto contributi-
vo, também caiu o teto de remuneração do aposentado, de 
20 para 10 salários mínimos. 

Quando me aposentei, meu “benefício” (benefício?) foi 
calculado pelo teto (na verdade, um subteto) de 10 salários 
mínimos, já que se leva em consideração somente a contri-
buição dos últimos 3 anos que antecedem a aposentadoria. 
As quase duas décadas em que contribuí pelo antigo teto 
foram solenemente ignoradas no cálculo. Depois da queda, 
o coice: não me devolveram a contribuição “a maior”, que 
recolhi ao longo desses quase 20 anos. Ou seja: pura rouba-
lheira governamental!   

Aí veio o Temer, ferrar ainda mais com as gerações pos-
teriores à minha. E, para ocupar, com justo mérito (leia-
se: com a maior cara-de-pau), o lugar que merece, entre os 
mais destacados vigaristas verde-amarelos, o despencante 
sucessor de Dilma Rousseff nem tentou inventar uma loro-
ta mais criativa. 

Foi direto ao ponto: ressuscitou a mesma falácia com que 
Delfim Netto e Figueiredo sodomizaram o trabalhador bra-
sileiro, há mais de 30 anos: “a população brasileira está em 
acelerado processo de envelhecimento”. Tanto que esse lero
-lero vem sendo repetido, e há tanto tempo, que, se houves-

se algo verdadeiro nele, o brasileiro já deveria estar vivendo 
pelo menos uns 130 anos. 

Mais velho, mas nem tanto

O que há de verdade nessa história é que, pelas medições 
do IBGE, a expectativa de vida do brasileiro saltou de medí-
ocres 43,3 anos em 1950, para 70,4 anos em 2000. Nada me-
nos que 27,1 anos em 50 anos. Mas, antes de tirar conclusões 
apressadas desses dados, é bom levar em conta pelo menos 
três pontos fundamentais.

O primeiro desses três pontos é que essa acentuada ele-
vação da expectativa de vida do brasileiro aconteceu mais 
intensamente entre o início dos anos 1950 e o fim dos anos 
1980. Nesse período, a expectativa de vida do brasileiro pas-
sou de 43,3 anos para 66,6 anos. Aumento de 23,3 anos, ou 
seja, 85,9% do aumento total registrado em meio século. A 
partir do início dos anos 1990 o processo desacelerou. 

De 2000 a 2010, por exemplo, a expectativa de vida do 
brasileiro passou de 70,4 anos, para 73,4 anos. Apenas 3 
anos em uma década. Segundo as projeções do IBGE, o 
Brasil deverá fechar 2020, com a expectativa média de vida 
batendo em 76,1 anos, o que equivale a um incremento de 
2,7 anos, isto é, menos ainda que o aumento ocorrido na 
década anterior.

De cara, o que as séries estatísticas do IBGE demonstram 
é que não está ocorrendo uma aceleração, e sim uma desa-
celeração na evolução da expectativa de vida do brasileiro. 
A expectativa de vida continua crescendo, porém a taxas de-
crescentes; cada vez mais lentamente, menos intensamente. 
Exatamente o oposto do que diz o governo Temer, que apre-
senta como grande novidade dos nossos dias, um fenômeno 
que se encerrou há quase 30 anos. O pessoal que vende o “le-
gítimo” uísque escocês fabricado no Paraguai é mais honesto.

E é bom que se diga, também, que, com toda a melhoria 
ocorrida nas últimas décadas, a expectativa de vida do bra-
sileiro não é lá esse chocolate todo. Em 2009, p.ex., a expec-
tativa de vida na França era 84,5 anos; na Suíça, 84,2 anos; 
no Japão, 83,6 anos. No mesmo 2009, o Brasil cambaleava 
em 80º lugar no ranking da ONU, com uma expectativa de 
vida de 72,8 anos. Abaixo de Cingapura (79,7 anos), e da 
Argentina (75 anos), para ficar em apenas dois exemplos de 
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países que não formam no pelotão dos “desenvolvidos”, mas 
que exibem indicadores sociais melhores que os do Brasil.

De acordo com as projeções do IBGE, apenas em 2020 
o Brasil alcançará a expectativa de vida de 76,1 anos, marca 
que a Argentina já estava prestes a alcançar em 2009, nada 
menos que 11 anos antes. Ainda segundo o IBGE, somente 
no longínquo 2100, é que o Brasil alcançará a expectativa 
de vida registrada na Suíça em 2009. Para alcançar a marca 
que a França já exibia em 2009, o Brasil terá que esperar pelo 
Século XXII. Num quadro como esse, falar no aumento da 
expectativa de vida do brasileiro como se isso fosse algum 
problema, é canalhice em alto grau. Velhacaria!

O segundo ponto a destacar, é que, em universos mar-
cadamente heterogêneos, as medidas de tendência central, 
como a média, perdem muito de sua representatividade. É 
o caso, no Brasil, de indicadores como renda ou PIB per 
capita, expectativa média de vida, etc. Exemplificando: em 
2009, quando a expectativa média de vida do brasileiro era 
72,8 anos, a média registrada no Distrito Federal era de 76,5 
anos. Acima da média nacional, por-
tanto. Já no Maranhão, essa média não 
passava dos 68 anos. Pior, ainda, era a 
média alagoana: 67,2 anos. Em pleno 
2009, a expectativa média de vida em 
Alagoas era praticamente igual à mé-
dia brasileira de vinte anos antes, no 
início dos anos 1990.

Em países como o Brasil, uma po-
lítica de proteção social minimamen-
te digna desse nome, jamais poderá se 
assentar exclusivamente, ou mesmo 
principalmente, nesses indicadores 
médios, porque isso excluirá, auto-
mática e inevitavelmente, as parcelas mais fragilizadas da 
população... exatamente aquelas que mais necessitam de 
proteção, e que, por isso mesmo, devem estar no centro 
do foco das ações de proteção social. É socialmente injusto 
estruturar a política de benefício previdenciário tomando 
por base a expectativa média de vida de mais ou menos 80 
anos, p.ex., num país em que quase todas as pessoas que 
mais dependem desse benefício para sobreviver dificil-
mente passam dos 75 anos. 

Quando se tem em conta as desigualdades sociais e regio-
nais que caracterizam nosso país, aparecem com evidência 
ainda maior a crueldade e a insensibilidade social com que o 
governo Temer trata a questão previdenciária. É quase uma 
condenação à morte em larga escala. 

O terceiro ponto a se ter em conta é o fato de que o au-
mento na expectativa de vida não implica, necessariamente, 
o aumento na longevidade das pessoas adultas. Pelo menos, 
não na mesma proporção. 

Mortalidade menor, não longevidade

A expectativa de vida é calculada com base nos óbitos 
ocorridos ao longo de um dado período, em todas as faixas 
etárias. O resultado, como dito há pouco, é uma média, ou 
seja, uma medida de tendência central. Uma elevada taxa 

de mortalidade infantil, “puxa” a expectativa média de vida 
para baixo. Reciprocamente, uma redução na taxa de mor-
talidade infantil “empurra” a expectativa média de vida para 
cima. Se um país desenvolve políticas públicas capazes de re-
duzir a mortalidade infantil, a expectativa média de vida da 
população aumenta, não porque os adultos estejam vivendo 
mais, e sim porque as crianças estão morrendo menos.

Foi, precisamente, o que ocorreu no Brasil. A partir da 
década de 1950, o país realizou um amplo conjunto de in-
vestimentos em serviços de saúde, com destaque para as 
vacinações em massa e o uso de antibióticos. Esse processo 
de acentuou nos anos 1970, com a intensificação das ações 
de saúde materno-infantil, em especial as relativas ao pré-
natal, parto e puerpério, direcionadas aos extratos de baixa 
renda. Também ocorreu a expansão das redes de água en-
canada e de esgoto, assim como se intensificou o sanea-
mento de lagoas e pântanos dentro dos espaços urbanos. A 
consequência disso foi um declínio acentuado da taxa de 
mortalidade infantil.

O estudo “Evolução e Perspectivas 
da Mortalidade Infantil no Brasil”, 
elaborado pelo Departamento de Po-
pulação e Indicadores Sociais do Mi-
nistério do Planejamento, e publicado 
em 1999, demonstra o processo: em 
1950, a taxa brasileira de mortalidade 
infantil era de 135 por mil nascidos vi-
vos; passadas quatro décadas, em 1990, 
essa taxa havia despencado para 48,3 
por mil. Declínio de nada menos que 
64,2%! E aí está a principal causa da 
elevação da expectativa média de vida 
da população brasileira.  

E também aí a proverbial desigualdade brasileira mos-
trou serviço. Em 1980, quando a média nacional de mortali-
dade infantil já se reduzira para 82,8‰, na Região Nordeste 
essa média ainda era de 117,6 ‰, taxa maior que a média 
brasileira de 1965 (116,0‰). No mesmo ano de 1980, nas 
demais regiões, a situação era a seguinte: Norte, 79,4‰; Su-
deste, 57,0‰; Sul, 58,9‰; Centro Oeste, 69,6‰. 

Uma das tendências na evolução da população brasileira 
é o declínio da taxa de natalidade (o que, em princípio, con-
corre para o envelhecimento geral da população). Mas, para 
apreender o que essa tendência realmente significa em nos-
so país, é preciso levar em conta sua conexão com a queda 
da taxa de mortalidade infantil. Nas sociedades onde houve 
declínio da taxa de mortalidade infantil, também ocorreu, 
concomitantemente, a queda da taxa de natalidade. 

O antigo dito popular explica: “Filhos? Quem tem um, 
não tem nenhum; quem tem dois, tem um...”. A praxe era ge-
rar muitos filhos, porque não se dispunha de métodos con-
traceptivos eficazes, e porque alguns filhos quase que certa-
mente não sobreviveriam. É bem verdade que, em 1950, a 
população de 0 a 14 anos representava 41,8% da população. 
Mas, ao se considerar a taxa de mortalidade infantil da épo-
ca (135‰), deve-se ter em mente o fato de que uma parcela 
expressiva das crianças ali computadas não chegaria, como 
de fato não chegou, à idade adulta.
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O fator trabalho

Para as finalidades deste texto, vale a pena lembrar que, 
quando a expectativa média de vida se eleva por causa da 
redução da mortalidade infantil, a consequência direta não 
é o aumento da pressão sobre o sistema de aposentadoria. 
A consequência direta da redução da mortalidade infantil 
é o aumento da demanda por postos de trabalho, porque 
uma proporção maior da população passa a atingir a ida-
de adulta. Aumenta a quantidade de pessoas que chegam à 
idade de trabalhar. 

Essa consequência é facilmente perceptível, ao se ana-
lisar a evolução da estrutura etária da população brasilei-
ra. De 1872 a 2010, as mais significativas alterações – e 
oscilações – na estrutura etária da população brasileira, 
ocorreram na faixa dos 20 aos 59 anos (faixa etária em 
que as pessoas participam mais intensamente do processo 
produtivo). 

Segundo o IBGE, em 1872, as pessoas na faixa dos 20 
aos 59 anos representavam 47,1% da população. Essa par-
ticipação relativa despencou nas décadas seguintes: 44,0% 
em 1890; 41,2% em 1900; e 39,3% em 1920 (do final do 
século XIX, até às primeiras décadas do século XX, a alta 
taxa de mortalidade infantil, em decorrência, sobretudo, de 
epidemias, repercutiu fortemente na formação do contin-
gente populacional que conseguia chegar à idade adulta). 

A partir dos anos 1940, começou uma lenta recuperação 
da participação relativa dos adultos na faixa dos 20 aos 59 
anos, no conjunto da população brasileira. O processo se 
intensificou a partir dos anos 1950, mas somente em 1991 
é que as pessoas nessa faixa etária voltaram a representar 
47,7% da população total (i.é., retornaram à participação 
relativa existente 119 anos antes). Nas décadas seguintes, 
esse processo se acentuou: em 2000, adultos na faixa dos 
20 aos 59 anos constituíram 51,3% da população brasileira; 
56,2% em 2010, isso correspondendo a nada menos que 
107,2 milhões de pessoas. 

Mas a população brasileira está ou não envelhecendo? 
Claro que está, e esse é um fenômeno mundial. Avanços 
na tecnologia médica, desenvolvimento de novos medica-
mentos, maior ênfase em cuidados preventivos, alimenta-
ção mais saudável, e um amplo “etc.”, respondem por isso. E 
também aqui o Brasil desfila na ala dos retardatários: pelas 
estimativas do IBGE, somente daqui a 33 anos, em 2050, 
é que nosso país terá uma estrutura demográfica mais ou 
menos parecida com a da Suíça de hoje, em termos etários. 

Além do mais, o aumento da longevidade não é infini-
to. Atravessada no caminho, há a clássica barreira dos 100 
anos. É, no mínimo, remotíssima, a chance de que essa bar-
reira seja superada nas próximas décadas. A população em 
torno dessa idade, em especial acima dela, é e continuará 
sendo, pelas próximas décadas, uma escassa minoria, em 
todo o mundo. 

No Brasil não é nem será diferente, antes pelo contrário. 
O coeficiente de mortalidade é tanto mais elevado, quan-
to mais as faixas etárias se aproximam da barreira dos 100 
anos. Em 2000, segundo o censo realizado pelo IBGE, havia 
no Brasil 1,8 milhão de pessoas na faixa dos 75 aos 79 anos. 

Dez anos depois, o censo de 2010 localizou 819,5 mil 
pessoas com idade entre 85 e 89 anos. Haviam sobrevivi-
do somente 45,5% – menos da metade – das pessoas que, 
no censo anterior, contavam 10 anos menos. Ainda em 
2000, foram contadas 520,3 mil pessoas com idade de 85 
a 89 anos. Já o censo de 2010 encontrou 98,3 mil pessoas 
na faixa dos 95 a 99 anos. Haviam morrido nada menos 
que 422 mil (81,1%) do contingente de 520,3 mil. Somen-
te 19% dessas pessoas conseguiram passar à faixa etária 
imediatamente superior. E assim por diante.  

De acordo com os censos do IBGE, de 2000 para 2010, 
a população brasileira com mais de 60 anos aumentou de 
14,5 milhões para 20,6 milhões. Aumento de 6,1 milhões, 
portanto. No mesmo período, a população na faixa de 20 
a 59 anos passou de 87,1 milhões para 107,2 milhões. Au-
mento de 20,1 milhões de pessoas. 

A relação entre esses volumes é clara: para cada pessoa 
a mais, potencialmente apta a se aposentar, surgiram 3,3 
pessoas potencialmente aptas a trabalhar. Para o governo, 
isso deveria significar que a geração de novos postos de 
trabalho no mercado formal é, pelo menos, 3,3 vezes mais 
importante e urgente que o déficit da previdência.        

Os dados sobre a evolução da estrutura etária da popu-
lação brasileira demonstram, à fartura, que a prioridade 
estratégica do país, neste momento, deve ser a geração de 
novos postos de trabalho no mercado formal. Dezenas de 
milhões de novos postos de trabalho, para proporcionar 
meios de vida a um contingente de mais da metade da 
população (de acordo com a PNAD/IBGE, em 2015, a po-
pulação brasileira com idade entre 20 e 59 anos, já totali-
zava 114,9 milhões de pessoas, quantitativo maior do que 
as populações da Colômbia, Argentina, Chile e Paraguai, 
somadas, em 2014). 

Os esforços aplicados no enfrentamento do déficit pre-
videnciário em nada contribuem para a geração de novos 
postos de trabalho no mercado formal. Apenas satisfazem 
a ganância de empresários que querem fazer o país regre-
dir socialmente às condições existentes na primeira meta-
de do século passado. 

Inversamente, o aumento do emprego formal concorre 
para a redução do déficit da previdência, via elevação da 
receita de contribuição para o fundo. Uma vez enfrentado 
o problema da geração de postos de trabalho, com a serie-
dade devida, a questão da viabilidade econômica do siste-
ma previdenciário mudará de escala, para menor, porque 
a criação de novos postos de trabalho automaticamente 
aumenta a receita do Fundo de Previdência. 

O que hoje impulsiona o déficit previdenciário para 
o alto não é a longevidade do aposentado, e sim o de-
semprego formal. Quando o desemprego aumenta, a 
consequência imediata é a redução da receita do Fundo 
de Previdência. A receita cai, mas não a despesa, já que 
ninguém se “desaposenta” só porque o desemprego au-
mentou. Essa é uma das mazelas da previdência públi-
ca brasileira, estruturada em regime de repartição; uma 
espécie de “Esquema Ponzi” estatal. É outro aspecto da 
crise previdenciária que gostaria de debater numa pró-
xima oportunidade.
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Ramiro Nazaré e o alvorecer
de uma nova geração paraense

Meus colegas economistas do Conse-
lho Regional de Economia PA/AP, 
na pessoa de seu presidente Raul 

Paulo Sarmento, me pediram para que falasse 
sobre Ramiro Fernandes Nazaré. Missão apa-
rentemente fácil para quem como eu privava 
de sua intimidade, a ponto de nos considerar-
mos irmãos. 

Entretanto, além da barreira emocional, pro-
vocada pela perda e separação irreparáveis, falar 
de quem viveu 85 anos bem vividos, não é tarefa 
fácil. Tem que haver rigorosa disciplina narra-
tiva, pois é facílimo começar mas difícil termi-
nar. Por isso escolhi palavras como inteligência, 
dignidade, humor, capacidade, dedicação e co-
leguismo, que julgo as mais significativas para 
sintetizar a existência desse querido colega eco-
nomista, nascido em 14 de janeiro de 1932.

Ramiro era uma pessoa que impressionava, 
logo à primeira vista, pelo seu perfil elegan-
te, gestos expansivos, inteligência fulgurante e 
tratamento cordial com quaisquer pessoas que 
dele se aproximasse. Momentos após de con-
versa, percebia-se um homem franco, honesto e 
digno, defensor de princípios claros inabaláveis 
criticando com muita verve, ironia e bom hu-
mor o que julgasse errado ou inconsistente mas 
propondo soluções viáveis e exequíveis, visando 
o bem-estar da sociedade, baseadas nas poten-
cialidades extraordinárias para o desenvolvi-
mento da paixão maior da sua vida profissional 
e acadêmica: a região amazônica.

Seus argumentos, sempre bem fundamen-
tados, vinham de uma sólida formação inicia-
da em Belém onde logo após os estudos pri-
mários, fez cursos médios em contabilidade e 
administração, para que depois se formasse em 
Ciências Econômicas, em 1958, pela Universi-
dade Federal do Pará. 

Para se consolidar como economista compe-
tente e renomado, fez dois cursos de especializa-
ção no extinto Conselho Nacional de Economia 
na Cidade do Rio de Janeiro, onde também ini-
ciou suas atividades profissionais como membro 
da equipe de Renda Nacional do Instituto Brasi-
leiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas. 

Foi daí que trouxe suas maiores influências 
teóricas, acadêmicas e profissionais, dadas pela 
convivência e aprendizado com seu grande 
amigo e guru Mário Henrique Simonsen. No 
regresso à Belém, foi convidado para integrar 
uma entusiástica e qualificada equipe tecno-po-

A derrota do caudilho Magalhães Barata na 
eleição para o governo do Pará, em 1950, serviu de 
oxigenação política, intelectual e técnica no Estado. 
Uma geração pôde desabrochar ao ser desfeito um 
esquema de poder totalitário, policialesco e repressor 
montado em torno da liderança do “tenente” 
Barata. Continuou a haver ingerência política na 
formação dos quadros dirigentes e da elite, mas sem 
o monolitismo anterior. Pelo tempo suficiente para a 
renovação de hábitos, costumes e práticas.

Jovens advogados, engenheiros, administradores e 
integrantes de outras categorias puderam desenvolver suas 
aptidões e intervir na gestão da coisa pública e do debate 
de ideias; No topo da pirâmide, junto ao governador 
Zacarias de Assunção e do prefeito Celso Malcher. Mas 
também em instâncias do poder nacional, principalmente 
no Banco da Amazônia e na SPVEA (hoje Sudam), sob 
a liderança de personalidades distanciadas das paixões 
locais, como o historiador Arthur Cezar Ferreira Reis.

Um desses novos personagens foi Ramiro Nazaré, 
que morreu no dia 26, aos 85 anos. Sua trajetória é 
reconstituída pelo também economista e seu fraterno 
amigo, João Tertuliano Lins, em texto que reproduzo 
a seguir. Lamentando o silêncio da imprensa sobre o 
personagem.

Aproveito para registrar dois momentos em que meu 
caminho se cruzou com o de Ramiro. O primeiro, talvez 
em 1968. Ele convocou a imprensa para a apresentação 
do seu projeto de plantio de castanha de caju em Salinas, 
da Agrisal, na sede do Tênis Clube. Assistimos à brilhante 
exposição e fizemos algumas perguntas. Fomos convidados 
então para o almoço. Nossos motoristas estavam no 
salão, mas não foram incluídos no convite. Adolescente 
impetuoso, exigi que eles também fossem servidos. O 
assessor foi a Ramiro, que, gentil e atencioso como sempre, 
chamou os motoristas à mesa.

Alguns anos depois, escrevi na minha coluna, em O 
Liberal, uma crítica ao projeto da Agrisal, apresentado 
à Sudam para receber incentivos fiscais. Romulo 
Maiorana (o pai) me chamou ao seu gabinete. “Lúcio, 
a doutora Yaci toma café todos os dias com a Déa”, sua 
esposa, disse o dono do jornal, me pedindo para evitar 
o constrangimento matinal entre as vizinhas de casa, 
na praça Batista Campos. Para surpresa dele, peguei 
de volta o artigo e voltei à redação. De lá voltei com um 
novo texto. Ao entrega-lo, perguntei: “A dona Ruth toma 
café da manhã com a dona Déa?”. Era uma crítica a 
Jarbas Passarinho, de muito maior cacife de poder do que 
Ramiro. Romulo riu e aprovou a publicação.

Depois de alguns “pegas” sobre ideias em conflito, 
nos tornamos amigos e pude desfrutar a inteligência e a 
perspicácia desse Ramiro que Tertuliano tão bem descreve.
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lítica para alavancar a antiga SPVEA, dentro 
da concepção “Amazônia é Brasil”, mas 
seus planos e dos demais técnicos foram 
por águas abaixo com a desastrosa re- núncia 
do Presidente Jânio Quadros. 

Sempre seguindo em frente com 
seus ideais inabaláveis, exerceu di-
versos cargos e funções públicas e 
privadas, teve diversos livros e tra-
balhos publicados, elaborou inúme-
ros relatórios técnicos para empresas 
e entidades governamentais abordan-
do, principalmente questões de trans-
portes hidroviários no Brasil, a partir da 
bacia amazônica. Como um dos maio-
res especialistas em transpor-
tes aquaviários na Amazô-
nia, deixou seu livro mais 
recente, o notável “Tijoca 
- Porto da Discórdia”.

Foi professor adjunto 
concursado do Centro Socio-
econômico da UFPA, exercendo 
várias funções acadêmico-adminis-
trativas integrando inclusive, a equipe 
de criação e estruturação do NAEA – Nú-
cleo de Altos Estudos Amazônicos, juntamente com grandes ami-
gos e companheiros professores, tais como, Armando Dias Men-
des e José Marcelino Monteiro da Costa, dentre outros.

Além dessa sua extraordinária capacida-
de de trabalho, Ramiro se distinguia pelo 

coleguismo e pelo constante esforço de 
v a - lorização da categoria profissional dos 

Economistas. Mesmo aposentado, era 
um dos mais assíduos frequentado-

res e colaboradores do CORECON. 
Foi com sua ajuda inestimável, que 
conseguimos, após o falecimento 
do Professor Armando Mendes, 

concluir em 2012, o livro sobre o 
“Centenário da Crise da Borracha 

Amazônica”.
Toda essa vida esplendorosa de Rami-
ro, só foi possível graças a um amor 

e dedicação dessa magnífica 
criatura humana, esposa e 

companheira de todas as 
horas que é a Dra. Iacy 
de Nazaré Pina, junta-

mente com seus filhos. 
A essa extraordinária família, 

solidária e exemplar, apresento 
aqui, em meu nome, em nome do CO-

RECON-PA/AP e de todos os colegas e ami-
gos do querido Ramiro, além dos pesares, os sinceros 

agradecimentos por terem nos legado e repartido conos-
co essa figura humana incomensurável que foi o grande 
economista paraense Ramiro Fernandes Nazaré.

O estupro invisível
A menor, de 16 anos, foi convida-

da pessoalmente para participar da 
festa na casa de Jackson, no conjunto 
Jader Barbalho, no Aurá, em Ananin-
deua. Chegou na hora, às três e meia 
da tarde do dia 26 de maio. Ia ficar 
até as cinco e depois seguiria para 
a aula noturna do 1º ano do ensino 
médio numa escola pública. Por isso, 
levava o uniforme na mochila. Mas 
ela nem foi à escola nem apareceu na 
sua casa. Uma irmã mais nova, de 15 
anos, saiu atrás dela e a encontrou na 
casa de Jackson.

Quando conseguiu entrar na casa, 
forçando uma das portas, todas tranca-
das, viu vários homens bebendo, que se 
assustaram pela sua presença. Em se-
guida apareceu a irmã, que estava nua, 
apenas com os seios cobertos por um 
top. Estava tonta, desorientada. Acei-
tou ser levada. Alarmada, a família fez 
um boletim de ocorrência na Seccional 
da Cidade Nova. Policiais foram até o 
local da festa, já abandonado.

A família se queixa de que havia pre-
servativos espalhados pelo chão. Podiam 
servir de prova para a denúncia da me-
nor, de que provavelmente oito homens 
a estupraram seguidamente, depois de a 
terem drogado, deixando-a inconsciente. 
Na mesma noite ela foi submetida à perí-
cia no IML (o laudo deverá ser divulgado 
em um mês). Três dias depois o BO foi 
encaminhado à delegacia do Aurá, mas 
somente no dia 2 chegou ao setor com-
petente, a Delegacia Especializada de 
Atendimento à Criança e o Adolescente. 
Até agora ninguém foi preso. A identida-
de da menor está sendo mantida em sigi-
lo. A família se queixa de estar recebendo 
ameaças anônimas de morte.

O caso impressiona por vários mo-
tivos. Primeiro, pela pouca atenção que 
lhe foi dispensado. O Diário do Pará lhe 
deu maior destaque por motivo óbvio: a 
campanha que faz contra o governo do 
Estado. Mas o noticiário é fraco em in-
formações. Já O Liberal o minimizou por 
outro motivo óbvio: seu apoio ao gover-

nador Simão Jatene, que só falha quando 
a verba oficial diminui.

Assim, não se sabe se realmente a 
polícia se viu impossibilitada de fazer o 
flagrante ou não o consumou por não 
ter dado a importância que esse tipo de 
crime lhe impõe. Como outros locais se-
melhantes espalhados pela periferia de 
Belém e a região metropolitana, a casa 
de Jackson é um covil, que atrai adoles-
centes com promessa de festa e diversão. 
Não é desconhecido pela polícia.

A estrutura permanente do aparato de 
segurança pública é extremamente limi-
tada e deficiente para agir imediatamente 
em seguida ao recebimento de denúncia 
de crimes contra crianças e adolescentes, 
especialmente quando submetidos a abu-
sos sexuais. Devia ser uma polícia bem 
adestrada para prevenir o que aconteceu: 
a fuga do principal responsável pelo estu-
pro coletivo - que, desta vez, ao contrário 
do que aconteceu com uma adolescente 
da mesma idade, no Rio de Janeiro, não 
provocou clamor público.
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NAVIO

Apenas quatro dias 
depois que o presidente 
Getúlio Vargas se suicidou, 
em agosto de 1954, chegou 
a Belém o Leopoldo Peres, 
o primeiro dos 12 navios da 
“frota branca”, construída 
na Holanda para os SNAPP, 
a empresa federal de 
navegação e administração 
de portos. A encomenda 
fora feita na administração 
de Vargas. 

A embarcação levou o 
nome do deputado federal 
amazonense Leopoldo Peres 
(já falecido na época), autor 
da emenda constitucional 
de 1946, que previu a 
aplicação de 3% dos recursos 
orçamentários da União para 
a “valorização econômica 
da Amazônia” através da 
SPVEA (atual Sudam).

O navio foi “a primeira 
unidade fluvial nova 
entrada na Amazônia nos 
últimos 42 anos”, observou 
o economista Sócrates 
Bonfim, da SPVEA, que 
começara a funcionar no 
ano anterior. O navio, 
com capacidade para 396 
passageiros(99 na primeira 
classe e 300 na terceira), 
dispunha de 30 camarotes, 
quatro deles de luxo, com 
banheiro interno. 

Sua primeira viagem 
foi para Soure, levando 
convidados para assistir 
à terceira exposição de 
animais do Marajó. Passou 
a fazer a linha Belém-
Manaus.

POETAS

Por causa de versos, 
o poeta Raul Bopp quase 
duelou com o latinista e 
poeta Remígio Fernandes, 
em 1926. Bopp chegou a 
Belém para cursar o quarto 
ano da faculdade de direito. 
Iniciou o curso no Rio 
Grande do Sul, sua terra 
natal. Para melhor conhecer 
o país, trocava de cidade a 
cada novo ano no curso.

Em Belém, começou a 
publicar poesias, crônicas 
e críticas, impressionando 
pela qualidade do que 
produzia. Teria se sentido 
ofendido porque Remígio 
não lhe enviou seu livro 
Sol de outono> Revidou 
com uma crítica dura, 
iniciando-se uma feroz 
polêmica, que só não 
terminou em duelo porque 
os amigos interferiram e 
não deixaram.

Bopp deu aulas no 
Colégio Estadual Paes de 
Carvalho, do qual Remígio 
era professor. Da sua estada 
em Belém e em viagens (em 
barcos de vela) a Bragança e 
Caiena reuniu material para 
o seu famoso livro Cobra 
Norato. De volta a Porto 
Alegre diplomou-se. Em 
1932, ingressou na carreira 
diplomática.

REMO

Uma lembrança para 
animar a maltratada 
torcida do Clube do Remo. 
Em 1968 o time empatou 
com o Benfica, que era 
bicampeão português e 
vice-campeão da Europa. 
Os portugueses vieram 

completos, incluindo seu 
maior craque, Eusébio, 
para entregar aos azulinos 
a faixa de campeão – e 
foram surpreendidos por 
dois componentes que 
faltam agora aos jogadores: 
qualidade técnica e 
disposição de luta. Torres 
fez o gol do Benfica e 
Amoroso empatou.

O Remo se apresentou 
no seu estádio com Jorge 
(depois François), China, 
Alemão (Zé Maria), 
Casemiro e Edilson; Celso 
(Angelo) e Iris; Zé Ilídio 

PROPAGANDA

Pela verticalização
Em 1967, o crescimento urbano de Belém 

pela verticalização já se incrementava, com 
a multiplicação dos negócios imobiliários no 
centro da cidade, de que é prova o edifício de 

escritórios na rua Ó de Almeida.
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(Jorginho), Rubilota, 
Amoroso (Julião) e 
Zequinha.

ROCK

O conjunto musical 
The Kings foi o primeiro 
grupo artístico paraense 
a assinar contrato com 
uma gravadora nacional, 
a Phillips, em 1968, pela 
qual lançaram o seu 
primeiro disco, O conjunto 
de rock era integrado por 
José Bernardo, Roberto 
Freitas, João Moreira e 
José Arcângelo. O maestro 
Adelermo Matos era o 
supervisor musical da 
banda.

VOO

Em 1974, o jato da 
PanAm para os Estados 
Unidos saía de Belém às 
4:35 da manhã de segunda-

feira. Seu destino final era 
Miami, às 14:15. O almoço 
era servido a bordo, antes 
da escala em San Juan 
de Porto Rico, onde era 
feita a fiscalização pela 
alfândega americana. E 
onde o passageiro poderia 
embarcar no maior avião 
de então, o Jumbo 747, para 
Nova York e outras cidades 
americanas, ou fazer 
conexões para qualquer 
parte da Europa.

Dá inveja, 43 anos 
depois.

GUARDADOR

A atividade de guardador 
de carro começou em 
outubro de 1962. A ideia 
de criar esse serviço foi 
do Lions Clube, na época 
presidido por Oswaldo 
Nasser Tuma. Foram 
selecionados os primeiros 
três guardadores por sua 

“comprovada boa conduta”. 
A Secretaria de Segurança 
Pública e a Delegacia 
Estadual de Trânsito lhes 
entregaram suas carteiras. 
Dois deles atuariam na 
avenida Nazaré e o outro na 
travessa 14 de Março. Eles 
viveriam da gratificação 
que os motoristas 
espontaneamente lhes 
dessem.

OPOSIçãO

 Em 1955 a Frente 
Municipalista de Santarém 
foi organizada para dar 
apoio à candidatura do 
deputado federal Epílogo 
de Campos ao governo do 
Estado contra Magalhães 
Barata, do PSD, que voltava 
ao poder, depois de ter 
governado o Pará por duas 
vezes (nenhuma delas 
através de eleição direta). 
Foi “a maior organização 

política do interior do 
Estado”, segundo os seus 
próprios idealizadores. 
Certamente porque 
pretendia desalojar os 
“baratistas” do poder 
municipal, que controlaram 
durante a maior parte do 
tempo de permanência do 
chefe no comando político 
do Estado.

A frente era presidida 
pelo ex-prefeito Aderbal 
Tapajós Caetano Correa 
e secretariada por Nestor 
Orlando Miléo. O 
tesoureiro era o vereador 
José da Costa Pereira 
e dela faziam parte os 
vereadores Alberto 
Campos de Castro e José 
Maria de Abreu Matos, 
mais Ambrósio Caetano 
Correa e Moacir Bastos 
Miranda, que participaram 
intensamente da vida 
pública santarena durante 
vários anos.

FOTOGRAFIA

O clipper da Duque
Meio século atrás era assim a paisagem da avenida Duque de Caxias com a travessa Vileta, no bairro do 

Marco, em Belém. Piso de terra, mato rasteiro, árvores e um dos últimos quiosques e clippers da cidade, que 
a prefeitura demoliu em 1966. Ao contrário dos demais, que eram públicos, este era particular. Servia, ao 

mesmo tempo, como parada de ônibus. 
O proprietário, que estava há seis anos com a concessão, prevista para 15 anos, cobrou indenização. Com a 
remoção da construção, a avenida foi asfaltada e recebeu canteiro central. É uma das melhores de Belém.
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ANTOLOGIA

A CVRD está ameaçada
de ser desnacionalizada?

Artigo publicado no Jornal Pessoal 313, de dezembro de 2003. Continua a série sobre a 
privatização da Vale. Ele traz os germes do que desembocaria na escandalosa formação dos 

“campeões brasileiros” através do BNDES.

Maior mineradora e princi-
pal exportadora do Brasil, 
a Companhia Vale do Rio 

Doce foi privatizada, em 1997, tendo 
por parâmetro um valor de referência 
tão baixo que acabou sendo arrema-
tada com um ágio de 77%, pago sem 
titubeios pelo consórcio Valepar. A 
desestatização da CVRD foi estabeleci-
da com duas medidas preventivas: na 
nova empresa não poderiam participar 
os japoneses, que eram seus maiores 
clientes, ou os australianos, mais dire-
tos concorrentes, nem os que partici-
param da modelagem da venda.

Esta última restrição foi logo tan-
genciado pelo Bradesco, que, apro-
veitando-se de filigranas jurídicas, 

acabou se tornando o segundo maior 
acionista do controlador da Vale. Esse 
mesmo Bradesco vinha servindo de 
rampa de acesso à Mitsui, a maior 
compradora individual de minério de 
ferro da CVRD. 

A empresa japonesa conseguiu 18% 
das ações da mineradora brasileira, ad-
quirindo-as do Bradesco (através de 
sua subsidiária, a Bradespar). E estava 
se preparando para chegar a 25% do 
controle acionário, através da compra 
das ações do fundo de investimentos 
dos funcionários da Vale, InvestVale. 
Se conseguisse, transformaria a CVRD 
numa empresa nipo-brasileira.

A manobra foi abortada pelo BN-
DES (Banco Nacional do Desenvolvi-

mento Econômico e Social). Depois 
de um rápido entendimento com os 
dirigentes do InvestVale, Carlos Lessa, 
presidente do banco, fez o lance vence-
dor: 1,5 bilhão de reais pelos 8,5% que 
o fundo detinha no capital da Valepar, 
equivalentes a 2,5% do capital votante 
da CVRD, da qual a Valepar é a con-
troladora.

Foi um escândalo na grande im-
prensa e nos meios financeiros nacio-
nais. O alucinado Carlos Lessa estaria 
reestatizando a CVRD. A compra teria 
sido efetuada sem consulta ao superior 
dele, o ministro do desenvolvimento, 
Luiz Fernando Furlan, que também 
integra o conselho de administração 
do BNDES, ao ministro da fazenda, 

Cart@
Jornal

Transformei em carta 
o comentário a seguir, 
que Paloma postou no 
seu Face.
O Jornal Pessoal com-

pletará em 2017 trinta anos 
de idade. Desde a adoles-
cência eu o acompanho. 
O Lúcio Flávio Pinto, seu 
editor, repórter, pesquisa-
dor, faz-tudo, sempre foi 

uma referência para minha 
família como um verdadei-
ro defensor da Amazônia 
e de um jornalismo com-
prometido com a verdade. 
Minha irmã se tornou jor-
nalista de formação e eu 
também, não de formação, 
mas por experiência de es-
crita em O Liberal, nortea-
da sempre pelo Edir Gaya, 
meu primeiro editor. 

Há aproximadamente 
dois anos o Lúcio me es-
creveu um e-mail dizendo 
ser leitor de minhas crôni-
cas e eu quase não acredi-
tei. Logo em seguida fui a 

Belém e nos encontramos, 
depois disso nossa amizade 
se desdobrou à distância e 
respeitosamente, apesar das 
divergências políticas sem-
pre manifestas em opiniões 
por e-mail ou nos fóruns de 
debate virtual muitas vezes 
acaloradas.

Hoje recebi em casa 
minha edição do Jornal 
Pessoal e qual foi minha 
alegria e emoção quando 
vi publicado no tabloide o 
prefácio que Lúcio escre-
veu para o meu livro? Além 
disso o comentário afe-
tuoso sobre meu trabalho 

como escritora demonstra 
sua profunda sensibilidade 
- algo que falta a tantos jor-
nalistas e intelectuais. 

Nesse mesmo núme-
ro do JP consta análise do 
Lúcio sobre o massacre 
de Pau D’arco, em Reden-
ção, e o silenciamento do 
Governo do Estado sobre 
o ocorrido. Pensar nisso é 
mais importante que pen-
sar em meu livro. Ignorar 
a atual situação do estado 
do Pará é um verdadeiro 
crime. A barbárie nessas 
horas engole toda a poesia.

Paloma Franca Amorim

Aos leitores
Por problemas de saúde, que ainda não consegui superar, esta edição foi prejudicada. 

Espero contar com a compreensão dos leitores.

https://www.facebook.com/n/?profile.php&id=100003802071038&aref=1497051687963546&medium=email&mid=5518f387c48c8G5af3f3193ffeG5518f82124b9aG52&bcode=1.1497051686.Abl9nfueO_v-yCrv&n_m=lfpjor%40uol.com.br


JORNAL PESSOAL Nº 633 • JUNHO DE 2017 • 1ª qUiNzENA15

Antônio Palocci, que comanda a equi-
pe econômica, e ao próprio presidente 
Luiz Inácio Lula da Silva.

Todos teriam sido surpreendidos 
pelo anúncio da consumação do negó-
cio. Por isso, Lessa seria demitido do 
BNDES. Sua cabeça já estaria coloca-
da sobre a bandeja de prata da reforma 
ministerial, com data prevista, agora, 
para janeiro.

Se realmente a iniciativa foi da ex-
clusiva responsabilidade de Carlos Les-
sa ou se ele a partilhou com seus chefes 
(cumprindo ordens deles ou obtendo 
sua aprovação), a rigor, ainda não se 
sabe. As duas hipóteses estão coloca-
das, com possibilidades semelhantes 
quanto à sua veracidade. Qualquer que 
seja a alternativa certa, porém, nin-
guém contestou a fundamentação do 
presidente do BNDES, mesmo porque 
toda a imprensa preferiu ignorá-la: a 
Companhia Vale do Rio Doce, a maior 
vendedora mundial de minério de 
ferro, esteve realmente ameaçada de 
desnacionalização? E, se o risco repre-
sentado pela Mitsui foi contornado, ele 
não poderá ressurgir sob outra forma 
ou outra via?

Reconhecida como empresa estra-
tégica, responsável por dois de cada 10 
dólares líquidos obtidos pelo Brasil em 
seu comércio exterior, a Vale está cada 
vez mais forte como multinacional e 
cada vez mais exposta como corpora-
ção brasileira. 

Para garantir os assustados empre-
sários locais, Lessa se declarou ime-
diatamente disposto a passar em fren-

te os 8,5% da Valepar que adquiriu, 
em condições aparentemente satisfa-
tórias para os envolvidos no negócio 
(o ágio, de 3,5%, foi menor do que o 
pago em todas as operações anterio-
res, embora incidente sobre ações que 
não pararam de se valorizar desde a 
privatização, propiciando, dessa for-
ma, apreciável ganho individual para 
os vendedores dos papéis). Fará a ven-
da, desde que a empresas nacionais, 
foi sua condição.

Cabe à Comissão de Valores Mo-
biliários, ao parlamento e à justiça, se 
provocada, averiguar se houve uso de 
informação privilegiada ou dano ao 
patrimônio público. Mas a opinião pú-
blica podia aproveitar com mais inte-
ligência o episódio para a reavaliação 
da Companhia Vale do Rio Doce, às 
vésperas de completar sete anos como 
empresa privatizada. Seu foco de negó-
cio parece estar mais nítido, porém as 
teias do seu comando se tornam mais 
intrincadas, tornando-a vulnerável a 
um golpe, como o que o BNDES diz 
haver estancado.

A análise terá maior nitidez política 
nos próximos dias, quando o governo 
decidirá se capitaliza o BNDES (numa 
quantia entre um mínimo de 5 bilhões, 
se a posição dos monetaristas for se-
guida, e um máximo de 15 bilhões 
de reais, se os desenvolvimentistas 
do banco prevalecerem) para que ele 
possa incrementar, em quase 40%, sua 
linha de crédito em 2004, chegando a 
um realizável de quase R$ 200 bilhões 
em carteira, e mantém Lessa na con-

dução dessa que seria o principal me-
canismo de ativação do tal espetáculo 
do crescimento, tão precipitadamente 
antecipado pelo presidente Lula.

Um dos picadeiros do espetáculo 
é o setor siderúrgico. Ele tem cresci-
do pouco. Só agora parece ter-se dado 
conta do reordenamento da siderur-
gia mundial, a partir da especialização 
dessa atividade nos Estados Unidos e 
o acelerado incremento na China. A 
Companhia Siderúrgica de Tubarão, 
que planeja expandir sua produção 
para 7,5 milhões de toneladas de aço, é 
a sustentação da siderurgia brasileira, a 
espinha dorsal do futuro, voltado tanto 
para o atendimento da demanda inter-
na quanto para o vácuo que surgirá nos 
EUA e as novas necessidades chinesas.

O problema é que a Vale, alegando 
a busca da sua especialização em mi-
neração, pretende transferir o bloco de 
controle da CST para o grupo europeu 
Arcelor, o maior produtor siderúrgico 
do mundo e um dos principais clientes 
da própria CVRD, que pretende inves-
tir um bilhão de dólares na fábrica ca-
pixaba a partir de 2006.

A Arcelor também participa do 
maior projeto de ferro-gusa de Carajás, 
ao lado da Vale. Para ser coerente com 
o que já fez, o BNDES estaria disposto 
a não deixar que a Vale seja substituída 
pela Arcelor na CST. Como agirá, en-
tão, o governo?

Como tudo que é sólido desmancha 
no ar, é preciso ficar atento para o pró-
ximo capítulo. Talvez a grande impren-
sa não lhe dê o destaque devido.

Ação entre amigos
Deputados estaduais formulam 

emendas em benefício de grupos cul-
turais, em especial conjuntos musicais, 
cantores e instrumentistas. A Funda-
ção Cultural do Estado é obrigada a 
cumprir as determinações do legisla-
tivo, repassando o dinheiro fixado na 
emenda parlamentar. Numa só edição 
do Diário Oficial, do dia 2, a funda-
ção repassou mais de 230 mil reais a 
artistas que se apresentaram em cinco 
espetáculos e, Belém, Icoaraci e Ana-
nindeua,

O pagamento é feito com inexigi-
bilidade de licitação. Mas precisaria 
haver algum critério técnico que justi-

ficasse a contratação direta em fun-
ção da notória especialização, do 
valor público e notório dos artistas, 
da sua comprovada qualidade. Cri-
térios a serem avaliados por uma 
comissão designada pela fundação. 
Além da verificação do resultado 
da aplicação do recurso público.

O ideal, porém, seria que as 
emendas parlamentares se restrin-
gissem a iniciativas de efetivo in-
teresse público. Jamais deveriam 
servir a indivíduos, ainda mais com 
essa falta de critérios, que gera a 
desconfiança de a emenda não pas-
sar de uma ação entre amigos.



Salvar a Carioca

O cotidiano em Belém

Todas as vezes em que volto ao 
Rio de Janeiro, não deixo de passar 
pela rua da Carioca, num roteiro 
que sigo pelo centro da antiga ca-
pital federal com mais constância 
e prazer do que ir à praia. Adoro o 
que resta do núcleo mais antigo e 
mais atraente, para mim, da cidade 
maravilhosa. Circulo pela Biblioteca 
Nacional, Museu Nacional de Belas 
Artes, Paço Imperial, Real Gabinete 
de Leitura e vários outros pontos. 
Sempre lentamente, para sentir as 
ruas. Parando em todos os sebos que 
conheço ou ainda vou conhecer. Os 

mais constantes localizados na rua 
da Carioca.

Numa crônica publicada na se-
mana passada pela Folha de S. Pau-
lo, Alberto Costa e Silva certifica o 
fim da rua da Carioca, como de todo 
centro, cada vez mais silencioso, 
com menos gente nas ruas, transfor-
mado em cemitério. A notícia mais 
me surpreende do que entristece. 
Ou não tive o vislumbre necessário 
a paisagem ou o jornalista exagera.

Talvez a causa principal do esva-
ziamento do centro seja a falta de 
segurança em pontos mais isolados, 

como a própria rua da Carioca. Duas 
semanas atrás houve um arrastão 
violento na praça Tiradentes, causa-
do, principalmente, pela extinção de 
uma unidade policial no local, que 
atraiu os assaltantes. 

Como o centro do Rio é patri-
mônio nacional e afetivo, interes-
sa a todo país. Daqui deste quintal 
requeiro às autoridades da cidade 
para salvar o centro, fonte da his-
tória do Brasil e do prazer dos seus 
frequentadores, se a ameaça de se 
transformar em cemitério for real e 
iminente.

Meio dia e meia. A canícula é de 
derreter os ossos. Sol a pino. O ônibus 
NSL 9160 da linha Eduardo Angelim-
Ver-o-Peso está no prego bem no alto 
do viaduto do Entroncamento. Os pas-
sageiros não podem descer: o viaduto 
não tem acostamento. Descer significa 
expor a vida ao perigo, que pode ser 
letal. Vão ter que esperar pela chegada 
de um outro veículo da mesma empre-
sa para serem retirados daquela câma-
ra ardente. O ônibus é velho, sambado, 
anunciando o que acontece todos os 
dias com a precária frota do transpor-
te coletivo em Belém: entrar em pane. 
Circulam incólumes. Ninguém sabe, 
ninguém vê. Belém é isso.

E a refrigeração?

O tema foi debatido, mas, com per-

dão da abusiva expressão, esfriou. Es-
tuda-se se a introdução da refrigeração 
nos ônibus ordinários (ou ordinaríssi-
mos) de Belém deverá avalizar um au-
mento no valor da tarifa. Pela linha do 
BRT, os (quatro) ônibus são confortá-
veis, espaçosos, novinhos, têm ar con-
dicionado, circulam em faixa exclusiva, 
saem de uma grande estação e custam 
R$ 3,10.

Qual a dúvida?

Corredor polonês

A avenida Almirante Barroso tinha 
seis pistas. Uma de cada lado foi abo-
canhada pelo BRT, deixando apenas 
duas para o fluxo que antes congestio-
nava tudo nos momentos de pico do 
trânsito. A partir de hoje à noite, mais 
uma pista será bloqueada por um ta-

pume, deixando uma única pista, ao 
longo de 70 metros, na direção Belém
-Ananindeua.

Os BRTs e os (supostamente) ex-
pressos são obrigados a disputar as 
duas pistas que restaram em cada sen-
tido da avenida quando tapumes me-
tálicos avançam sobre a via paralela à 
especial. No espaço que eles protegem 
deveriam as obras do BRT estar em an-
damento, se não acelerado (o que seria 
pedir demais à prefeitura), pelo menos 
constante. Mas há meses nada há por 
detrás do tapume. À frete dele, um caos 
sobre rodas atormentando os motoris-
tas e agravando o sofrimento dos pas-
sageiros de ônibus.

E ninguém toma uma providência.
O BRT é o retrato de uma cidade 

incompetente, acomodada, irracional, 
caótica e entregue à própria sorte.

Viadutos surreais

Belém possui três viadutos (ou terá 
mais?). Um, o “tobogã do Edmilson”, 
só comporta um carro de cada vez. 
Ocupa uma das faixas da avenida Al-
mirante Barroso, onde desemboca. 
Outros são mais largos, mas não pos-
suem área de livre acesso para quem 
quer neles entrar. O motorista precisa 
aguardar por uma oportunidade. Um 
não tem acostamento. O acostamento 
dos demais é insuficiente. E por aí vai, 
explicando a razão de ser dessa coisa 
que é o BRT ao tucupi.


