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CORRUPÇÃO

Na rua da amargura
O tsunami da corrupção, que atingiu seu nível mais alto e violento com a 

delação de Joesley Batista, especialmente pela gravação secreta da sua conversa 
com o presidente Michel Temer, chegou ao pórtico da mais alta corte de justiça do 

Brasil. As instituições estão sendo arrastadas para a rua da amargura. Todas.

OLGA PELA GESTAPO • COMPADRIO CULTURAL

O ministro Edson Fachin pode até ser consi-
derado o grande vencedor com a decisão do Su-
premo Tribunal Federal [por necessidade de fina-
lização desta edição, não foi considerada a sessão 
de encerramento da votação, agendada para o dia 
28]. Ele foi confirmado como relator do proces-
so instaurado a partir da delação do empresário 
Joesley Batista e referendado o seu ato de homo-
logação do acordo entre o dono da JBS e a Pro-
curadoria Geral da República. Já foram revela-
dos os votos de sete ministros que levaram a esse 

resultado por unanimidade. Os quatro restantes 
serão divulgados nesta quarta-feira, Podem ape-
nas quebrar a unanimidade, mas já não interfe-
rem na decisão.

Se o relator da Operação Lava-Jato no STF 
pode ser tido como vencedor, esta é matéria para 
controvérsias. Quem perdeu mesmo foi a alta 
corte de justiça do Brasil, com o desgaste da sua 
credibilidade e respeito. Ninguém precisava ser 
adivinho se antecipasse o desfecho do julgamen-
to. Os pares apoiariam o colega ao menos por 
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corporativismo. Assim entenderá a 
maioria dos que acompanharam a 
deliberação.

A apreciação da questão pelo 
colegiado foi um erro, que Fachin 
poderia ter evitado se mantivesse a 
sua posição, que foi de homologar 
monocraticamente o acordo entre 
a PGR e o principal dono do grupo 
J&F. A maioria da corte concluiu 
que a apreciação sobre os termos 
da delação só será possível no exa-
me de mérito da questão, ao fim 
do julgamento, e não na sua ins-
trução processual, que ainda está 
em curso.   Logo, confirmaram o 
que Fachin já devia saber. Mas ele 
preferiu ser fortalecido pelos pa-
res. O Supremo se expôs ao enten-
dimento pelo público de se tratar 
de um jogo de cartas marcadas. 
Mas houve divergência interna, 
abrindo amis um flanco para ser 
explorado no futuro.

A peça que motivou o julga-
mento, formulada pelos defensores 
do governador de Mato Grosso do 
Sul, é canhestra para o tamanho do 
desafio que ela se propunha enfren-
tar. Para o leigo, porém, foi motivo 
suficiente para dúvidas e inquietações 
uma pergunta: se Edson Fachin é o juiz 
prevento para tudo que diga respeito, 
se assemelhe ou tenha cheiro de Lava-
Jato, por que Joesley Batista não foi ao 
juiz natural do caso, que é Sérgio Moro, 
da 1ª instância, já que o empresário 
não tinha – e ainda não tem (ao menos 
formalmente) – foro privilegiado?

A resposta fácil está na ponta da 
língua: porque ele estava denuncian-
do crimes praticados pelo presidente 
da república e outros políticos com o 
foro decorrente de função. Foi arrasta-
do para esse privilégio pela companhia 
em que estava. 

Entretanto, a pérola da coroa ofe-
recida pelo empresário foi a gravação 
clandestina de uma conversa notur-
na e soturna com Michel Temer. Sem 
ela, Batista não conseguiria a delação, 
muito menos os benefícios hipertro-
fiados que Janot pediu para ele e Fa-
chin sancionou.

Mantida a correlação entre  todas 
as delações até aquele momento sa-
cramentadas, se Joesley apresentasse 
apenas as demais acusações que fez, o 

agente da aprovação do acordo se veria 
obrigado a lhe impor sanções, nivelan-
do-o a gente do mesmo porte ou apro-
ximado como Marcelo Odebrecht e 
Léo Pinheiro. Joesley contudo, recebeu 
o carrão de sena da história – ainda 
recente – das delações feitas no Brasil 
para prender criminoso de colarinho 
branco. Sem Temer, ele seria mais um 
delator à frente de Moro. Com a cabeça 
do presidente da república na bandeja 
da gravação, foi direto ao procurador 
geral da república e ao ministro do STF.

O problema é que esse valor espe-
cial não podia servir de etiqueta de 
criminoso para colar em Temer. Com 
a gravação oculta, o empresário criou 
um fato. Grave e escandaloso, passível 
de severa punição, mas jamais com li-
quidez e transparência para servir de 
prova de que Temer é mesmo o chefe 
de uma organização criminosa, a mais 
perigosa do país (acusação, aliás, que 
só foi feita no primeiro depoimento 
pós-delação). 

Mas se Temer fosse mesmo o capo 
dessa máfia, Joesley seria o seu caixa. 
Logo, também criminoso. Logo, impe-
dido de ter a sua delação homologada, 

já que a vinculação a uma or-
ganização criminosa a inviabi-
liza, na forma da lei.

Contra todas essas evidên-
cias, poderosas e elementares, 
ele se declarou réu confesso, o 
maior corruptor da história do 
Brasil. Com seu dinheiro, mas 
também com dinheiro públi-
co, principalmente do BNDES, 
a juros abaixo dos de mercado, 
subsidiados pela nação, colo-
cou no bolso 1.800 políticos, 
além de burocratas e técnicos 
de órgãos do governo. 

Ainda assim, saiu das tra-
tativas pela porta da frente. 
De lá, imune a qualquer ação 
penal, autorizado a viajar 
para o exterior e de lá, como 
se acionasse uma bomba de 
efeito retardado, começou a 
desfazer os seus negócios no 
Brasil para se estabelecer fora 
do Brasil, com o carimbo do 
autorize-se do poder judici-
ário, por decisão isolada de 
Luiz Edson Fachin.

Também com a providen-
cial e fundamental ajuda de 

muita gente, incluindo dois procura-
dores com acesso direto ao chefe, Ro-
drigo Janot, Joesley Batista foi o autor 
do enredo. Tecido como uma teia de 
aranha, com fios quase invisíveis, po-
rém firmes, atou a cúpula da instância 
superior da justiça brasileira e do Mi-
nistério Público Federal. 

Com a sua decisão da semana pas-
sada, o STF tentou se desvencilhar des-
ses elos, mas pode ter se encalacrado 
ainda mais, mesmo tendo tomado a 
decisão tecnicamente certa. Embora já 
na undécima hora, quando a trama te-
cida pelo poderoso empresário começa 
a ser desfeita e se volta contra ele, não 
só no Brasil, mas também no exterior, 
principalmente nos Estados Unidos, 
que ele pensava tomar por seu domicí-
lio definitivo.

Se esse refluxo do tsunami que ele 
desencadeou prosseguir, quantos serão 
arrastados pela nova onda gigantesca, 
que não para de se avolumar, atingin-
do refúgios que pareciam seguros e 
indevassáveis? O Brasil volta à rua da 
amargura, que se tornou o local de do-
micílio das suas instituições.
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Temer versus Joesley

Bandido contra bandido
Nenhum autor de romances de es-

pionagem conseguiria criar um enredo 
tão complicado e intrigante quanto os 
brasileiros, que produziram a maior crise 
de sua tão crítica história. Quem se der 
ao trabalho de reconstituir cada capítulo 
dessa rocambolesca trama, que já des-
cambou definitivamente para o absurdo 
e o surreal, haverá de concluir que nela 
agem apenas bandidos. O mocinho ain-
da não se apresentou. Talvez nem exista.

A crise é de homens (e mulheres, na-
turalmente, conforme requer a retórica 
igualitária) desde os comuns, na base da 
pirâmide demográfica, até a cúpula, a 
mais alta nessa Sodoma de concreto que 
atende pelo nome de Brasília. Que lide-
ranças serão capazes de se livrar do fogo 
da corrupção para conduzir o país a um 
novo patamar de decência e dignidade, 
ao menos mínimas?

O presidiário Eduardo Cunha, que 
foi presidente da Câmara dos Depu-
tados e, por isso, o segundo na linha 
sucessória do presidente da república, 
ajuizou da sua cela, em Curitiba, um 
inédito recurso ao Supremo Tribunal 
Federal, O ex-deputado quer anular a 
“delação bilionariamente premiada” do 

empresário Joesley Batista, acertada a 
quatro mãos por Edson Fachin, minis-
tro do mesmo STF, e o procurador ge-
ral da república, Rodrigo Janot. Com 
ênfase e ironia, o cidadão processado 
por corrupção quer mais ou menos o 
que a vovó Zulmira, criação ficcional de 
Stanislaw Ponte Preta, reivindicava: ou 
restaure-se a moral ou todos nos locu-
pletemos. Não há inocentes no Leblon.

Se os principais implicados em ilí-
citos pela Operação Lava-Jato estão na 
cadeia, em prisão aberta ou domici-
liar, envergando vistosas tornozeleiras 
eletrônicas e outras - digamos assim - 
punições, por que os bandidos da JBS 
desfrutam “dos seus bilionários bens à 
vista”, graças à mais insólita - e mesmo 
inacreditável - delação de toda a Lava-
Jato, ainda uma caixa de Pandora a de-
saguar quem a devasse?

Com evidente conhecimento de 
causa, Cunha indica os objetivos escu-
sos de Joesley Batista ao montar a sua 
delação e vê-la endossada principal-
mente por Janot, de cuja companhia ti-
rou o mais próximo dos procuradores 
em Brasília, contratando-o para prepa-
rar tecnicamente a delação do empre-

sário da carne. Mas também traz para a 
ribalta o ex-presidente Lula, argumen-
tando ser ele – e não Michel Temer – o 
principal parceiro de Joesley na organi-
zação criminosa por ele descrita.

Cunha diz que num encontro com 
Joesley e Lula, a pedido do ex-presidente, 
na residência do dono da JBS, realizado 
no dia 26 de março de 2016 (omitido 
pelo empresário na sua delação e na sua 
recente entrevista à revista Época), pôde 
constatar “a relação entre eles e os cons-
tantes encontros que mantinham”. Como 
consequência desse entendimento, sur-
giram os supostos benefícios concedidos 
pelo governo à JBS, como a medida pro-
visória de refinanciamento de dívidas, 
que possibilitou à empresa pagar bilhões 
de reais devidos à previdência em 15 
anos, com descontos e o uso de moedas 
podres. E um acordo de leniência privile-
giado com o Banco Central.

Eduardo Cunha faz o jogo de Te-
mer, agora em desatada ofensiva, quase 
louca para tentar sobreviver? Pode ser. 
Mas sua incrível ação já está na mais alta 
corte do país, em busca de explicação. É 
melhor assim. Com tanto circo montado 
no Brasil, um pouco e pão é bem melhor.

Como presidente da república (ser-
vidor público, portanto), Temer podia 
ter representado ao Ministério Público 
para que promovesse a ação que pro-
pôs contra o empresário Joesley Batis-
ta. De caso pensado, não quis. Se agis-
se de outra maneira, teria a vantagem 
de não precisar contratar advogado. 
Como está em conflito com o MP, seria 
um risco. Preferiu ser o autor da ação, 
protocolada em Brasília no dia 19.

É a observação que se pode fazer 
já na abertura da peça. Ela não tratou 
propriamente da defesa do presidente. 
Com objetividade técnica, se limitou 
a extrair trechos da entrevista que o 
dono da JBS concedeu à revista Época, 
divulgada na semana anterior, enqua-
drando-as nos tipos criminais de calú-
nia, difamação e injuria. 

A calúnia resulta da classificação 
que Joesley fez do presidente como 

chefe de uma organização criminosa, a 
mais perigosa do país, com seus ilíci-
tos. São fatos objetivos, que o empre-
sário teria que provar. As ofensas são 
mais de natureza subjetiva, envolvendo 
a definição do ânimo de difamar e inju-
riar, que é evidente na entrevista.

A busca pela objetividade não im-
pediu Temer de introduzir compo-
nentes políticos na ação. Ele acusou 
Joesley de ter medido suas denúncias 

de tal maneira a ocultar seus parcei-
ros no enriquecimento vertiginoso 
do seu grupo durante as administra-
ções do PT, com o generoso dinheiro 
do BNDES. Seu objetivo seria atacar 
o presidente e seus aliados em de-
trimento (ou em favor) dos petistas. 
Mesmo que essas considerações não 
se desenvolvam na instrução da ação, 
caso a instância superior a mantenha, 
o recado foi dado. Tudo que Temer faz 
agora é parte da sua batalha pela so-
brevivência política.

A primeira reação de um delatado 
ao ataque de um delator pode vir a ser 
uma novidade positiva para que o deba-
te em torno da investigação da corrup-
ção no Brasil se torne mais dialética e, 
pelo confronto dos contrários, aproxi-
me mais os discursos da realidade. Por-
que parece que todos mentem – muito 
ou pouco. Até agora, sem exceção.
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Corrupção a dois

O jeito tucano

BRT: choque de realidade

Belo Monte: chinesa?

Em fevereiro do próximo ano a hidrelétri-
ca e Belo Monte, no rio Xingu, estará em con-
dições de gerar 5,5 mil megawatts através de 
nove maquinas. Será metade da sua potência 
total, que, quando alcançada, a tornará a quar-
ta maior hidrelétrica do mundo. Nesse mês a 
usina deveria ser conectada a uma linha de 
transmissão de mais de dois mil quilômetros, 
até São Paulo. A obra está em andamento, mas 
há trechos que nem foram iniciados.

Eles estavam confiados à espanhola Aben-
goa, que quebrou financeiramente. Se o atraso 
não for superado, Belo Monte poderá sofrer 
prejuízo de 1,5 bilhão de reais em 2018. O di-
nheiro – todos sabem – terá que ser  bancado 
pela solução de sempre: tarifa mais alta a ser 
paga pelo consumidor. O paquiderme levan-
tado no Xingu ficará ainda maior.

Enquanto isso, os chineses atuam sobre a 
infraestrutura logística do Brasil como aquele 
velho jogo de videogame, o Pac-Man. Estão 
engolindo tudo.

Com suas sete estações na avenida 
Almirante Barroso iluminadas e livres 
dos tapumes metálicos que bloquea-
vam irracionalmente sua visibilidade, 
o BRT poderá virar um point numa 
cidade sem alternativas de passeio? 
Indivíduos ou famílias circularão pela 
principal via de entrada e saída de 
Belém para ver a novidade. Mesmo 
inadequadas ao clima de Belém, as 
estações são bonitas e atrativas como 
decoração urbana. Mas por quanto 

tempo persistirá o encantamento pela 
aparência e pela visão paradisíaca da 
propaganda municipal?

Há um enorme desafio de cor-
reções e aditivos para que o sistema 
apresente os resultados trombeteados 
pela retórica oficial, se vier a apre-
sentá-los mesmo. Do Mangueirão até 
Icoaraci ainda há um difícil deserto a 
atravessar. A prefeitura se apresenta 
como guia seguro, confiável e compe-
tente. Mas as informações oferecidas à 

sociedade ainda são escassas e incom-
pletas, quando existem.

Para atualizar a população à obra, 
antes que ela se consume sem enfren-
tar o debate em profundidade, melhor 
mesmo seria o Ministério Público 
convocar os responsáveis pela obra 
para a prestação de contas à socieda-
de em audiências públicas setoriais e 
uma geral. Para todas as partes, se o 
interesse é servir à sociedade, seria 
muito bom.

Os governos tucanos no Pará, des-
de Almir Gabriel, primam pelo equi-
líbrio fiscal e pela seriedade na com-
patibilização da receita aos gastos, 
especialmente quanto à folha de pes-
soal. Sempre esteve entre as exceções 
em meio a administrações estaduais 
perdulárias e irresponsáveis no trato 
das contas públicas, principalmente 
nos últimos anos. Alguns Estados se 
encontram em emergência ou mes-

mo calamidade financeira. O maior 
exemplo é o Rio de Janeiro, de Sérgio 
Cabral e seu sucessor, que atende pelo 
sugestivo apelido de Pezão. 

Essa é também uma marca do 
PSDB. Não por acaso, é do seu único 
presidente da república, o sociólogo 
Fernando Henrique Cardoso, a Lei 
de Responsabilidade Fiscal, que fixou 
limites decentes para o comprometi-
mento da receita com as despesas de 

pessoal. Embora ela seja frequente-
mente desrespeitada, a ponto de causar 
a insolvência pela reiteração do abuso, 
foi um marco na gestão pública.

No caso paraense, essa preocupação 
louvável tem um lado negativo. É o pre-
juízo para a qualidade da máquina pú-
blica, o encolhimento da função estatal 
e o achatamento salarial. Pode-se dizer 
que o balanço dos prós e contras é favo-
rável? Com as respostas, os leitores.

O presidente Michel Temer 
prometeu, no dia 21, em Mos-
cou, ao lado de Vladimir Putin, 
que Brasil e Rússia darão priori-
dade ao combate à corrupção nos 
dois países. Brasil e Rússia estão 
entre os países mais corruptos 
do mundo. A prática centenária 
se agravou com a venda de valio-
sos itens do patrimônio público 
a preço de banana e por critérios 
duvidosos em programas de pri-
vatização. No leilão desses ativos 
cresceu a intermediação de in-
tegrantes do aparato estatal e de 
aliados políticos, numa escala ja-
mais vista.

A apuração, desvendamento 
e punição da corrupção é pro-
movida nos dois países não por 
iniciativa dos chefes dos três 
poderes, sobretudo o executivo. 
Transformados em réus, eles se 
empenham mais em apagar ras-

tros e criar muros de proteção 
do que em ter participação ativa 
nesse saneamento ético e moral. 
A indiferença de Putin à verdade 
pública não tem por matriz ape-
nas a sua origem, na engrenagem 
secreta estatal: ele segue a tradi-
ção autocrática dos czares. Talvez 
seja, em ordem inversa, um novo 
Pedro, o Grande.

Já Temer, que não tem esse 
arcabouço histórico, parece estar 
criando uma bolha artificial na 
qual circula, se protege e se iso-
la da realidade concreta de todos 
os dias de novas delações que o 
incriminam. Sua muralha era o 
Congresso. A derrota da semana 
passada, na votação da reforma 
trabalhista, sugere que essa bar-
reira está trincando. Mesmo que 
seja reparada, o presidente cami-
nha para um fim cruel: a esqui-
zofrenia.
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Como ficará a quadrilha
que Joesley denunciou?

“Companheiro” Eike
Em 21 de dezembro de 2009 Lula foi a Nova York receber um prêmio concedido por empresários e líderes 

cívicos americanos, no suntuoso hotel Waldorf Astoria. O salão estava cheio. No seu discurso, Lula só 
cumprimentou e citou três pessoas: o petista Luiz Dulci, o americano Rex Tiller e “o nosso companheiro 
Eike Batista”, símbolo do capitalista à moda do PT no poder, que gerou também Joesley Batista e Marcelo 

Odebrecht. O que aconteceu oito anos depois?

A entrevista que o empresário Jo-
esley Batista deu à revista Época, duas 
semanas atrás, tinha poder destrutivo 
suficiente para ejetar Michel Temer da 
cadeira de presidente da república. Na 
atual conjuntura, porém, na qual apa-
rências são desmascaradas e respeita-
bilidades são estraçalhadas diariamen-
te, não chegou a ter exatamente esse 
efeito. Sem dúvida, foi bem sucedida 
ao descortinar de vez a melancólica 
dimensão criminal de um professor de 
direito constitucional e jurista de no-
meada. Mas também abala as institui-
ções brasileiras envolvidas nas denún-
cias de um dos donos do grupo J&F.

Joesley apimentou ao máximo as 
declarações que já fizera na delação 
premiada ao Ministério Púbico Fede-
ral. O objetivo era óbvio: valorizar o 
que disse e se prevenir contra os efei-
tos danosos – para ele, mas não para 
as pessoas citadas ou por trás das cita-
ções, eventualmente ainda no anoni-
mato, mas suas conhecidas – do des-
dobramento da sua iniciativa. Assumiu 
uma chantagem explícita, radical.

Por isso mesmo, o homem que vol-
tou ao palco nacional para uma edição 
ampliada e agravada da sua peça inicial 
já não merecia a menor consideração. 
Se Temer é o chefe da maior e mais 
perigosa quadrilha em atividade no 
Brasil, o empresário, que sacava (prin-
cipalmente dos cofres públicos, que lhe 
foram abertos) dezenas de milhões de 
reais a cada chamada do chefe, é inte-
grante confesso e destacado da mesma 
quadrilha.

É o homem do caixa sujo, da con-
sumação das ilicitudes. Passível, por-
tanto, de enquadramento nos crimes 

de corrupção ativa, formação de qua-
drilha, lavagem de dinheiro e outros 
itens mais que uma boa investigação 
apontar.

O empresário acabou. Resta o ban-
dido – muito perigoso, aliás, porque 
refratário a qualquer limite ético, mo-
ral ou legal. Gângster de alto cacife por 
sua proximidade com outros chefes, da 
mesma estirpe, incluindo os ocupantes 
do mais alto nível do poder público. 
Um verdadeiro homem bomba.

Joesley Batista já era bandido quan-
do se apresentou, em Brasília, ao che-
fe do Ministério Público Federal. Não 
foi limpo à presença de Rodrigo Janot. 
No momento em que se encontraram, 
Joesley mantinha com propina um 
subordinado do procurador geral da 
república para informa-lo do que lhe 
interessava junto ao MPF (que preci-
sou ser preso por isso) e atraíra outro 
procurador, ainda mais próximo, para 
advogar seus interesses e preparar a de-
lação (a quatro ou mais mãos). Minara 
o centro da principal máquina de com-
bate à corrupção no país.

Joesley negociou com essa cúpula o 
mais favorável, surpreendente e suspei-
to acordo de delação de toda história 
da Operação Lava-Jato. Não só não foi 
preso nem submetido a controle atra-
vés de tornozeleira eletrônica como 
ganhou imunidade penal e pôde trans-
ferir seu domicilio para os Estados 
Unidos, a pretexto de que estava sendo 
ameaçado de morte, mesmo quando 
suas acusações ainda estavam sob si-
gilo.

São muitos os defensores de Janot e 
de Edson Fachin, relator da Lava-Jato 
no Supremo Tribunal Federal, que ho-

mologou integralmente a delação, em 
compasso afinado com o planejamento 
do delator para possibilitar a especu-
lação financeira antes da revelação do 
que disse (que lhe teria rendido 800 
milhões de reais) e sua fuga para os Es-
tados Unidos.

Eles acham que a preciosidade das 
informações justificou os benefícios 
concedidos a Joesley. Seria um preço 
compatível com a qualidade do produ-
to oferecido. É uma tese frágil demais 
para suportar a incrível coleção de pri-
vilégios deferidos ao delator. Afinal, 
ele mesmo disse que corrompeu 1.800 
políticos.

Com a reprise já debochada, na 
qual Joesley escancarou o que revelara 
e chegou aos mínimos detalhes, omiti-
dos na primeira delação (a única efe-
tivamente realizada até agora, já que 
a próxima ainda está por acontecer), 
o lógico seria que o primeiro acordo 
fosse cancelado. Não só isso. O réu 
confesso de integrar uma quadrilha de 
corrupção, a maior e mais profunda, 
talvez, da história da humanidade, te-
ria que ser preso, como foram os outros 
delatores, inclusive de alto coturno, 
como Marcelo Odebrecht, comandante 
de outra máquina corruptora, no cár-
cere até hoje.

Michel Temer tem imunidade. 
Como ele diz que não renunciará, um 
processo contra ele terá que passar pela 
Câmara dos Deputados. Temer estima 
dispor de votos suficientes para barrar 
qualquer ação contra si. Tantas vezes 
quantos forem os pedidos de licença 
para processá-lo? Duvide-se. E quanto 
a Joesley?
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O sacrifício de Olga Prestes
Não chegou às mãos de Olga o ro-

mance Iracema, o clássico de José de 
Alencar, que sua sogra lhe enviou do 
Brasil para sua cela, em Berlim, onde os 
nazistas a mantinham presa, na segun-
da metade dos anos 1930. Juntamente 
com a revista francesa L’Illustration, o 
livro foi vetado pela censura da polícia 
secreta alemã, a Gestapo, com base nas 
seguintes considerações:

“O romance Iracema – Lenda do 
Ceará, escrito em língua portuguesa, 
assim como a revista francesa, não de-
vem de maneira alguma ser entregues à 
prisioneira Olga Benário. O livro por-
tuguês [sic] descreve a vida de luta de 
um condenado brasileiro pela liberda-
de e difama em grande medida a forma 
de governo ordeira”.

Observação interessante. Do outro 
lado do Atlântico, na mesma época, a 
história da morena com lábios de mel 
circulava livremente, mesmo estando 
o Brasil sob uma ditadura, a do Estado 
Novo de Getúlio Vargas, responsável 
pelo fato de a esposa de Luiz Carlos 
Prestes, judia e comunista, ter sido 
extraditada para o país que mais per-
seguia judeus e comunistas. Ou seja: 
entregue à Gestapo para que o órgão 
de repressão mais selvagem do planeta 
a executasse.

No Brasil, o romance de Alencar 
sempre foi apresentado aos iniciados 
como uma obra romântica e ingênua, 
uma visão cor de rosa das coisas. Para o 
Terceiro Reich de Adolfo Hitler era uma 
exortação à liberdade e um libelo contra 
a ordem pública sob forma totalitária.

Esse paralelo pode agra ser apro-
fundado, graças a Olga Benario Pres-
tes – Uma comunista nos arquivos da 
Gestapo (Boitempo, São Paulo, 136 
páginas), escrita por Anita Leocádia 
Prestes, filha do “cavaleiro da espe-
rança” com a militante alemã que se 
tornou um quadro da Internacional 
Socialista, com base em Moscou, na 
então União Soviética.

É um livro pequeno, mas valioso, 
que incorpora novidades às biogra-
fias de Olga. Sua filha o escreveu com 
base nos arquivos da própria Ges-
tapo, apreendidos pelos russos em 
1945, vitoriosos ao final da Segunda 

Guerra Mundial. Esses arquivos co-
meçaram a ser abertos para consulta 
pública em abril de 2015. Dos seus 
2,5 milhões de folhas, formando 28 
mil dossiês, 2 mil foram dedicadas a 
uma única pessoa: Olga. Na apresen-
tação, a filha, com 81 anos, acha que 
esse dossiê pode ser “a coleção mais 
abrangente de documentos sobre 
uma única pessoa do fascismo”.

Essa história, de amor e tragédia, 
começou quando Olga e Prestes saíram 
de Moscou no final de 1934. No lon-
go caminho até o Brasil eles iniciaram 
uma convivência amorosa que durou 
apenas 15 meses. Apesar dessa curta 
história em comum, ela formou elos 
afetivos e políticos fortíssimos, que 
nem a tortura sob prisão enfraqueceu. 
A correspondência que sobreviveu re-
vela a intensidade dessa relação, perfei-
ta para uma exaltação amorosa e uma 
glorificação à militância política, à de-
fesa de uma ideia.

Durante seis anos, Olga foi manti-
da pelos nazistas em “prisão preventi-
va”, expediente usado “para detenção 
por tempo indefinido e sem instaura-
ção de processo judicial”. Não era pre-
vista a atuação de advogado. Quando 
seus carcereiros concluíram que nada 
podiam arrancar dela, a transferiram 
da prisão em Berlim para campos 
de concentração. Ela foi assassinada 
numa câmara de gás do campo de 
concentração de Ravensbrück, em 
maio de 1942. Tinha 34 anos.

Sua comovente história serve de 
motivo de reflexão no Brasil e na Ale-
manha, com significação universal. As-
sinala um dos momentos mais negros e 
vis da carreira de Getúlio Vargas. Presa 
juntamente com Prestes, logo depois 
da malograda tentativa de desenca-
dear a revolução no Brasil através de 
um movimento armado, ela podia ser 
mantida em cárcere nacional, ao invés 
de ser entregue, grávida, à barbárie an-
tissemita e anticomunista de Hitler.

A ditadura se recusou a reconhecer 
méritos e direitos do adversário, direta 
e indiretamente. Essa intolerância pode 
refletir as convicções políticas totalitá-
rias do ditador, mas tem a assinatura 
do chefe da polícia secreta brasileira, 

ironicamente chefiada por um descen-
dente de alemães, Felinto Müller (que 
viria a ser senador pelo partido oficial 
de outra ditadura, a de 1964),

Olga tentou se registrar na embai-
xada do Brasil em Berlim. Sua solici-
tação foi recusada tanto pela Gestapo 
quanto pelo Itamaraty. O Supremo Tri-
bunal Federal rejeitou o habeas corpus 
em favor dela, quando ainda no Brasil, 
impetrado pelo advogado Heitor Lima. 
Defensor de Prestes por designação 
oficial (o “defensor dativo”), Sobral 
Pinto conseguiu vencer as “enormes 
resistências do Itamaraty e do governo 
brasileiro” para permitir que o prisio-
neiro assinasse a declaração de pater-
nidade de Anita Leocádia. 

Ela só foi entregue pela Gestapo à 
avó paterna e à tia quando estava com 
14 meses de idade (nasceu em novem-
bro de 1836, na enfermaria da prisão). 
Essa decisão e o tratamento positivo 
dado à criança pelo período em que es-
teve sob os cuidados dos nazistas “re-
sultou indiscutivelmente da influência 
e da repercussão mundial da Campa-
nha Prestes – uma grande vitória da 
solidariedade internacional”.

A mãe de Olga, que morava em 
Munique, se recusou a receber a mãe 
de Prestes e a delegação inglesa que se 
empenhava pela soltura da sua filha. 
Praticamente enxotou as senhoras in-
glesas, que saíram de Londres mobili-
zadas pela sorte de Olga. Ela se recusou 
a assinar a guarda de Anita. Por cruel-
dade ou pânico de ser alcançada pela 
temida Gestapo. Ou as duas coisas.

Os documentos inéditos da polícia 
secreta ainda não são suficientes para 
esclarecer de vez alguns pontos ainda 
não totalmente iluminados, embora 
já apontados insistentemente, sobre 
a permanência de Olga na prisão em 
Berlim e nos campos de concentração 
ao longo de seis anos.

Os nazistas não a liquidaram logo ou 
deixaram de dar um destino final à sua 
filha, como fizeram em numerosos casos 
assemelhados, porque esperavam muito 
da confissão que ela podia fazer. Con-
tinuaram a insistir, a agravar suas con-
dições na prisão e a torturá-la porque 
a tinham como “conhecida esperteza 
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Quando guarda morre, a vingança é imediata

dessa comunista fanática”, pessoa “ple-
namente judia e uma comunista obsti-
nada e astuta”, “comunista inteligente e 
perigosa”. Anita Leocádia assegura que 
sua mãe “jamais se prestou a delatar 
quem quer que fosse nem a ‘confessar’ 
suas atividades na Juventude Comunis-
ta Internacional ou no Comintern”.

A atitude de resistência e insubmis-
são da prisioneira foi de certa manei-
ra tolerada, o que não aconteceu com 
outras vítimas dos nazistas, porque eles 
deviam entender que essa força não era 
proveniente apenas do seu caráter e 
doutrinação, mas da sua importância 
como “agente internacional” de Mos-
cou. Sua filha considera “evidente que a 
Gestapo só concordaria com a saída de 
Olga caso ela se decidisse a ‘confessar’ 
suas atividades comunistas”.

Ela atuara intensamente na Alema-
nha, desde jovem, antes de se transferir 
para a União Soviética, e esse seu pas-
sado político era considerado “prejudi-
cial ao interesse vital alemão”.

Além disso, com uma eventual li-

bertação de Olga, “haveria 
uma nova ação propagan-
dística, o surgimento de 
numerosos requerimentos 
a favor de Benario, assim 
como uma nova campanha 
difamatória contra o Impé-
rio de parte da imprensa”. 
Em virtude da sua inte-
ligência, ela “certamente 
iria dedicar-se, no exterior, 
de maneira excepcional, 
à propaganda difamatória 
contra a Alemanha”. Con-
cluíram de tudo com uma 
sentença de morte: “Não 
vale a pena gastar mais 
tempo com ela”.

Tudo que fez Prestes e 
Olga atravessarem o mun-
do de volta ao Brasil não 
se consumou. O projeto de revolução 
iminente foi um fracasso. O visionário 
e combatente heroico, que convenceu 
Moscou a colocar sob sua direção qua-
dros valiosos, como Olga, para uma 

transformação radical na América do 
Sul, se revelou incapaz de compreender 
o próprio país e de ser um líder político 
à altura do chefe militar que fora.

O sacrifício de Olga Benário Prestes 
foi em vão.

O guarda municipal Jadson Teixei-
ra, 33 anos, inspetor da guarda mu-
nicipal de Ananindeua, foi morto a 
tiros no dia 20, quando perseguia um 
assaltante no bairro das Águas Lindas, 
na região metropolitana de Belém. 
Na madrugada do dia seguinte, dois 
primos, que cresceram como irmãos, 
foram executados a pouca distância 
do local do assalto e do assassinato do 
agente público. Dez homens encapu-
zados, que chegaram em dois carros, 
arrombaram a porta de madeira de 
uma precária casa de alvenaria, onde 
estavam todos os cinco integrantes da 
família. Entraram já sabendo o que iam 
fazer. Dispunham das informações ne-
cessárias para invadir o local e cumprir 
o que planejaram.

Breno Ferreira Gonçalves, de 20 
anos, foi retirado da cama, ainda não 
desperto, e arrastado para a lateral da 
residência. Recebeu um único tiro, no 
rosto. Foi fatal: a bala saiu de uma esco-
peta e lhe destruiu a cabeça. Alexandre 
Ferreira Gonçalves, de 22 anos, tentou 
escapar. Recebeu três tiros de pistola 
ponto 40. A mãe protegeu os outros fi-

lhos, um menino de 14 anos e uma me-
nina de nove. Ambos foram poupados. 
A ação durou menos de cinco minutos. 
Quando os assassinos se retiraram, 
toda vizinhança permanecia dentro de 
suas casas, com medo. Ninguém admi-
tiu ter ouvido os tiros.

As duas mortes têm todas as ca-
racterísticas de vingança pela morte 
do guarda municipal. O alvo seria 
Breno, dependente químico com fi-
cha criminal, que já lhe valera prisão 
de quatro meses. Ele poderia não ser 
o assaltante que matou o guarda, mas 
provavelmente o conhece e seria do 
bando. Alexandre foi morto por ten-
tar fugir ou porque a retaliação ex-
trapolou a conta. Ele era pedreiro e 
ia receber o seguro desemprego por 
estar sem trabalho. Não tinha antece-
dente algum.

A vingança pelas próprias mãos 
não honrou a memória de Jadson, 
inspetor da guarda municipal de Ana-
nindeua. Seus colegas garantem que 
ele era um excelente profissional. Deu 
prova desse conceito quando se colo-
cou a serviço de uma mulher que fora 

assaltada e lhe pediu que a ajudasse. 
Jadson estava indo para o serviço, no 
início da manhã, mas se desviou do 
seu destino para atender a vítima. Per-
seguiu o assaltante, que o surpreendeu 
com um tiro, matando-o.

O guarda usava o colete balístico 
da corporação, mas a bala penetrou 
em seu corpo pela axila esquerda, 
que não é protegida. A imprensa não 
conseguiu saber se ele estava armado. 
Embora a guarda municipal de Ana-
nindeua já tenha recebido autoriza-
ção para armar seus integrantes, os 
guardas ainda trabalham desarmados. 
Por quê? Essa atitude pode estar sub-
metendo a uma exposição demasiada 
de cidadãos que agem como policiais, 
sujeitos a confrontos armados, sem ter 
a plena capacidade de defesa no exer-
cício de função de alto risco?

Prender os matadores do guarda 
e esclarecer as circunstâncias da sua 
morte seria a resposta adequada a essa 
violência - e não mais violência por 
parte de pessoas sem condições de de-
sempenhar a função que lhes cabe na 
segurança pública.
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Animais e pessoas
Oito gatos e dois cachorros foram encontrados 

mortos por envenenamento na área da feira da Pedrei-
ra, no dia 15. Dois dias depois, dezenas de ativistas fi-
zeram uma justa manifestação de protesto contra essa 
matança. Tentaram alertar os eventuais interessados 
na eliminação dos animais, sobretudo os feirantes, e 
chamar a atenção das autoridades para o problema. 
Podiam ter aproveitado a energia e a indignação para 
incluir no protesto os cinco mortos e 14 feridos, seres 
humanos, na chacina do dia 6, em outro birro, ainda 
mais periférico, a Condor.

Até agora, quase três semanas depois, as autoridades 
da segurança pública ainda não apresentaram qualquer 
prova concreta sobre os assassinos, embora tenham 
colocado nas ruas, em Belém e no interior do Estado, 
1.600 homens em operações ostensivas - sem resultados 
à altura dessa inédita mobilização de força. Quem sabe, 
apontem os responsáveis pelo envenenamento dos cães 
e gatos, assim satisfazendo os dignos ativistas.

Cadáveres nas ruas
Concretamente, ao que parece, o que menos emociona, indig-

na ou mesmo interessa é a matança diária de gente em Belém. E 
não é só por imediatismo, a sensibilidade à flor da pele em rela-
ção apenas ao mais próximo. O estupro da jovem do Rio de Ja-
neiro provocou uma catarse contra mim no blog que mantenho. 
O estupro de uma menina de 16 anos na capital paraense passou 
quase em silêncio. 

A rotina das mortes nesta que é uma das cidades mais violen-
tas do mundo parece ter entorpecido o público. Ele é mais ativo 
na leitura das páginas policiais dos jornais, nos programas barra 
pesada da televisão ou na contemplação dos cadáveres deixados 
nas ruas.

No futuro, o que serão essas crianças entregues aos azares do 
dia na periferia de Belém? Acostumadas aos assassinatos, a ver 
cadáveres expostos serem transformados numa atração, como se 
comportarão quando puderem dispor sobre a vida alheia? Os in-
sensíveis de hoje terão direito de ser os juízes de amanhã, conde-
nando e sentenciando pelo cometimento de crimes que podiam 
ter prevenido?

Santarém: valeu a pena?
Como sempre acontece, o editor do 

portal O Estadonet, Miguel Oliveira, ne 
pediu um artigo de análise da realidade 
santarena para a mais nova edição de 
aniversário do município. Pensei sobre o 
desafio e decidi que não teria condições 
de atender rigorosamente o pedido. Te-
nho ido pouco à minha terra natal nos 
últimos anos. As viagens costumam ser 
rápidas e absorvidas por compromissos 
pessoais. 

Acho-me em relativa desatualização 
com a conjuntura local. Esta limitação 
acabou por me conduzir a uma aborda-
gem distinta da encomenda. Aos 67 anos, 
já posso fazer uma reflexão genérica – e, 
digamos assim, filosófica – sobre o que vi 
e observei durante todo esse tempo.

No início dos anos 1950, Santarém era 
única no Pará e na Amazônia: uma cidade 
litorânea a quase mil quilômetros do mar, 
no médio Amazonas (na perspectiva re-
gional), a terceira maior da região, a meio 
caminho entre Belém e Manaus. O traço 
principal do seu perfil eram as praias de 
areia fina e alva, com água transparente, 
que acompanhavam a borda da cidade 
e se estendiam por 40 quilômetros rio 
Tapajós acima. Uma cidade muito mais 
litorânea do que Belém, a poucos quilô-
metros do Oceano Atlântico e com uma 
costa entremeada por balneários.

A praia definia a vida do santareno. 
Tanto nos fins de semana, com excursões 
às localidades mais distantes, como no 
dia a dia. Nos seis meses de verão (e de 
vazante dos rios), Santarém parecia uma 
Copacabana na selva. Jovens e adultos 
sempre presentes nos jogos na areia, mo-
ças e senhoras transitando pelas ruas em 
trajes completos de banho, todos cami-
nhando na mesma direção, uma leveza e 
um espírito lúdico inexistentes na capital 
do Estado.

Uma mentalidade colonial de maca-
queação impediu os santarenos de tentar 
um caminho alternativo para o seu de-
senvolvimento. Outras atividades pode-
riam ser desenvolvidas, mas a principal 
deveria ter sido o turismo. O turismo 
ecológico e cultural, capaz de impedir a 
degradação das praias “da frente”, como 
se dizia, e estimular tudo que pudesse 
continuar a se harmonizar com essa pai-
sagem única, num autêntico e portento-
so estuário fluvial.

Ao invés disso, Santarém imitou Be-
lém. Em quatro séculos, a capital fechou 
o acesso à baía do Guajará e ao rio Gua-
má, emparedando o que só agora é res-

tituído aos belenenses como medíocres 
janelas para o rio, respiradouros do ser 
amazônico. Portos e mais portos, em re-
gra precários e feios, construções pobres, 
desvalorização e desnaturação. A cidade 
em que nasci e à qual voltava todos os 
anos, sentindo o contraste que a elevava 
em relação ao meu domicílio belenense, 
desapareceu – ou desaparece um pouco a 
cada novo ano.

Não é por saudosismo vazio que la-
mento esse processo erosivo. É por tentar 
avaliar o que o desenvolvimento no qual 
vivemos proporcionou a Santarém e do 
que a privou. Uma cidade de beira de rio, 
maravilhosamente amazônica e litorânea, 
virou um aglomerado caótico de beira de 
estrada. Quanto mais se desenvolve, mais 
se descaracteriza. E se afasta de um mo-
delo de progresso em harmonia com o 
que ela deveria ser, não com o que é.

Talvez por isso cada novo retorno à 
minha querida terra natal acrescenta em 
mais um grau a dor de vê-la outra vez. 
A realidade diante dos olhos, com força 
maior do que os números do desenvolvi-
mentismo, me impõe o questionamento: 
valeu a pena?
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A “capoclasse” segundo o “capo” Delfim Netto
“O mais poderoso instrumento de 

oposição às ‘reformas’” é a “alta buro-
cracia federal, uma ‘elite extrativista’ 
que se apropriou do poder em Brasília 
graças à covardia dos governos e ao 
descuidado conformismo escanda-
loso dos trabalhadores e dos sindica-
tos que a sustentam”. É a “capoclasse”, 
diagnosticou o ex-ministro Delfim 
Netto, em artigo da semana passada 
na Folha de S. Paulo.

Alguém poderá reagir a esse ataque 
direto e sarcástico com o argumento de 
que o ex-todo-poderoso da ditadura 
militar se empenha em encontrar uma 
saída para quem está na mira da Ope-
ração Lava-Jato. O próprio Delfim é um 
deles. A acusação que lhe foi endereça-
da é a de receber propina para preparar 
o leilão da concessão da hidrelétrica de 
Belo Monte, como conselheiro de Lula 
e Dilma. É uma hipótese tão possível 
quanto procedente a sua crítica ao apa-
rato burocrático federal encastelado 
em Brasília. Ainda mais por sua condi-
ção de “capo” durante grande parte dos 
21 anos do regime militar.

Entre 2003 e 2016, 313 mil novos 
servidores foram incorporados ao qua-
dro de pessoal na União, incluindo to-
dos os três poderes (executivo, legisla-
tivo e judiciário). Quase 220 mil deles 
foram lotados no executivo civil (mais 

80 mil no militar). No ano passado, a 
soma ultrapassou 2 milhões de pessoas.

Nos oitos anos do governo Lula 
(2003/2010), o aumento do efetivo da 
União em relação a 2002 (fim do gover-
no Fernando Henrique Cardoso) foi de 
171 mil servidores.  Em cinco anos dos 
governo Dilma e Temer (2011/2016), 
comparado com dezembro de 2010, o 
incremento foi de 142 mil.

Em 2016 o salário médio/mês dos 
trabalhadores formais das empresas 
privadas foi de dois mil reais por mês 
(ou, para ser exato, R$ 2.052, segundo 
o IBGE). Esse valor é 90,01% menor do 
que o maior salário médio dos servido-
res da União e 63,95% menor do que a 
média do menor desses salários.

No ano passado, o salário médio/
mês dos aposentados e pensionistas 
do Regime Geral de Previdência Social 
(INSS) foi de R$ 1.285,80, valor 93,74% 
menor do que o maior salário médio 
dos servidores da União e 77,41% me-
nor do que o menor salário médio do 
poder público federal.

É um poderoso exército de mão de 
obra, cujo peso não pode ser ignorado. 
Pelo contrário, tem que ser analisa-
do como uma “nova velha classe”, que 
surgiu, como tal, nos países comunis-
tas, denunciada por um ex-comunista, 
o iugoslavo Milovan Djilas. Claro que 

não se trata da mesma coisa. O Brasil 
é capitalista, sem um Estado absoluto 
nem partido único e outros componen-
tes de uma autocracia ou tirania. Mas 
o peso da tecnoburocracia é tal que dá 
consistência ao alerta de Delfim sobre 
a interferência dessa nova “organização 
criminosa que – com a conivência dos 
últimos poderes incumbentes – assal-
tou o patrimônio nacional e escafedeu-
se brilhantemente”.

Seu reduto é a capital federal, dona 
do maior PIB per capita do país, embo-
ra não resulte de atividades diretamen-
te produtivas, mas do exercício do po-
der, realizado em grande medida para 
proveito próprio. Mesmo um estadista, 
como JK foi, dos poucos que ocuparam 
o poder máximo no Brasil, pode come-
ter erros – e monumentais. Adstritos à 
realidade histórica de cada época, te-
mos que atenuar um pouco esses erros 
porque fazer andar esse paquiderme 
chamado Brasil é uma epopeia – não 
realizada até hoje.

Brasília foi concedida para ser uma 
arquitetura plástica, bonita, audaciosa, 
inovadora, nada funcional, que maltrata 
o indivíduo e esmaga a massa. Um pa-
tamar acima do socialismo realista, mas 
na mesma escada. Um stalinismo à bra-
sileira, com a assinatura do grande artis-
ta dos espaços vazios Oscar Niemeyer.

Barbárie na praça(In)segurança 
pública Míriam Leitão é uma das maiores jor-

nalistas no Brasil atual. Costuma provo-
car reações passionais, a favor e contra. 
Muitos a apoiam achando que é gente do 
PSDB. Outros a detestam por tomá-la 
como inimiga fanática do PT e pau man-
dado da Globo. Muitas pessoas isentas 
devem discordar dela ou aplaudi-la in-
condicionalmente.

Se forem mesmo isentas, agradecerão 
por terem a oportunidade de receber in-
formações e análises por ela produzidas 
em volume impressionante. É impossível 
descortinar o país dos nossos dias sem 
incluir Míriam Leitão no cenário. Além 
de grande jornalista, ela é – e sempre 
foi – personagem da história dos nossos 
dias, que procura registrar e interpretar.

No dia 13, Míriam foi selvagemente 
hostilizada no aeroporto de Brasília e 
durante o voo para o Rio de Janeiro. Pes-
soas que participaram de um encontro 

do PT na capital nacional a agrediram 
verbalmente e a xingaram com palavras 
e gestos. Ninguém tomou qualquer ati-
tude contra os atos abusivos dos passa-
geiros, nem o comandante do avião da 
Avianca, autoridade máxima naquele es-
paço. Míriam se manteve calma e tentou 
ficar indiferente a tudo. A nada revidou. 
Carregou a ofensa no seu interior.

No clima de irracionalismo e fanatis-
mo dos nossos dias, todos estão sujeitos 
a esses constrangimentos púbicos se não 
integram as hordas políticas (quanto às 
criminosas, a elas todos já estão sujei-
tos, indignados e impotentes). Mas não 
se pode deixar que elas ajam impune-
mente. Todos têm o direito de manifes-
tar críticas e discordâncias, mesmo de 
forma enfática e ate mal-educada. Mas 
não se pode reduzir essas polêmicas à 
lei da selva. Ela consagra truculentos e 
bárbaros.

No dia 15 a secretaria de 
segurança pública iniciou uma 
operação de ostensivo e inten-
sivo combate ao crime e ten-
tativa de prevenção de homi-
cídios. Duas semanas depois, 
qual o balanço dessa ofensiva? 
Oficialmente, nada foi apre-
sentado. Não foi concluída a 
investigação sobre a chacina 
da fazenda Santa Lúcia, em Pau 
D’Arco, nem anunciado um 
nome sequer dos 10 homens 
encapuzados que mataram cin-
co pessoas e feriram outras 14, 
em Belém. Na realidade, a cri-
minalidade continuou tão alta 
quanto o medo das pessoas. A 
insegurança pública não pare-
ce ter sido perturbada.
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Amazônia: uma colônia
No dia 14, um avião monomotor de 

uma empresa de táxi-aéreo caiu no rio 
Catrimani, em Roraima. O piloto, que 
levava um enfermeiro para a aldeia dos 
índios yanomami, conseguiu pousar na 
água e se salvar, junto com o passageiro, 
nadando para a margem. Pouco depois 
um helicóptero da empresa Panamazô-
nia chegou para fazer o resgate. O enfer-
meiro conseguiu subir na corda que lhe 
foi atrada e ser salvo. O piloto não supor-
tou o esforço, caiu e morreu afogado.  

O enfermeiro filmou tudo, desde que 
o piloto Elcides Pereira decidiu desligar o 
motor, depois de comunicar o pouso for-
çado que faria sobre o rio, até o choque 
com as águas turbulentas do Catrimani. 
A exibição do vídeo provocou debates, 
principalmente sobre a desastrada ini-
ciativa da empresa de tentar sozinha o 
resgate, sem comunicar o acidente aos 
bombeiros, treinados para esse tipo de 
ação. Eles jamais aprovariam a tentati-
va de retirar os dois homens através de 
uma simples corda. Os bombeiros é que 
encontraram o corpo do piloto, três dias 
depois do acidente.

O leitor Eduardo Muzzolon reagiu 
à exibição do filme com um comentá-
rio que vale a pena transcrever. Disse 
ele: “Total falta de discernimento do 
pessoal do helicóptero! Simplesmente 
lançar uma corda para que os sobre-
viventes ‘se virem’ é de uma incompe-
tência amazônica! Custava atar à pon-
ta da corda uma ‘cadeirinha’ (daquelas 
usadas em rapel, escalada) para o con-
forto e segurança das vítimas? Impro-
viso, incompetência, falta de preparo, 
de conhecimento, de sensatez nunca 
deram certo, ainda mais quando está 
em risco um idoso em situação debi-
litada. E se os dois estivessem feridos? 
Vai ficar barato assim?

A observação me faz lembrar de 
um encontro de que participei, anos 
atrás, na sede do BNDES, no Rio de 
Janeiro, sobre desigualdades regionais 
no Brasil. Sérgio Besserman, irmão do 
humorista Bussunda (já falecido), res-
peitado como economista competente, 
se a um programa que o banco criaria 
para apoiar as atividades empresariais 
na região. Argumentou que não havia 

pessoas com a verdadeira mentalidade 
empresarial na Amazônia.

Concordei em parte com a crítica. Mas 
observei que o maior empréstimo feito 
pelo BNDES na Amazônia foi em favor 
de um empresário americano, Daniel Lu-
dwig, que nunca devolveu os 250 milhões 
de dólares que lhe foram concedidos (va-
lor da época) para implantar uma fábrica 
de celulose e uma usina de energia no 
Jari. Talvez fosse mais do que a soma das 
aplicações industriais do banco na região. 
Besserman não retornou ao assunto.

Observo que tem se incrementado re-
centemente o preconceito contra a Amazô-
nia, induzido pela ignorância nacional de 
fato sobre a região. Tanto nos julgamentos 
no Supremo Tribunal Federal quanto em 
pronunciamentos de políticos e em obser-
vações de comentaristas, o recurso à pala-
vra Amazônia é depreciativo. Seu habitante 
seria um primitivo, abaixo do nível médio 
da população nas regiões mais desenvolvi-
das. Uma autêntica colônia. 

A inteligência seria menor na linha do 
Equador. Talvez porque o sol amoleça o 
cérebro, diria um Cecil Rhodes brasileiro.

Jatene: a explicação
Sou da mesma geração do governador 

Simão Jatene. Na juventude vivida em co-
mum, partilhamos interesses semelhantes 
e circulamos por alguns dos mesmos am-
bientes. Em encontros descontraídos, já 
conversamos agradavelmente, acho que 
em proveito mútuo. As críticas que lhe 
faço, às vezes de forma mais contunden-
te, não interferem no apreço pessoal que 
lhe dedico, sem me importar se há ou não 
reciprocidade. Espero que continuemos 
a nos tratar sempre com civilidade, em 
especial quando descer do poder, com a 
responsabilidade de ter sido o governador 
que por mais vezes chegou ao topo pelo 
voto dos paraenses.

Por isso, torço pela saúde de Jatene, de-
sejando-lhe longa vida. Acompanhei com 
interesse jornalístico, mas também pessoal, 
sua última hospitalização, pelos problemas 
que o acompanham já há algum tempo, a 
circulação coronariana. Fiquei aliviado por 
vê-lo retornar a Belém e à sua agenda nor-
mal, depois de uma permanência em São 

Paulo mais prolongada do que a anunciado 
pelos porta-vozes do governo.

No entanto, estranhei o silêncio na 
volta. Achei que ele se manifestaria sobre 
uma questão de ordem pública, à margem 
da saúde do cidadão Simão Jatene. A ques-
tão, manipulações políticas à parte, é: por 
que o governador, após iniciar em Belém 
o tratamento da elevação da sua pressão 
arterial, não o concluiu no hospital onde 
se internou, com a instalação do quinto 
stent para permitir a circulação de sangue 
pela artéria obstruída?

Ao invés disso, ele viajou para São 
Paulo e se internou no hospital Sírio Li-
banês, em São Paulo, o mesmo no qual foi 
procedida a instalação dos quatro  stents 
anteriore. O procedimento foi bem suce-
dido. Por ser a maior autoridade pública 
do Estado, a Jatene foram concedidos pri-
vilégios como o voo em jatinho particular 
e a internação num dos melhores – e mais 
caros – hospitais particulares do Brasil. O 
mesmo aconteceu quando ele sofreu feri-

mento no olho durante uma pescaria e foi 
ser operado em Goiânia.

Se o tratamento especial se justifica por 
se tratar do governador, ainda assim o ho-
mem comum deve se perguntar se a neces-
sidade de transferir Jatene para São Paulo, 
para a colocação de um stent, que já é proce-
dimento rotineiro em unidades hospitalares 
especializadas, não revela o fosso que separa 
os hospitais de Belém dos de São Paulo ou 
de outras grandes cidades brasileiras? Não 
seria de interesse público que o governador 
justificasse ao contribuinte estadual a razão 
da sua transferência para a capital paulista, 
sem que isso pareça – como parece – des-
crença na rede hospitalar de Belém?

A observação, dita às vezes como pia-
da, de que os melhores hospitais da cidade 
são as companhias aéreas, ao invés de ser 
enfrentada com fatos, é alimentada por bo-
atos que circulam pelos ambientes quando 
alguém com possibilidades de ir para outro 
centro viaja em busca da sua saúde. Parece 
não acreditar que a encontre por aqui.
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O descobridor de Carajás
Em dezembro do ano passado, o Sin-

dicato das Indústrias Minerais do Estado 
do Pará concedeu ao geólogo Breno Au-
gusto dos Santos o título honorifico de 
minerador destaque. O título foi conferi-
do “à personalidade que mais se destacou 
pelo apoio e incentivo ao setor mineral 
do Pará e do Brasil”. A outorga foi em Be-
lém, durante a solenidade de lançamen-
to do 5º Anuário Mineral do Pará 2016. 
Essa homenagem, segundo a direção do 
sindicato patronal, “simboliza para todos 
nós que fazemos parte do setor mineral 
o reconhecimento e o nosso agradeci-
mento”. Breno foi escolhido por votação 
de um colégio eleitoral integrado pela 
diretoria, membros do conselho fiscal e 
empresas associadas ao Simineral.

Na ocasião, escrevi uma nota no 
meu blog. Lembrei que Breno é con-
siderado o descobridor das jazidas de 
Carajás, as mais ricas em um dos maio-
res depósitos de minério de ferro do 
mundo, em julho de 1967, quando ini-
ciava as operações de campo no sul do 
Pará como funcionário da Companhia 
Meridional de Mineração, subsidiária 
da United States Steel, que era, então, 
a maior siderúrgica do mundo. Depois 

Breno passou para a Companhia Vale 
do Rio Doce, ainda estatal, que indeni-
zou a USS e se tornou a única dona das 
jazidas, em exploração desde 1985.

Aposentado, Breno mora atualmen-
te com a família em Niterói, mas conti-
nua em atividade, prestando assessoria 
especializada. Por muitos anos morou 
em Belém. Além de artigos e livros 
sobre mineração, sempre manifestou 
preocupação e interesse pelo desenvol-
vimento do Pará. Nasceu em São Pau-

lo, mas adotou o Pará como o Estado 
do seu coração.

Os comentários que se seguiram 
revelam certo ceticismo e mesmo con-
testação quanto ao papel de Breno na 
história de Carajás, em comentários de 
bastidores que raramente se tornam 
públicos. Como poucas pessoas toma-
ram conhecimento dos comentários, 
decidi reproduzi-los. É um comple-
mento à matéria da antologia, que está 
na página 14.

O poeta Jesus

COMENTÁRIOS
Haroldo Lisboa – Lucio, ao que parece Breno descobriu sem querer, queren-

do. É o mesmo da história do avião? Ou estou confundindo tudo?!
Haroldo Lisboa – Desculpa, Lúcio. Parece que realmente misturei as monta-

nhas, o do avião é relacionado à Serra Pelada..
LFP – Ele chegou ao topo da Serra dos Carajás de helicóptero, enquanto 

os pesquisadores nacionais faziam suas expedições de barco, sem condições de 
chegar aonde estava o minério, 400 metros acima.

Waldir Alencar de Souza – Lucio Flávio, você esqueceu do descobridor in-
telectual de Carajás, o geólogo Gene Tolbert, sem o qual nada teria sido desco-
berto? O próprio Breno deve ter lamentado!

LFP – Não esqueci. O Tolbert forneceu a base técnica, gerencial e administra-
tiva para o Breno chegar ao topo de Carajás. Mas a Steel estava mesmo à caça de 
manganês e não exatamente de minério de ferro. Ganhou na loteria mineral graças 
ao Tolbert, que definiu o alvo. Depois, jogou fora o bilhete premiado. Ainda bem. 
Embora depois o Brasil também tenha começado a dilapidá-lo, como faz agora.

João de Jesus Paes Loureiro é um dos 
mais fecundos poetas brasileiros. Seu últi-
mo livro (Encantarias da palavra, Edufpa, 
269 páginas) acaba de sair. A tiragem é au-
daciosa para um livro de poesia: dois mil 
exemplares. Não é excesso de cortesia: Je-
sus tem um público fiel e até ardoroso, aqui 
e em outros lugares, que mantém cativado 
com sua produção, fluente e intensa como 
um rio amazônico, que constitui um dos 
temas essenciais da sua vasta obra.

Aos 78 anos, quantos livros JJ Paes 
Loureiro já escreveu? Não encontrei uma 
bibliografia completa. E fico a me pergun-
tar se ele tem o número exato. Se tiver, terá 
sido por obra e graça da esposa e compa-
nheira que o acompanha há mais de meio 
século, a socióloga e professora Violeta 
Refskalefsky Loureiro. Intelectual tam-
bém prolífica e respeitada no seu setor, 
Violeta sempre empenhou sua capacidade 
de organização e realização na causa do 
marido, colocando-o em primeiro plano. 

Formaram um casal harmonioso e admi-
rado, às vezes (bem) invejado.

O decidido apoio da mulher sempre 
foi uma das bases para a admiravelmente 
constante atividade criadora de Jesus. Seu 
primeiro livro, Tarefa (por coincidência, 
o mesmo título de livro de Geir Campos, 
outro poeta de verso militante, no outro 
lado do país, igualmente punido pelo re-
gime militar de 1964), surgiu quando ele 
tinha 25 anos. Em 53 anos, este Cantares 
é a publicação de qual número na obra 
do eterno filho de Abaetetuba, estabele-
cido em Belém em 1951?

Meu conhecimento do poeta também 
remonta a mais de meio século. Recém-ad-
mitido à redação de A Província do Pará, em 
1966, logo consegui publicar uma coluna 
dominical sobre arte e cultura. A segunda 
foi dedicada a Jesus. Continha um texto 
meu de apresentação, resultado da nossa 
primeira conversa, e um poema inédito dele. 
Preso e perseguido, o nome do poeta ainda 

provocava receios e vetos. Precisei gastar 
meu latim para fazer o jornal admiti-lo.

Nesse mesmo ano, Altino Pinheiro, res-
ponsável pela edição de Tarefa, apreendido 
pela Polícia Federal, publicou o segundo li-
vro de Jesus, Cantigas de amar de amor e de 
paz, ao qual se seguiria o meu então favori-
to, Epístolas e baladas, de 1968, igualmente 
com o selo do sempre generoso Altino. 

Em 1967 consegui abrir outra frente, 
criando um caderno dominical de cultu-
ra em A Província. Editei umas duas ou 
três primeiras páginas do caderno com 
poesias de Jesus, usando espaços brancos 
(novidade em matéria de diagramação) 
e fotografias como ilustração. O poeta já 
tomara um rumo que o leva a mais um 
livro, com um toque mais robusto de ino-
vação: aos poemas longos, discursivos e 
declamatórios, versos curtos originários 
de observações simples e sutis do coti-
diano. O poeta, no pórtico dos 80 anos, 
continua ativo e novo.
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Instantâneos 
de Belém em 

1963
• Como o forno crema-

tório (que deu origem ao 
bairro da Cremação) estava 
parado, todo lixo da cidade 
estava sendo jogado na “bai-
xa” da Timbó.

• As obras de recupera-
ção do Teatro da Paz tinham 
o mesmo destino: paradas.

• O Departamento de 
Água e Esgoto (atual Co-
sanpa) instalou os primeiros 
hidrômetros em algumas 
casas. A inovação não foi 
aprovada pelo próprio go-
verno. Alegou que o Estado 
passou a ter “sérios prejuí-
zos” com o uso do aparelho. 
O que fez então? Passou a 
cobrar uma taxa extra.

• Uma guerra de da-
tas criou problemas para a 
inauguração da ilumina-
ção na avenida Tito Franco 
(atual Almirante Barroso). 
O governador Aurélio do 
Carmo e o prefeito Moura 
Carvalho, ambos do PSD 
(o Partido Social Democrá-
tico de Magalhães Barata), 
queriam uma data que lhes 
fosse conveniente. Era para 
assumir a paternidade da 
obra. O diretor industrial da 

Força e Luz, porém, decidiu 
antecipar por cinco dias a 
festa. Ninguém daria barre-
tada às custas da empresa.

• Surgia uma nova moda 
ao volante: os motoristas de 
ônibus decidiram dirigir cal-
çando sandálias japonesas. 
O produto inundou a praça, 
trazido por contrabando.

• A gripe da temporada 
tinha dois nomes alternati-
vos: para uns era a cubana 
(homenagem à revolução de 
Fidel Castro); para outros, 
cosmonauta, lembrando a 
intensificação da corrida 
especial, capítulo da guerra 
fria (entre Estados Unidos 
e União Soviética) travada 
nos céus.

 
FUNERÁRIA

 
Na hora da dor, pratique 

a caridade – dizia. Em 1963, 
era a propaganda do serviço 
funerário da Santa Casa de 
Misericórdia do Pará, que 
funcionava na rua 28 de se-
tembro. A receita seria “em 
favor dos indigentes do hos-

pital”. O serviço realizava 
tanto funerais simples quan-
to os de luxo.

 
JÚRI

 
Em dupla, os estudantes 

(do curso clássico) Jader 
Barbalho e Frederico Coe-
lho de Souza, na acusação, 
superaram Milton Nobre e 
Zeno Veloso, na defesa, no 
júri simulado sobre a pena 
de morte, realizado pelo 
Centro Cívico Honorato Fil-
gueiras do Colégio Estadual 
Paes de Carvalho, em 1964.

Convidado, o governa-
dor Jarbas Passarinho man-
dou para representa-lo o 
oficial de gabinete Haroldo 
Maués de Faria.

 
ANIVERSÁRIO
 
Nilza Maranhão Pires 

Franco, uma das mulheres 
mais bonitas do seu tempo, 
era filha de Joao Maranhão, 
o gerente, e neta de Paulo 
Maranhão, o dono e princi-
pal redator da Folha do Nor-

te, o maior jornal do Pará 
e do norte do Brasil. Por 
isso, o aniversário do filho 
de Nilza com o comercian-
te Victor Pires Franco (“dos 
altos círculos financeiros da 
cidade”) teve direito a um 
registro especial no jornal.

O menino era Vic Pires 
Franco Neto, o Vic, que se-
guiria carreira política até se 
tornar deputado federal (e aí 
abandoná-la súbita definiti-
vamente). A recepção foi no 
palacete do pai, cuja beleza 
sempre ficou meio escondi-
da – porque deslocada – no 
antigo centro comercial, na 
travessa Frutuoso Guima-
rães. Hoje, o palacete per-
tence à Y. Yamada.

 
LOCAL

 
Para lembrar um pouco a 

topografia da cidade. A Cru-
zeiro do Sul, que em 1963 
era uma das principais em-
presas de aviação do Brasil, 
tinha a sua agência de pas-
sagens no térreo do edifício 
Dias Paes, na avenida Pre-
sidente Vargas. A seção de 
cargas ficava bem perto, na 
Manoel Barata, logo depois 
do prédio (em abandono 
criminoso nos nossos dias) 
do IAPI, que era um dos 
institutos de previdência 
(no caso, dos industriários), 

PROPAGANDA 

Y. Yamada: uma 
potência

 
Este anúncio de Y. Yamada tem 

exatamente 60 anos. Foi criado pela 
SM (agência precursora da Mendes 
Publicidade) em 1957, quando a 
empresa tinha uma única loja, na 
Manoel Barata, que se tornaria a 
sede da maior rede de varejo do 
Pará. Hoje, essa rede se esgarçou 
e a empresa está sob regime de 

recuperação judicial.
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antes da unificação feita no 
ano seguinte pelo marechal 
Castelo Branco, primeiro 
presidente depois do golpe 
que derrubou João Goulart.

 
INDÚSTRIA

 
Em 1964, Haroldo Ha-

ber comandava as obras da 
sede do Clube Monte Líba-
no, com ponto alto na sua 
“majestosa piscina”, que era 
então um bem acessível a 
poucos. Haber era o dono 
da Joias Laura, que marcou 
época, e da fábrica de sabão 
Pintax. Parecia que o Pará ia 
se industrializar.

 
LIVROS

 
O embaixador dos Esta-

dos Unidos, Lincoln Gor-
don, regressou de uma visita 

a Belém, em 1964, levando 
consigo Terra encharcada, o 
romance que o então go-
vernador Jarbas Passarinho 
escrevera e a Academia Pa-
raense de Letras premiou, 
quando o autor ainda exer-
cia a carreira militar.

Na dedicatória, Passari-
nho se definiu como “apren-
diz de escritor”. Gordon, 
que teve papel importante 
na conspiração para depor 
Goulart, retribuiu com um 
exemplar do relatório da co-
missão Warren, criada para 
investigar o assassinato do 
presidente John Kennedy, 
no ano anterior.

 
PORTUGAL

 
Em abril de 1964 Oliveira 

Salazar 75 anos de idade, 34 
deles como ditador de Por-

tugal. Como sempre desde 
então, a extensa colônia por-
tuguesa em Belém prestou 
“sua sincera homenagem ao 
insigne aniversariante”, com 
uma página de anúncios dos 
estabelecimentos comerciais 
lusitanos da cidade. Nume-
rosos ainda.

 
TOP-SET

 
José Cláudio Pinheiro, 

que morreu neste mês, foi 
um dos organizadores da 
festa em comemoração aos 
quatro anos do Top-Set, que 
aconteceu em 1964. Era um 
baile realizado aos domin-
gos, das 20 horas à meia-
noite, no último andar do 
edifício Palácio do Rádio, na 
avenida Presidente Vargas, 
ao som da orquestra de Al-
berto Mota.

José Cláudio, alegre, di-
vertido e camarada, trouxe 
o cantor de fados Francisco 
Carlos como convidado es-
pecial e incentivou os artis-
tas locais a entrar na dança, 
cm o patrocínio de Moda 
Imperatriz, Casas do Linho 
Puro, Marlet Modas e Paris 
Londres.

Por ser uma data especial, 
quem quisesse entrar teria 
que comprar mesa. Ingressos 
não seriam vendidos.

Uma observação pesso-
al: a pedido de José Cláudio, 
quando estudante do CEPC, 
escrevi um artigo para o jor-
nal dos estudantes que ele 
editava, em 1965. Foi sobre 
o filósofo inglês Bertrand 
Russell. Perdi o exemplar, 
mas Zé Cláudio me cedeu 
o dele, que era filho único. 
Atencioso como sempre foi.

FOTOGRAFIA 

O aniversário
 

Como prova dos noves da beleza de Nilza Pires Franco, uma foto da mesa de “frios e salgados” 
armada para comemorar o aniversário do filho, ao lado do marido, Victor Pires Franco. 

Compondo a cena, os palhaços Nequinho e Alecrim (que tinham programa na TV Marajoara) e 
a decoração da época: as bandeirinhas de São João.
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ANTOLOGIA

Carajás – As lições de 30 anos
Com este artigo, publicado na edição da 2ª quinzena de julho de 1997 do Jornal Pessoal, dou 
sequência a textos sobre a história de Carajás e a privatização da Vale. A primeira data, com 

meio século. A segunda, com 20 anos.

A província mineral de Carajás, 
a maior do mundo, está com-
pletando 30 anos. Pode-se to-

mar como referencial o dia 30 de julho 
de 1967, quando o jovem geólogo pau-
lista Breno Augusto dos Santos, hoje 
presidente da Docegeo (a subsidiaria 
da Companhia Vale do Rio Doce para 
pesquisa geológica), pousou com seu 
helicóptero ao lado da bela lagoa pere-
ne, na Serra Sul.

A aterrissagem foi involuntária, 
provocada por um problema no apa-
relho. Mas Breno aproveitou para 
fazer um reconhecimento da área e 
coletar amostras de rocha. Quando 
os resultados vieram, a Companhia 
Meridional de Mineração, controlada 
pela United States Steel, a maior side-
rúrgica do planeta, ficou sabendo que 
era dona do melhor minério de ferro 
que se conhecia.

Esta é a data oficial de uma das mais 
notáveis façanhas da geologia em to-
dos os tempos. Mas outro parâmetros 
podem ser adotados, como o do ano 
anterior, quando outra multinacional, 
a Codim, fez a primeira descoberta de 
Carajás: os depósitos de manganês de 
Buritirama. Ou, avançando no tempo 
e chegando a 14 de março de 1968, 
quando um primeiro empregado da 
CVRD, José Eduardo Machado, che-
gou a Carajás para avaliar o que a USS 
passara a controlar, iniciando um jogo 
de pressões que resultaria na saída da 
multinacional americana, em 1977, 
ficando o controle da jazida em mãos 
nacionais, como queriam os militares 
(e os japoneses?).

Qualquer que seja o ponto de par-
tida, entretanto o ponto de chegada é o 
dos 30 anos de revelação da maior con-
centração de recursos minerais exis-

tentes em território paraense, o acon-
tecimento que mudou os rumos da 
história regional. De Carajás, no ano 
passado [1996], a Vale extraiu o equi-
valente a 800 milhões de dólares em 
ferro, ouro e manganês, mas seu fatu-
ramento global no Pará chegou a US$ 
2,6 bilhões, contribuindo com dois ter-
ços da pauta de exportação do Pará. 

Esses números terão rápida multi-
plicação nos próximos anos, tanto no 
núcleo de Carajás quanto nos outros 
empreendimentos da CVRD. A receita 
poderá bater em US$ 4 bilhões na me-
tade da primeira década do novo sécu-
lo. Mas o que isso realmente significa 
para o Pará?

Quando a corrida para Carajás es-
tava apenas começando, o geólogo José 
do Patrocínio Motta, da Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul, escreveu 
um monumental trabalho, em três vo-
lumes, sobre a economia mineral. Ava-
liando com toda parcimônia possível a 
política minera do início da década de 
1970, Motta observou: “Realmente, a 
exportação de qualquer minério bruto 
ou semielaborado implica no empo-
brecimento do país de origem e o pro-
veito é colhido pelo país importador”.

A constatação é evidente, mas pa-
rece inevitável na Amazônia. O ciclo 
do extrativismo mineral, que sucedeu 
o vegetal, tem sido tão ou mais noci-
vo do que seu antecessor, a borracha. 
A região não consegue responder ao 
seu grande desafio: evitar a exportação 
de matérias primas ou semielaborados, 
agregando-lhes o maior valor possível 
no beneficiamento. Justamente por 
continuar a ser uma colônia de pro-
dutos básicos (incluindo a energia), o 
Pará é o Estado mais prejudicado pela 
desoneração das exportações dos pro-

dutos não-industrializados, uma ini-
ciativa do governo federal (para tentar 
reequilibrar as deficitárias contas ex-
ternas). Esse mecanismo está agindo 
como uma bomba de sucção sobre o 
erário estadual, sem compensar ade-
quadamente suas perdas.

Prevê-se uma queda tributária de 
R$ 100 milhões neste ano, mas já no 
ano passado os efeitos danosos sobre a 
economia primária exportadora como 
a nossa foram registrados. A contribui-
ção tributária da Vale, que foi de R$ 95 
milhões em 1995, baixou para R$ 78 
milhões no ano passado. Deverá cair a 
um valor inexpressivo em 1997.

Não apenas o Estado não consegue 
beneficiar suas riquezas naturais como 
nada pode fazer para sustentar os pre-
ços dos seus produtos primários. No 
ano passado, caíram todos os preços 
relativos da pauta mínero-metalúrgica 
das exportações paraenses, que che-
gam a quase 80% do total, fazendo do 
Pará o sétimo Estado exportador da fe-
deração. Mas como os cofres públicos 
estão sentindo, esse título nada signifi-
ca de vantajoso.

Quando a viabilidade do projeto 
Carajás foi definida, cada tonelada de 
minério valia entre 25 e 28 dólares. 
Hoje, o preço médio está em torno de 
15/16 dólares. Exceto no caso da bau-
xita, a flutuação tem seguido essa ten-
dência declinante em relação a quase 
todos os bens da exportação paraense, 
que apresentam a característica de ser 
eletrointensivas (ou seja: exigem uma 
grande demanda de energia).

Uma apuração fina das consequ-
ências dessa deterioração relativa dos 
preços dos produtos, combinada com 
as perdas nas relações de troca decor-
rentes do não beneficiamento do pro-
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O uso político de verba cultural
O governo do Estado gastou mais 

de 1,2 milhão de reais em apenas 16 
dezenas de eventos musicais realizados 
na região metropolitana de Belém e no 
interior, com seu patrocínio compulsó-
rio. O pagamento é efetuado com ine-
xigibilidade de licitação, mas a esma-
gadora maioria dos artistas e conjuntos 
contratados não possui qualquer noto-
riedade, capaz de justificar o favoreci-
mento concedido. São ilustres desco-
nhecidos do grande público.

O dinheiro lhes é garantido por 
emenda parlamentar, de auto-aplicação. 
O executivo reserva um orçamento para 
uso discricionário dos 41 deputados es-
taduais, num flagrante toma-lá-dá-cá 
do clientelismo político. O agente repas-
sador da verba, a Fundação Cultural do 
Pará, pode apenas fiscalizar a aplicação. 
Não possui maior possibilidade de ve-
rificação nem qualquer poder de inter-

ferência sobre a designação dos recur-
sos e do beneficiário. É hemorragia de 
dinheiro público em circuito fechado, 
entre o parlamentar e a quem favorece. 
Com o risco de desvio ou má aplicação 
do dinheiro do povo.

Apenas dois exemplos mais próxi-
mos da sede administrativa do Estado. 
Sete bandas e artistas que participaram 
dos dois dias do evento “Versos Can-
tando”, em Belém, ganharam R$ 78 mil. 
Dá R$ 5,5 mil per capita. Os mesmos 
R$ 78 mil foram gastos com o “Arras-
tapé do Complexo”, mas com cinco pa-
trocinados, cada um deles recebendo 
R$ 7,8 mil. O Estado despejou R$ 300 
mil na “Festa em Tucuruí, um arraial 
de cores”, com 15 patrocinados, que 
cantaram e tocaram durante 11 dias.

Os valores estão muito acima dos 
padrões do mercado, quando há mer-
cado. Não é função do Estado susten-

tar espetáculos de nítido sentido co-
mercial, que cabe à iniciativa privada. 
Muito menos endossar o que pode ser 
um projeto de compadrio e clientelis-
mo político com o dinheiro do povo, 
repassado sem seguir as normas da 
aplicação regulamentar. Apesar disso, 
o uso dessas emendas parlamentares se 
mantém há vários anos, sem qualquer 
efeito positivo para a cultura popular. 
O Estado como promotor cultural cos-
tuma se transformar em biombo para 
aproveitadores e predadores.

Como os órgãos de controle exter-
no até hoje não manifestaram qual-
quer interesse pelo assunto, cabe à 
sociedade reagir e por fim a emendas 
parlamentares que não sejam desti-
nadas à saúde, educação, segurança 
pública, infraestrutura e setores de 
direto interesse público. É preciso es-
tancar essa sangria.

duto até o grau máximo de transfor-
mação na cadeia produtiva, chegará a 
resultados assustadores. 

Uma pitada de desespero poderá ser 
acrescida se, a esses termos de troca, 
forem aditadas as perdas financeiras, 
resultantes da amortização de emprés-
timos e do pagamento dos encargos do 
principal, um fluxo que, talvez, até seja 
pior do que o prejuízo da atividade di-
retamente produtiva.

A conclusão desses estudos com-
parativos certamente será de que 
uma região pobre como a Amazô-
nia está contribuindo para aumentar 
o enriquecimento das regiões ricas 
com as quais ela comercia (se a esse 
massacre econômico-financeiro for 
aplicado com propriedade o conceito 
de comércio).

Valeu a pena ter incorporado Ca-
rajás – e todo modelo em relação ao 
qual é um emblema – ao mercado in-
ternacional, da perspectiva dos para-
enses? Hoje, a pergunta é vã, mas não 
é tão ociosa assim. Ao contrário: sur-
preende que até hoje falte uma recons-

tituição histórica rigorosa e ampla do 
que foi esse importante capítulo de 30 
anos da vida brasileira. Muitas ques-
tões decisivas de Carajás permanecem 
sem resposta – e várias questões se-
quer foram formuladas.

Alguns exemplos podem ser cita-
dos aleatoriamente. Por que, realmen-
te, a USS saiu do projeto? Quando co-
meçaram as escaramuças da Steel com 
a Vale e quais as suas raízes? Até que 
ponto foi relevante a vontade categó-
rica (mas invariavelmente voluntarista 
mesmo) dos militares e sua geopolíti-
ca? Quando começou o deslocamento 
do eixo de influência dos EUA para o 
Japão? Como o mercado mundial se 
rearrumou para receber o minério de 
Carajás? Qual o ganho japonês com 
seu ingresso em Carajás? A recente 
privatização pode significar a volta da 
influência americana em Carajás?

As dúvidas podem se enfileirar, 
mas sair atrás delas é uma tarefa digna, 
compatível com a história de três déca-
das de Carajás. Muito provavelmente, 
ao fim desse inventário, pode-se aca-

bar com um gosto travo na boca. Ao 
longo das duas últimas décadas, nas 
quais os “grandes projetos” iniciaram 
sua atividade produtiva, deixando de 
ser projetos (sem nunca essa classifica-
ção nas velhas e recorrentes discussões 
acadêmicas), uma geração não conse-
guiu tirar o Pará da sua triste condição 
de produtor primário de minérios e 
semielaborados, como é, na verdade, 
o lingote de alumínio, o produto de 
maior valor nominal de toda cadeia 
“para trás” da industrialização.

Uma geração falhou. Um desafio 
maior está sendo colocado diante de 
uma nova geração, agora que parece 
começar um ciclo de bens mais nobres, 
como cobre, zinco, níquel, ouro, nió-
bio e terras raras, enquanto a madeira 
amazônica tem maior participação no 
mercado mundial. Nesse tempo que 
passou, a sensação que fica é a de que, 
ao invés de avançar para o futuro, a 
Amazônia (e, nela, particularmente, o 
Pará) caminhou foi para trás, sem per-
ceber, indo se agasalhar num tempo e 
num espaço reservados aos que foram 
derrotados. A derrota ainda não é defi-
nitiva, ou e definitiva em alguns seto-
res (como o alumínio e a energia), mas 
não é global – ainda.



O teatro na Cracolândia

A fumaça das bombas que pene-
trava pelas portas e janelas do 
teatro interrompeu, mais uma 

vez, os ensaios da nova peça do Pessoal 
do Faroeste, na Luz. Desde o domingo 
da Virada Cultural, a região da Cra-
colândia tem sido palco da intervenção 
policial e da gestão que afirmava que 
iria acabar com a venda e o tráfico de 
drogas na região.

O gás lacrimogêneo que incomo-
dava quem estava nas ruas não foi a 
única coisa que atingiu o elenco de 
Curare, espetáculo em cartaz na sede 
da companhia que completa 19 anos. 
Inspirado no conto de O Alienista, 
de Machado de Assis, o diretor Paulo 
Faria criou uma ficção científica cuja 
figura do médico Simão Bacamarte 
ganha versão feminina e negra, a dra. 
Joana. “A peça acontece no ano de 
2084, momento em que o Brasil é o 
maior exportador de canabis e petró-
leo e lidera o ramo de medicina fitote-
rápica”, explica Faria.

Entre os estudos com plantas me-
dicinais, a médica é acompanhada 
por quatro cavaleiras do Apocalipse – 

Fome, Peste, Guerra e Morte – que vêm 
anunciar o fim da dor para mulheres 
vítimas do machismo.

A despeito da narrativa fantástica, 
o diretor afirma que existem coisas 
bem reais como a atuação da Platafor-
ma Brasileira de Política de Drogas, 
entidade que questiona a política de 
internação compulsória para viciados 
em crack na região da Cracolândia. 
Na noite em que foi entrevistado, Faria 
participava de uma mesa de debates no 
Largo General Osório, centro da cida-
de, sobre o tema. “A peça foi construída 
nessa vivência na qual a polícia jogava 

bombas e prendia pessoas, enquanto 
tentávamos pensar em outras soluções 
para nós e para eles.”

Quem vai assistir à peça preci-
sa, antes, se dirigir ao Largo General 
Osório, onde um grupo de atores faz 
um prólogo inspirado em Romeu e 
Julieta. “Sempre fiquei me perguntan-
do a razão de tanto ódio entre as duas 
famílias”, diz Faria. “A explicação não 
importa para a história, só que se trata 
de um ódio histórico, que atravessa o 
tempo. Queremos alcançar essas ori-
gens aqui e entender os desdobramen-
tos na sociedade.”

Em seguida, o público escolhe uma 
das quatro cavaleiras para acompanhar 
pelo teatro e pelo Amarelinho, prédio 
mantido pela companhia que serve de 
ocupação cultural para artistas. “É uma 
forma de denunciar que essa violência 
não é solução para as pessoas que estão 
na Cracolândia”, acrescenta.

____________________
CURARE. Pessoal do Faroeste. Rua 
do Triunfo, 301. Tel.: 3362-8883. Sáb., 
20h, 22h30, dom., 19h. Pague quanto 
puder. Até 8/10.

Paulo Roberto de Faria Pinto é o último dos 
sete filhos (seis homens, um deles já falecido) 
de Elias e Iraci (de Faria) Pinto. É também o 
artista da família, junto com o Luiz, editor 
gráfico e ilustrador do JP. Desde Paulo cedo 
se interessou por literatura, em particular, por 
teatro. Começou a carreira em Belém. Há mais 
de 20 anos atua em São Paulo, onde criou um 
grupo teatral. 
O Pessoal do Faroeste não é apenas uma 
companhia teatral: é uma proposta cultural 
e política para São Paulo e o Brasil. Paulo 
se estabeleceu numa das áreas outrora mais 
lindas e hoje mais deterioradas da capital 
paulista. Acompanhou desde o seu início 
a formação de um gueto social incrível, 
a Cracolândia. O desafio da vizinhança, 
seguida pela convivência, era enorme, mas 
Paulo o enfrentou. Seu teatro é voltado para os 
excluídos, os de hoje e os do passado: negros, 
mulheres, pobres, as vítimas da sociedade 
massacrante.
A militância pioneira e audaciosa de Paulo lhe 
valeu o reconhecimento de quem também atua 
nessa área de São Paulo ou se interessa pelos 

excluídos e invisíveis sociais da cidade, uma das 
maiores e mais problemáticas do mundo. Paulo 
fincou uma bandeira e conquistou o lugar de 
porta-estandarte. 
Não foi uma trajetória fácil. Continua não 
sendo. Mas ele já não pode mais ser ignorado, 
ainda que na contramão do teatro bem 
estabelecido na ex-capital da garoa (até ela está 
sendo destruída). Não é sem merecimento. Paulo 
Faria é ator, autor, diretor, cenógrafo, produtor 
teatral. Mas exerce todas as funções por trás de 
uma encenação. 
É uma posição única nas artes paulistanas (e 
nacionais). Agindo no palco e fora dele, numa 
das áreas mais perigosas de uma das mais 
hostis cidades do mundo. Quem for ver a sua 
mais recente obra, Curare, encenada no centro 
da Cracolândia, poderá testemunhar o que é 
um projeto cultural, social e político que não 
aceita os seus limites e ingressa na realidade em 
ebulição, no momento em que a ação estatal se 
confronta com o caos criado em São Paulo.
O jornalista Leandro Nunes, de O Estado de 
S. Paulo, foi ver e deu seu testemunho pelas 
páginas do jornal.


