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AMAZÔNIA

A destruição prossegue
A Noruega promove propaganda e relações públicas para fazer amigos e influenciar 

pessoas para a sua causa – e também a causa da salvação da Amazônia. Na Amazônia, a 
selvageria, indiferente a qualquer solidariedade, renasce outra vez. Mais violenta porque 

agora seu maior agente é o crime organizado. Ele continuará a avançar?

JADER FALA • FUTEBOL VIOLENTO

F oi um impacto quase de agressão quando 
a primeira ministra da Noruega anun-
ciou o corte de quase 200 milhões de dó-
lares, neste ano, num programa de apoio 

à proteção da natureza na Amazônia. A decisão 
foi tomada justamente quando o presidente Mi-
chel Temer visitava o país. Pareceu mais do que 
uma indelicadeza (complementada pela referên-
cia de Erna Solberg à crise política do Brasil): se-
ria um ato farisaico.

A preocupação norueguesa pela natureza 
amazônica não seria um gesto de altruísmo ou 

de fervor ecológico. A Noruega se tornou dona 
do ciclo completo do alumínio no Pará, desde a 
lavra do minério, a bauxita, em Paragominas e 
Oriximiná, até a metalurgia (a oitava maior do 
mundo), em Barcarena, passando pela maior 
fábrica de alumina do mundo, a Alunorte, tam-
bém em Barcarena. Além disso, a Noruega está 
investindo pesado na busca e extração de pe-
tróleo no pré-sal brasileiro. Logo, precisa fazer 
relações públicas.

A multinacional brasileira Vale também faz 
propaganda pesada, com o claro propósito de 
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criar uma boa imagem, desfazer ou si-
lenciar críticos e comprar o apoio da 
grande imprensa nacional, que tem 
parceria com a mineradora, a maior 
vendedora de minério de ferro do 
planeta. Por isso mesmo, são raras – e 
só quando realmente inevitáveis – as 
restrições à ex-estatal, cada vez mais 
próxima do controle estrangeiro.

Foi dela que a norueguesa Norsk 
Hydro adquiriu o ciclo do alumínio 
do metal “para trás”. A Hydro era 
uma média empresa do setor, que 
“apenas” industrializava o metal. 
Torn ou-se uma potência pelo domí-
nio da jazida de Paragominas (e par-
ticipação na do Trombetas), da Alu-
norte e da Albrás. Tudo dentro da 
lei e sem qualquer questionamento, 
embora o governo da Noruega seja o 
maior acionista da Hydro.

Uma Amazônia melhor
Acautelada, porém, a empresa 

combinou o ato de boa vontade com 
a montagem de uma posição progres-
sista. Mesmo podendo ser vista como 
propaganda, a iniciativa representou o 
maior programa ecológico destinado à 
Amazônia, mesmo considerando o que 
faz o governo federal na região. A sele-
ção dos projetos e a forma de apoiá-los 
ficou por conta do BNDES, o agente fi-
nanceiro e administrativo.

Foi difícil chegar a 80 projetos re-
levantes para merecer o financiamento 
do Banco Nacional do Desenvolvimen-
to Econômico e  Social, com 90% de 1,2 
bilhão de dólares (quase quatro bilhões 
de reais) sendo dinheiro norueguês a 
fundo perdido, sem retorno. São es-
cassos os empreendimentos ecologica-
mente sustentáveis, economicamente 
viáveis e socialmente adequados, se-
gundo o trinômio das exigências. 

Mesmo os 80 projetos, encontra-
dos em pesquisa com lupa poderosa 
e tolerante, e apresentados como a 
quintessência do avanço do Brasil em 
assuntos amazônicos, têm baixa re-
presentatividade, apesar de todos os 
discursos politicamente corretos so-
bre a maior fronteira nacional.

Selvageria ainda maior
Para os que se diziam convencidos 

de que a fronteira selvagem e predató-
ria já é coisa do passado, um fato iné-

dito, acontecido no dia 7, veio a lhes 
mostrar que a realidade é bem outra e 
fica muito embaixo. Pessoas ainda não 
identificadas, aproveitando-se da ma-
drugada, atacaram uma carreta-cego-
nha, estacionada num posto de gasoli-
na na localidade de Cachoeira da Serra, 
distrito de Altamira, no quilômetro 
893 da rodovia Santarém-Cuiabá, e to-
caram fogo tanto no caminhão quanto 
nos oito carros que ele transportava. 

Por pouco o fogaréu não atingiu o 
próprio posto. A sabotagem podia ter-
se tornado numa tragédia ainda maior. 
Tanto por se estender ao posto como 
se os atacantes tivessem chegado ao 
segundo caminhão do comboio, que 
também carregava oito veículos zera-
dos. O motorista deste outro caminhão 
preferiu a prudência e voltou para local 
distante daquele ponto.

Foi sabotagem mesmo. A primeira 
praticada contra o aparato estatal encar-
regado do meio ambiente no Brasil. Um 
ato criminoso anunciado. O serviço de 
inteligência do destinatário dos carros, 
o Ibama, tinha informações sobre o âni-
mo de um grupo de pessoas da área de 
impedir uma melhor fiscalização sobre o 
alvo da sua cobiça: as terras públicas e a 
floresta nativa, que o poder público devia 
proteger, na forma de reservas federais.

O alerta, porém, não parece ter 
sido suficiente para impedir o ataque, 
embora já houvesse antecedentes do 
agravamento das hostilidades contra 
qualquer coisa que impeça essa inten-
sificada ofensiva sobre o patrimônio 
natural da nação. 

No ano passado, um grupo da Po-
lícia Federal foi tocaiado e tiroteado 
em São Félix do Xingu, o município 
que tem o maior rebanho bovino do 
país (inacreditáveis quatro milhões de 
cabeças), graças à derrubada de sua 
portentosa floresta. Algo simplesmente 
inimaginável no que era tido como o 
auge da violência no meio rural ama-
zônico, seguido do seu suposto ocaso.

Ledo engano. O que houve foi o fim 
das categorias humanas perfeitamente 
identificáveis e distinguíveis por sua 
singularidade. Não há mais simples-
mente posseiros ou peões, de um lado, 
grileiros, fazendeiros ou madeireiros, 
do outro, no rígido dualismo do cate-
cismo pastoral da Igreja, protetora dos 
primeiros personagens, adversária dos 

segundos. Condenada a um ingênuo 
voluntarismo esquemático.

Crime organizado 
se apresenta

Hoje, os papéis sociais se embara-
lharam, as funções se interpenetraram, 
a realidade ficou complexa, multiface-
tada e explosiva. Principalmente por 
um avanço contínuo e acelerado, ainda 
que pouco percebido ou revelado, do 
crime organizado. Suas teias têm sido 
montadas a partir de indivíduos e situ-
ações. Ele criou uma retaguarda que, 
da passividade, passou à atividade, ao 
protagonismo, conforme o jargão aca-
dêmico, cada vez mais refinado, cada 
vez com menor conteúdo de realidade.

O caos, a selvageria e a destruição 
amazônica não acabaram, como ainda 
sonham os internautas do desmata-
mento zero: elas pioraram. Transfor-
maram-se em criminalidade organi-
zada. Seu maior exemplo é justamente 
o que fazia o Ibama renovar sua frota 
sobre rodas, substituindo carros com 
mais de dois anos de uso por veículos 
novos, a rastrear o ambiente em tor-
no da sua providência e a ser golpea-
do pelo ataque de madrugada. Se não 
houve propriamente surpresa, também 
a informação prévia não impediu que 
o dano se consumasse. O Estado ficou 
aquém os bandidos.

Dano menor, reagiu a direção do 
Ibama. Os carros não eram de proprie-
dade do Instituto Brasileiro do Meio 
Ambiente e dos Recursos Naturais 
Renováveis. Estavam sendo locados 
de uma empresa particular. Havendo 
seguro, o prejuízo material será cober-
to. O atentado, no entanto, cumpriu o 
seu principal objetivo: simbolizar en-
faticamente uma declaração de guerra 
contra os que se colocam contra os in-
teresses dos personagens ocultos pela 
madrugada, mas conhecidos pelos que 
atuam no front.

É uma cornucópia de gente, parte 
dela conhecida e com sua história re-
petida há pelo menos meio século na 
Amazônia. São pessoas humildes, mas 
determinadas. Querem um lote para 
chamar de seu, no qual possam traba-
lhar e manter a família pelo seu esforço 
honesto e digno. A busca pela proprie-
dade rural as leva a aceitar qualquer 
aventura que possa resultar no domí-
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nio de uma área ao alcance da sua ca-
pacidade pela única forma aquisitiva 
que têm: o trabalho.

Hoje, grupos organizados promo-
vem essa migração e atraem os seus 
aderentes com promessa de assentá-los 
num bom pedaço de terra. Tudo de 
graça, desde que estejam dispostos a 
defender seu torrão. Mesmo que esse 
lote esteja dentro de unidades de con-
servação do governo federal. Eles são a 
cabeça de ponte desse avanço belicoso 
e a bucha de canhão quando a pólvora 
explode, como aconteceu no dia 7 num 
território de conflagração que envolve 
os municípios de Altamira, Itaituba e 
suas extensões, como o violentíssimo 
distrito de Castelo dos Sonhos.

O novo capítulo de uma velha no-
vela começou com o bloqueio da rodo-
via por centenas de manifestantes. O 
motivo declarado da manifestação é o 
repúdio ao veto do presidente Michel 
Temer às medidas provisórias 756 e 
758, de 2016, que alteravam os limites 
da Floresta Nacional do Jamanxim, nos 
municípios de Novo Progresso, Itaitu-
ba e Trairão. Também querem a eman-
cipação política de Cachoeira da Serra 
e Castelo dos Sonhos, hoje distritos de 
Altamira, e a legalização de todas as 
ocupações, a qualquer título.

Tolerância zero à ecologia
Em passeatas, os manifestantes co-

braram a promessa do governo de en-
viar ao Congresso um projeto de lei li-
berando para que sejam entregues aos 
produtores. E acusam a imprensa, so-
bretudo a rede Globo. Ela estaria man-
comunada com ONGs ambientalistas, 
tendo por trás multinacionais e mesmo 
governos interessados em se apossar da 
Amazônia. O objetivo teria sido forçar 
Temer a voltar atrás e manter a prote-
ção integral à floresta, prejudicando a 
economia da região.

O que os manifestantes querem é re-
duzir em um terço a extensão da Flores-
ta Nacional do Jamanxim. O território 
a ser abandado continuaria a ser usado 
para a extração de madeira, a implanta-
ção de fazendas e plantio de soja, com a 
liberação geral do desmatamento. Uma 
vez esgotado esse primeiro talhão, outra 
guerra, outra exclusão e mais desmata-
mento. Até que a paisagem amazônica 
vire sertão, na mesma progressão de 

sempre. Porque assim impõe a doutrina 
de segurança nacional.

Ela tem legitimado a destruição da 
Amazônia manejando o fantasma da 
cobiça internacional. Empresas e na-
ções monitorariam permanentemente 
essa região, que ocupa dois terços do 
território brasileiro, o quinto maior 
país do mundo. Viveriam a planejar 
formas de penetrar disfarçadamente 
nessa vasta fronteira. Sem uma vigilân-
cia constante e eficaz, já teriam tomado 
conta da Amazônia.

A ofensiva 
contra a floresta

Integrar para não entregar! – foi o gri-
to de guerra dos sacerdotes da doutrina. 
Eles investiram sobre a mata, promo-
vendo a maior derrubada de florestas da 
história da humanidade, que já passou de 
700 mil quilômetros quadrados.

Não importava. O que importava era 
acabar com os “espaços vazios”. Vazios de 
gente (baixa densidade populacional), 
ausência de obras válidas de gente (ci-
dades, estradas, lavouras, hidrelétricas, 
minas, etc.), que tomaria forma positiva 
através do critério de verificação de ben-
feitoria, o VTN (Valor da Terra Nua – ou 
seja, sem a imaginária floresta, ainda que 
tenha a maior concentração de espécies 
botânicas variadas do planeta). 

O exercício da soberania nacional 
contra a ameaça de internacionaliza-
ção, conforme o catecismo da doutrina, 
que tomou forma de livro impresso em 
1960, com A Amazônia e a cobiça inter-
nacional, do historiador Arthur Cezar 
Ferreira Reis, que também foi governa-
dor indireto (o primeiro depois do gol-
pe militar de 1964, que pôs fim ao ago-
ra insepulto populismo) do seu Estado 
natal, o Amazonas. Um ilustre déspota 
esclarecido, mas nem tanto.

Exemplos vários de como a tenaci-
dade guerreira dos colonizadores por-
tugueses, afastando os piratas estrangei-
ros, criou esse vasto território de vazio 
densamente florestado e falta de inteli-
gência criadora. E como os guerreiros 
nacionais mantiveram os domínios do 
novo país, pondo fim aos elementos que 
favoreciam a cobiça dos imperialistas.

Imperialismo à porta
Da Inglaterra, por exemplo. O ilus-

tre barão de Guajará testemunhou 

confidência que lhe fez o último e mais 
importante presidente cabano. O cea-
rense Eduardo Nogueira Angelim lhe 
teria dito que um comandante inglês 
lhe propôs que separasse a Amazônia 
do Brasil. O império britânico, que se 
estendia por toda a superfície terrestre, 
o garantiria.

Documentos oficiais, até recente-
mente inéditos, da armada inglesa, a 
mais poderosa dos sete mares, e do mi-
nistério das Relações Exteriores da In-
glaterra desmentem a versão. As forças 
navais estrangeiras foram autorizadas 
pelo regente Diogo Feijó, que gover-
nava o Brasil em nome do imperador 
Pedro II, ainda menor, a invadir o Pará 
e matar tantos cabanos quanto fosse 
necessário para submeter os rebeldes 
ao império brasileiro. 

A Inglaterra recusou. Não por res-
peito à soberania brasileira. Por cál-
culo econômico: era mais rentável ex-
plorar a Amazônia sob o governo do 
Rio de Janeiro do que por um vice-rei, 
como na Índia, onde o povo reagia ao 
dominador metropolitano. Não por 
acaso, o primeiro banco a se estabe-
lecer para financiar a borracha foi in-
glês, não brasileiro.

Outro episódio de apetite imperia-
lista incontrolável teria sido o do Ins-
tituto Internacional da Hileia Amazô-
nica. Seria a cunha para a penetração 
do império americano, bradou aos 
sete ventos o ex-presidente (que go-
vernou sob estado de sítio, por ele de-
cretado para reprimir os indesejados) 
Artur Bernardes. 

Pois bem: os Estados Unidos fo-
ram contra o projeto. Nem subscre-
veram a ata de criação da Hileia. Ela 
era um sonho utópico de intelectuais 
que sonhavam com uma humanidade 
mais solidária entre o fim da Segunda 
Guerra Mundial e o início da Guerra 
Fria. Dentre eles, dois notáveis brasi-
leiros: Paulo Berredo Carneiro e Helo-
ísa Alberto Torres. Mais o sábio inglês 
Julien Huxley.

Um exemplo mais próximo. Os 
Estados Unidos, que iam controlar a 
Colômbia, planejavam invadir militar-
mente a Amazônia a partir da guiana, 
ex-inglesa, ex-quase-futura comunis-
ta, na visão da doutrina de segurança 
nacional dos militares (avalizada, na 
passagem para a democracia, pelo ma-
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ranhense José Sarney, logo depois de 
assumir a presidência da república). 

O fantasma da invasão, que sequer 
fora cogitada (o Brasil foi convidado 
para participar da operação conjun-
ta e recusou), avalizou o Sivam, um 
sistema de vigilância da Amazônia 
criado e implantado a toque de caixa, 
atropelando normas legais e a corre-
ção no serviço público, para barrar os 
novos invasores.

Brasileira: e daí?
Ao fim e ao cabo, como se diz na 

antiga sede ultramarina, a Amazônia 
continua plenamente brasileira e cada 
vez menos amazônica, graças ao des-
matamento em massa e todos os seus 
derivativos de desnaturação da região. 
Para também se servir do banquete de 
recursos naturais, sem regras de civi-
lidade, nenhum estrangeiro preciso 
recorrer a tropas de ocupação. Bastou 
cumprir as lenientes e permissivas re-
gras nacionais criadas para enfrentar a 
jungle hostil, a selva selvagem, o bugre 
ignorante, o primitivo incapaz.

Está aí a Noruega com seu polo de 
alumínio, por exemplo. Já estão aqui os 
chineses, donos de todas as grandes li-
nhas de transmissão de energia e agora 
açambarcando as enormes hidrelétri-
cas. Na empresa norueguesa capitalista 
como na empresa capitalista chinesa, o 
sócio controlador é o Estado. Sem o Es-
tado nativo para atrapalhar. Se atrapa-
lhar, noruegueses tratam de aplainar as 
resistências com propaganda e relações 
públicas, para eles a melhor maneira de 
fazer amigos e influenciar pessoas.

Se atrapalhar, o brasileiro vestido de 
caubói, de madeireiro, de grileiro, de ban-
dido – a atrapalhação vai ser resolvida no 
grito e no tiro. Com fúria suficiente para 
afastar quem queira se solidarizar com a 
causa da Amazônia. Há, no mundo, mui-
ta gente escusa e sinuosa de olho gordo 
na região. Esta é a gente que comanda 
os fluxos de commodities que saem da 
Amazônia ou por ela passam até ganhar 
o mundo, mantendo os sistemas coloniais 
de troca de mercadorias e de perpetuação 
das desigualdades. A solidariedade in-
ternacional, como a da Hileia, é inibida, 
combatida e destruída, a pretexto de ga-
rantir a soberania nacional sobre a mais 
tardia das regiões brasileiras (e a mais in-
ternacionalizada delas): a Amazônia.

Violência no futebol
paraense para o mundo

A famosa BBC de Londres deu a 
importância devida, que a imprensa 
local ignorou, noticiando o fato, do dia 
6, com o destaque devido. Talvez pela 
primeira vez na história do mais do 
que centenário nobre esporte bretão, 
inventado pelos ingleses, um dirigente 
de futebol foi ameaçado de morte por 
um torcedor. Não no ardor de um es-
tádio de futebol, à saída de um jogo, 
numa bebedeira ou num momento de 
descontrole qualquer.

O quase assassino, com o rosto se-
miencoberto, desceu de uma moto, 
dirigida por seu comparsa, em rua mo-
vimentada da cidade. Atravessou a cal-
çada e, diante de todos, num ambiente 
público, puxou um revólver, colocou-o 
no rosto da sua anunciada vítima e lhe 
fez a ameaça de morte: se o Paissandu, 
de Belém do Pará, descesse da série B 
do campeonato brasileiro de futebol 
para a série imediatamente abaixo, 
voltaria e o mataria, a ele e à família, 
composta pela mulher e um filho de 14 
anos, ali presentes, estupefatos e imo-
bilizados. O Paissandu descer para o 
mesmo nível em que está o grande ri-
val, o Clube do Remo, na série C, seria 
humilhação, inaceitável para o torce-
dor. O assassinato seria a solução.

Não há dúvida da condição do ho-
mem: é realmente torcedor do clube. 
Conhece tão bem o ex-presidente que 
se referiu ao filho dele como maluco. 
Sabia da condição mental do jovem, 
um autista, e o tratou com a mesma 
selvageria diante da família.

Não se trata de caso isolado no 
medíocre futebol paraense, nem 
mesmo na cidade. É uma face nova 
de uma violência que já não guarda 
limites para seu alcance nem para o 
grau cada vez maior de desprezo pela 
condição humana.

A decisão de Sérgio Serra teve que 
ser respeitada. Mas uma resposta tam-
bém teria que ser dada imediatamente 
pelas autoridades da segurança públi-
ca para estancar essa hemorragia de 
barbárie, que transformou a vida hu-
mana em Belém e no Pará num lance 

de loteria biruta. Não há mais tática 
ou ardil para se proteger da exposição 
soa azares da morte.

Os dois homens poderiam ser 
identificados rapidamente, se houves-
se um empenho reforçado na investi-
gação, como precisava haver (e, três 
dias depois, no momento em que es-
crevo, não houve). Não é só para dizer 
a todos que esse tipo de atitude vai ser 
combatido com o máximo - mas com 
o máximo mesmo - de rigor que a to-
lerância da lei permitir.

Rigor e energia contra criminosos, 
ainda mais os que integram quadrilhas 
numerosas, fanáticas e bárbaras, como 
as que pululam nos estádios de futebol 
da capital paraense.

Mas como esperar essa providên-
cia se a chacina do bairro da Condor 
completou um mês, no mesmo dia 6. 
Foram mortas cinco pessoas e pelo 
menos 14 ficaram feridas. Os assas-
sinos integravam um grupo de oito 
homens em dois carros. Agiram como 
grupo coeso, bem treinado, com ar-
mas potentes. Pareciam policiais. De-
vem ter sido.

Foi a quarta execução em massa em 
Belém. Sem que os bandidos estejam 
atrás das grades. Quem está nessa situ-
ação é a população.

O governador Simão Jatene é o 
maior responsável por esses crimes. 
Simplesmente porque seu imobilismo 
é incompatível com o agravamento 
dessas matanças impunes. Sabemos 
que só mudar pessoas não resolve.

Mas manter quem já revelou toda 
sua incompetência na abordagem do 
problema, como os atuais responsáveis 
pela segurança pública no Pará, é coni-
vência com o abuso. É também com-
portamento criminoso.

O governo Jatene perdeu toda legi-
timidade e credibilidade em matéria de 
segurança pública. Porque nada faz, a 
não ser responder com evasivas e pa-
lavras vazias.

Não há mais paciência: ou faz algu-
ma coisa concreta e efetiva ou pede para 
sair. Para pescar, talvez seja melhor.
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O corruptor e o procurador
O empresário Joesley Batista pode 

reivindicar o título de o maior corruptor 
individual da história da humanidade. 
Destaque merecido por essa fama lhe 
foi dado em relação ao mundo político. 
Ele mesmo declarou, sob compromisso 
com a verdade, que lhe valeu a melhor 
delação premiada da história de quatro 
anos (a completar no próximo mês) des-
te instituto jurídico no Brasil: comprou 
1.800 políticos. A razão de um milhão 
de reais per capita (muito abaixo do va-
lor real), foram R$ 18 bilhão investidos 
na corrupção política.

É um autêntico exército qualificado, 
equivalente a três vezes todo o contin-
gente da Câmara dos Deputados, que tem 
513 cadeiras. Incrível. Também é incrível 
a situação do procurador Angelo Goulart 
Villela. Ele está preso há mais de 50 dias.

Villela foi detido em 18 de maio, acu-
sado de vender informações de inves-
tigações em andamento para a JBS, na 
Operação Patmos. Todos os demais fo-
ram soltos: a irmã, a prima e o operador 
do senador Aécio Neves (que recuperou 
o seu mandato, por decisão do Supremo 
Tribunal Federal), além do ex-deputado 
Rodrigo da Rocha Loures. Na cadeia fi-
caram só o procurador federal e o advo-
gado Willer Tomaz, da J&F,

O advogado Gustavo Righi Ivahy Ba-
daró. Observa que seu cliente está preso 
há 50 dias. Só veio a ser ouvido pela pri-
meira vez sobre a prisão no dia 4. Mas 
apenas por procuradores designados 
para o processo administrativo. Não na 
audiência de custódia em juízo, que tem 
prazo de 24 horas para ser realizada, a 
partir da prisão.

“Ele nem sequer foi ouvido. Não teve 
a oportunidade de mostrar a sua versão 
sobre os fatos” ressaltou Badaró, em en-
trevista à Folha de S. Paulo da semana 
passada.

Para o advogado, o fato de Goulart ter 
a mesma ocupação do procurador-geral 
da república “fez com que ele se tornasse 
peça importante para rebater aqueles que 
apontam perseguição de Rodrigo Janot a 
Michel Temer. Ele acabou sendo um ino-
cente útil, para que não fosse colocado 
que o Janot só queria perseguir o Temer”, 
sustenta Badaró.

Procurado pelo jornal paulista, o Tri-
bunal Regional Federal da 3ª região, com 
sede em Osasco (São Paulo) informou 
que, no caso de Goulart, não havia ins-

trução para a audiência de custódia, já 
que a sua prisão não foi feita em flagran-
te, mas sob decisão do ministro Fachin a 
partir de pedido da Procuradoria Geral 
da República.

Mas Badaró citou resolução do Con-
selho Nacional de Justiça, que determina 
a audiência também nos casos de deten-
ções por mandado. Ressaltou que o TRF 
marcou a audiência para amanhã, em 
Brasília, onde seu constituinte se encon-
tra, no presídio da Papuda.

Segundo a denúncia, Joesley Batista 
corrompeu o procurador Ângelo Villela 
para obter, através dele, informações da 
Operação Greenfield, que investiga fun-
dos de investimentos privados em cone-
xão com fundos de pensão de servidores 
públicos, um dos quais envolve a Eldora-
do, a maior indústria de celulose do país, 
controlado pela J&F.

Lotado na Procuradoria-Geral Eleito-
ral, Goulart foi deslocado como reforçar 
a a força-tarefa da Lava-Jato em março. 
Seus colegas começaram a desconfiar dele 
quando a defesa da JBS repetia argumen-
tos que ele apresentava ao grupo. Goulart 
passou então a ser alvo de uma “ação con-
trolada” da Polícia Federal autorizada pelo 
STF a pedido de Rodrigo Janot. A conclu-
são da vigilância foi de que o procurador 
passava informações discutidas na força-
tarefa da Greenfield por meio de áudios.

As investigações foram realizadas si-
multaneamente à negociação da delação 
premiada dos irmãos Batista. Joesley afir-
mou, em depoimento gravado, que o pro-
curador era orientado a obter informações.

“Ele nega ter recebido ou oferecido 
qualquer valor. Ele nega que tenha ten-
tado obstruir a investigação. O objetivo 
era viabilização da delação premiada [dos 
donos da JBS]. Ele confirma que gravou 
aquela reunião. Ele gravou para entender 
como era o processo. Ele resolveu mos-
trar para o Willer [Tomaz, da J&F, hol-
ding da JBS] para que o cliente quisesse 
ser o delator, e não o delatado”, afirmou o 
advogado à Folha.

Segundo Badaró, não havia “docu-
mentos secretos” de reuniões, conforme 
diz o processo, porque o conteúdo dos 
relatórios que preparava, a chamada 
“memória da reunião”, foi repassado para 
todos os procuradores. “Ele queria viabi-
lizar os acordos [de delação]. Tinha dez 
empresas, e uma delas era a Eldorado. 
Ele nunca pegou o processo inteiro. Não 

tinha nada de corrupção nem de obstru-
ção”, acrescentou o advogado

Após a prisão, Goulart foi afastado da 
força-tarefa e do cargo de diretor de As-
suntos Legislativos da Associação Nacio-
nal dos Procuradores da República. Janot 
pediu que ele fosse exonerado do car-
go. Na época da prisão, Janot disse que 
aquela etapa da Operação Lava Jato tinha 
um “gosto amargo”  por ter envolvido 
um procurador da república. Um gosto 
amargo institucional ou pessoal?

O que se pode afirmar agora é que o 
procurador, tão cioso da sua condição de 
Catão da honra nacional, foi condescen-
dente ao ouvir os relatos e as gravações 
clandestinas do bando da JBS. Embora 
tenha se declarado nauseado diante de 
tanta sujeira, deixou passar uma manada 
de búfalos enquanto se engasgava com 
um camarão.

Não parece ter se impressionado ao 
constatar que Joesley sacava com de-
senvoltura e intimidade milhões de re-
ais para pequenas despesas de compra 
de pessoas. Puxa da ponta do lenço seis 
milhões para pagar um camarote de fór-
mula 1 em São Paulo. Debochadamente, 
admite que foi isso mesmo, mas, é claro, 
jamais podia chegar a esse valor exorbi-
tante, mesmo para os padrões do mais 
caro esporte da humanidade.

Assim como pagou R$ 2,1 milhões à 
Projeto Consultoria Empresarial e Finan-
ceira, de Antonio Palocci, entre dezembro 
de 2008 e junho de 2010. Foi nessa época, 
em 2009, que a JBS comprou a concorrente 
americana Pilgrim’s por 2,8 bilhões de dó-
lares, dos quais US$ 2 bilhões (mais de R$ 6 
bilhões) saíram dos cofres do BNDES. 

O empresário omitiu na sua delação 
esse negócio, que não sairia sem a inter-
mediação do ex-ministro dos governos 
Lula e Dilma. No total, foram R$ 11 bi-
lhões, que saíram do cofre do banco, mas 
também diretamente do tesouro nacio-
nal, que subsidiou os juros. A poupança 
do brasileiro foi dilapidada para que Jo-
esley corrompesse quem fosse do inte-
resse dos seus negócios, não importando 
a condição do seu alvo. Valia tudo. Para 
ele, do próprio bolso, quase nada.

Mesmo assim, mereceu a admiração 
do procurador geral da república, enoja-
do com o comportamento do interlocu-
tor de Joesley, ninguém menos do que o 
presidente da república do Brasil, oitava 
potência mundial.
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Um diário inédito

O cientista na linha de frente
Este foi o texto que escrevi em 2010 como introdução ao diário de Paul Le Cointe. Sete anos depois, decidi 

publicá-lo para não deixá-lo inédito – talvez para sempre.

Em 1929, quando tinha apenas 18 
anos de idade, Clara Martins (também 
Pandolfo ao se casar) graduou-se pela 
antiga Escola de Química Industrial do 
Pará. Pela idade e por ser a primeira mu-
lher a conquistar o título de química inus-
trial (dentre nove alunos que também se 
formaram, em 10 anos de funcionamen-
to da escola, todos homens), ela atraiu 
a atenção do naturalista francês Paul Le 
Cointe, um dos maiores pesquisadores 
da flora amazônica do século XX.

A influência do mestre foi decisiva 
para a combinação de humanismo com 
rigor técnico na longa e fértil carreira 
no serviço público, com maior desta-
que para o período em que chefiou o 
Departamento de Recursos Naturais 
da Sudam. Além das atividades do seu 
ofício, ela exerceu intensa pesquisa 
e escreveu livros. Defendia com en-
tusiasmo suas ideias e sabia dialogar. 
Tornou-se uma referência na interpre-
tação da Amazônia e foi uma pioneira 
na emancipação da mulher no Pará. 

A química foi a base científica para 
voos mais altos e amplos da sua inte-
ligência, que se acantonou na SPVEA, 
em 1953, e se manteve no órgão substi-
tuto, a Sudam, em 1966. Ao longo de 40 
anos a voz da doutora Clara se manteve 
firme, respeitada e temida. Ela não de-
via sua posição a nenhum pistolão. Po-
dia exigir que a convencessem através 
de argumentos. Se não, defenderia sua 
própria posição.

Nos últimos anos da sua vida tentei 
convencer a Universidade Federal do 
Pará a homenageá-la com um título de 
doutor honoris causa ou equivalente. 

Consegui apoio importante, mas não 
foi o suficiente.

Temia o que acabou acontecendo: 
doutora Clara morreu sem receber o 
reconhecimento devido ao seu valor e 
contribuição à Amazônia. Uma home-
nagem, como a que sugeri na época, 
talvez pudesse tê-la tirado do abati-
mento que a deixou prostrada pela úl-
tima década, com a agravante da perda 
progressiva da visão. 

Por que a universidade foi indiferen-
te ao clamor da história? Seria por uma 
estreiteza de quem não reconhecia nela 
títulos ou rigor científico? 
Ou por não ser par na ci-
randa acadêmica?

Clara Pandolfo não ti-
nha currículo adornado 
por mestrados, doutora-
dos e outros pendurica-
lhos pós-graduados. Mas 
possuía um conhecimento 
vasto e íntimo da Amazô-
nia, que qualquer um po-
dia checar. Alguns supe-
rintendentes da Sudam devem ter tido 
o ímpeto inicial de retirá-la do DRN, 
mas acabaram recuando.

Nomes célebres da bibliografia ama-
zônica torciam o nariz à sua referência, 
talvez por despeito e inveja. Tudo que 
foi na vida, Clara Pandolfo o deveu à sua 
inteligência e ao seu trabalho. E não foi 
pouca coisa. O que fez está documenta-
do em vários trabalhos que escreveu e 
nas obras que realizou.

O Pará podia ter enterrado Clara 
Pandolfo com todas as glórias de que 
ela se tornou merecedora. Infelizmen-

te, porém, vai ter que reparar a omissão 
pós-morte. Como de regra.

Ruim foi também o destino dado a 
um dos mais preciosos documentos que 
ela guardou por toda vida: o diário que 
Paul Le Cointe escreveu, manuscrito, 
com desenhos de próprio punho, de 
uma viagem que fez pelo rio Madeira, 
em 1900. O diário é preciosíssimo por 
ser o último relato de viagem de um 
naturalista estrangeiro pelo interior da 
Amazônia ainda inédito. Por ser uma 
descrição minuciosa, valorizada pelos 
excelentes desenhos a bico de pena (e 

sua bela letra), de um rio 
que agora abriga duas das 
maiores hidrelétricas do 
Brasil e do mundo.

Doutora Clara disse a 
mim e a seus familiares que 
aquele diário era meu. De-
pois de sua morte, fui cha-
mado para ajudar na busca 
pelo documento. Afinal, 
o encontramos. Com des-
prendimento raro, filhos e 

parentes da falecida me entregaram o 
diário. Eu podia fazer dele o que quises-
se. Até vendê-lo. No exterior, principal-
mente na França, ganharia alto valor.

Preferi, no entanto, fazê-lo publicar 
no Brasil, sem qualquer exigência em 
meu proveito. Apenas para divulgá-lo, 
na melhor edição que fosse possível. Por 
isso o entreguei aos cuidados do Mu-
seu Goeldi. Passados tantos anos, nada 
da publicação. É um dano à memória 
da Amazônia. Por isso cobro, de quem 
estiver responsável pela publicação do 
diário de Le Cointe: o que sucede?

Ricardo Borges acrescentou um pos-
t-scriptum ao artigo que escreveu em A 
Província do Pará sobre Paul Le Cointe, 
provavelmente o último que se referiu ao 
cientista francês na grande imprensa para-
ense. Foi para fazer um apelo candente: “A 
quem, na posse da preciosa monografia de 
Le Cointe, Voyage Circulare Tropical, o nos-
so apelo à sua consciência, de devolução do 
notável trabalho, utilíssimo à Amazônia, 
para a necessária edição e divulgação; hoje 
[há] muitos órgãos públicos em Belém, de-
dicados à publicação de obras desse valor 

amazônico. E persuadimo-nos de atendi-
mento a tão justo e honesto apelo”.

Quarenta anos depois, o pedido de 
Ricardo Borges Ferreira e Silva está sen-
do atendido: finalmente, um século de-
pois, publica-se o diário da viagem que 
Le Cointe empreendeu, em 1900, pelo 
rio Madeira, até o rio Madolo, na Bolívia, 
onde iria administrar os “vastos seringais” 
da firma Deves & Cia. Perdido e inédito 
por tanto tempo, as anotações e desenhos 
de Le Cointe não perderam o valor, muito 
pelo contrário.

Além de ser o último grande docu-
mento do ciclo dos viajantes naturalistas 
da Amazônia, a importância da sua divul-
gação é realçada pela investida de outro 
tipo de personagem sobre a bacia do Ma-
deira, o maior dos afluentes do rio Ama-
zonas, o que mais sedimentos deposita na 
calha do maior curso d’água do planeta, 
que arrasta essa massa em suspensão até 
jogá-la no Oceano Atlântico: o construtor 
dos “grandes projetos”.

Empresas privadas, com forte apoio 
de dinheiro público, começaram a cons-
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truir duas barragens que irão possibili-
tar duas das maiores usinas de energia 
do mundo: Jirau (que saiu na frente) e 
Santo Antônio, a maior das hidrelétricas 
já construídas na borda de uma capital 
amazônica, Porto Velho, em Rondônia 
(o próximo alvo será uma cidade menor, 
Altamira, no Pará, vizinha daquela que 
foi projetada para ser a maior de todas as 
hidrelétricas, Belo Monte).

A divulgação do diário perdido de Le 
Cointe não só propiciará o prazer da lei-
tura, graças a uma edição preciosa, que 
preserva o cpnteúdo iconográfico do docu-
mento, como porque acalenta uma das uto-
pias ainda frustradas dos que sonham com 
uma presença humana verdadeiramente 
inteligente e racional na maior de todas as 
fronteiras de recursos naturais da Terra, a 
sua fonte vital de biodiversidade.

Por que não mandar cientistas para a 
ponta das ensaiadas, imaginadas ou imi-
nentes frentes pioneiras de ocupação? 
Por que não os porta-vozes do saber em 
contato com a natureza e as populações 
nativas, absorvendo o conhecimento pro-
duzido por essa interação e estabelecendo 
parâmetros, padrões e paradigmas através 
dos quais o homem possa deixar de ser o 
intruso destruir dos nossos dias? Por que, 
antes de dilapidar o que nem sequer é iden-
tificado, não dar tempo para aprendermos 
como marcar presença sem que a marca 
humana seja o sinete da devastação?

Pode-se contra-argumentar que a ci-
ência não é neutra e os cientistas são se-
res de carne e osso, interesses, pessoais ou 
corporativos, multinacionais ou geopolíti-
cos. Paul Aimé Georges Le Cointe, o fran-
cês que nasceu em Tournon, na Ardéche, 
em 1887, podia até ser apontado como 
um exemplo (à semelhança de outros via-
jantes e naturalistas estrangeiros, antes ou 
depois dele, que usavam suas pesquisas 
como biombo para propósitos ocultos). 
É muito fácil aplicar a teoria conspirativa 
nos confins (cada vez mais sertões) ama-
zônicos. Tão fácil que é desprezada a ne-
cessidade de demonstrá-la, a fim de que 
não se torne instrumento daquele tipo de 
nacionalismo já classificado como o redu-
to dos canalhas. Qualquer enredo é aceito 
por esse papel autocolante.

Paul Le Cointe chegou à Amazônia 
em 1892, quando, aos 22 anos apenas, já 
era graduado em ciências, matemática e 
química. A partir daí combinaria funções 
que, mesmo (ou, sobretudo) hoje andam 
dissociadas: foi verdadeiro cientista, pes-
quisador rigoroso, técnico competente 
em agrimensura e cartografia, homem 
de negócios, representante diplomático, 
burocrata e mero empregado. Sempre in-

tercalando períodos de permanência em 
gabinetes e laboratórios com longas jor-
nadas pelo interior da Amazônia, em ex-
pedições demoradas e meticulosas, com 
uma rara capacidade de observação da 
gente e da natureza, combinada com uma 
virtude ainda mais rara: o talento para a 
confecção de mapas. Durante muitos anos 
a planta que traçou do Baixo Amazonas, 
na segunda década do século XX, foi a 
mais valiosa fonte cartográfica sobre a re-
gião. Uma obra de arte.

Confirmando as ilações geopolíticas, Le 
Cointe recebeu as maiores distinções con-
cedidas pelo governo francês, inclusive a 
Legião de Honra (conferida também, mui-
to tempo depois, a outro personagem  – seu 
conterrâneo – do drama amazônico, este, 
nosso contemporâneo, o padre Henri de 
Rosières, que defende posseiros espoliados 
no sul do Pará). Mas Le Cointe também re-
cebeu títulos e medalhas do governo brasi-
leiro, grato pelas contribuições que prestou 
em diversos segmentos do conhecimento 
sobre as riquezas da Amazônia, da borra-
cha aos óleos vegetais, das madeiras aos 
animais, e, com destaque, numa amplitude 
maior, sobre o estuário do rio 
Pará, que ele revelou aos cida-
dãos de uma terra tão desco-
nhecida quanto incompreen-
dida, mesmo pelos moradores 
da capital do Estado, de cujo 
cenário essa convergência de 
águas é elemento definidor.

Mais importante do que 
tudo: Le Cointe permaneceu 
na Amazônia por 64 anos, 
morrendo em Belém, aos 86 
anos, em 1956, pobre e aban-
donado. Seu amigo e colega de trabalho 
Ricardo Borges o salvou do final na indi-
gência e melancolia ao visitá-lo, na humilde 
casa em que vivia, no Largo da Trindade, 
com a mulher, e dar o brado de alerta dian-
te da miséria que viu. Rapidamente, mas na 
undécima hora, as autoridades se mobiliza-
ram para dar ao personagem tão famoso os 
últimos dias recolhido a um hospital e uma 
sepultura no cemitério de Santa Izabel. 
Poucos, porém, o acompanharam à última 
morada. Ninguém mais o visita. Raros ain-
da falam dele.

Nos últimos anos de sua vida, sofria 
de distúrbios mentais. Sua mulher, Ma-
ria Correia Pinto, com quem se casara, 
em Óbidos, em 1895, apesar de sua ab-
negação, não podia atendê-lo como de-
via ser, por falta “de adequada instrução”, 
testemunhou Ricardo Borges. Também 
estava incapacitada para defender o pa-
trimônio do marido, acumulado na casa 
simples, dos estrangeiros e nacionais que 

o visitavam e se apropriavam, “não raro”, 
dos inúmeros trabalhos científicos que o 
naturalista escreveu e que jamais foram 
publicados ou se tornaram conhecidos 
(talvez, quem sabe, com outra assinatura). 
Declara Ricardo Borges no artigo afetuoso 
sobre o amigo que “outras preciosidades, 
dos estudos e coletas de dados da Ama-
zônia, por Le Cointe, sumiram-se dos ar-
quivos do venerando mestre nos últimos 
anos de sua vida”. 

Ao ler o artigo do advogado por for-
mação (e economista por vocação, além 
de político e administrador público), me 
interessei pela sorte do diário de viagem 
ao Madeira. Mas só poucos anos atrás me 
dei conta de um fato óbvio que me passara 
despercebido. Quem sabe Le Cointe não 
dera essa agenda, na qual fizera anotações 
e desenhos, à sua melhor discípula na Es-
cola de Química Industrial, por ele funda-
da em 1919? Depois de tantas conversas 
com Clara Martins Pandolfo, só fui men-
cionar o diário num dos últimos contatos 
que tivemos antes de sua morte, em 2009, 
aos 97 anos. Doutora Clara confirmou 
que tinha o diário, mas não conseguiu 

localizá-lo na sua biblioteca. 
Outras vezes ainda nos en-
contramos, mas o documen-
to continuava perdido.

Só depois de sua morte, 
o diário foi encontrado. A fa-
mília decidiu premiar meu 
interesse e persistência, além 
da relação de afeto, respeito e 
amizade que mantinha com 
a mestra de tantas gerações, 
fossem ou não seus alunos: 
doou-me o documento. Ma-

ravilhado com o que vi, tratei de repassá-lo 
a Ima Vieira, que então dirigia o Museu Pa-
raense Emílio Goeldi. E agora o seu suces-
sor, Nilson Gabas Júnior, entrega a obra à 
sociedade, finalizando o labor e esforço de 
tanta gente envolvida neste projeto.

Espero que ele desencadeie a recupera-
ção da obra e da vida de Paul Le Cointe, re-
publicando-se ou divulgando-se sua obra, 
vasta e múltipla. Talvez assim também se 
possam eliminar duas outras injustiças 
cometidas contra o papel desempenhado 
pela paraense Clara Martins Pandolfo e 
o baiano Ricardo Borges, os dois princi-
pais amigos e colaboradores do cientista 
francês, que o acompanharam em grande 
parte da sua vivência no Pará, não só fi-
sicamente, mas também intelectualmente. 
Assim se honrará o passado e se dignifica-
rá o futuro, incorporando a grande con-
tribuição que os três personagens deram 
para que a Amazônia deixe de ser tratada 
como um deserto de inteligências.
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A economia se recupera,
mas os números assustam

Os ratos se atiram, Delfim dá o aviso

O déficit do setor público consoli-
dado no mês passado foi recorde para 
meses de maio desde 2001, quando o 
Banco Central iniciou a série históri-
ca. O saldo negativo foi de 30,736 bi-
lhões de reais. Um ano antes, o resul-
tado fora de R$ 18 bilhões.

Um terço desse valor se deveu ao 
pagamento de R$ 10 bilhões em pre-
catórios, que são papéis da dívida 
púbica. Já o déficit na conta do INSS 
aumentou R$ 5,8 bilhões sobre maio 
de 2016.

Nos primeiros cinco meses de 
2017, o resultado foi deficitário em R$ 
15,6 bilhões, contra um resultado ne-
gativo de R$ 13,7 bilhões no mesmo 

período do ano passado. Nos 12 meses 
até maio, o déficit primário somou R$ 
157,7 bilhões, ou 2,47% do Produto 
Interno Bruto. Superou os 2,28% vis-
tos até abril. O déficit fechou 2016 em 
2,49% do PIB. Em 2015 foi de 1,85%

O desempenho do setor públi-
co até agora está abaixo da meta de 
déficit consolidado para 2017, que é 
de R$ 143,1 bilhões, sendo R$ 139 
bilhões do governo central, R$ 3 bi-
lhões de estatais e R$ 1,1 bilhão dos 
entes subnacionais. No conceito no-
minal de resultado fiscal, que inclui 
os gastos com juros, houve déficit 
de R$ 67 bilhões em maio, acima do 
registrado ano antes, de R$ 60,6 bi-

lhões. De janeiro a maio, foi apurado 
déficit de R$ 190,7 bilhões, contra R$ 
165 bilhões um ano antes.

O resultado do mês decorre de um 
déficit primário de R$ 30,7 bilhões e 
do pagamento de juros de R$ 36,2 bi-
lhões. Nos 12 meses até maio, o défi-
cit nominal foi de R$ 588,605 bilhões, 
ou 9,22% do PIB, após marcar 9,13% 
em abril e 8,98% no encerramento de 
2016. A conta de juros, em 12 meses 
até maio absorveu chegou a R$ 431 
bilhões, ou 6,75% do PIB, após 6,85% 
em abril e 6,49% no fim de 2016.

Mas esses números assustadores 
não incluem a Petrobrás e a Eletro-
brás, nem os bancos estatais.

“Chega de filosofia!”, 
proclama o ex-ministro e 
ex-deputado federal Delfim 
Netto   no seu artigo da se-
mana passada na Folha de 
S. Paulo. Isto posto, adere 
ao governo de Michel temer, 
como aderira ao de Lula e ao 
de Dilma. Não de forma sim-
plesmente fisiológica, como muitos que 
se achegaram ao presidente depois da 
derrubada da petista e dele se afastaram 
ratuinamente. Delfim tem programa.

O dele é apoiar a “excelente equipe 
econômica” de Temer. Ela, no entendi-
mento do ex-czar da economia da di-

tadura, conduz o país para 
fora do turbilhão deixado 
por Dilma. Mesmo com a 
gravíssima crise fiscal e a alta 
do pior dos indicadores, o 
desemprego (dando sinais 
“de que começa a ceder”), o 
rumo é correto.

Delfim sugere o aumen-
to da Cide para cobrir o déficit entre a 
receita pública, com desempenho abai-
xo do esperado, e os gastos, que não se 
contiveram. Delfim alerta que o tributo 
sobre a gasolina é o único que pode au-
mentar o PIB: “porque estimula a produ-
ção de etanol, ajuda o meio ambiente e 

recupera a situação do setor alcooleiro, 
além de ter efeito insignificante sobre a 
inflação neste momento”.

Quanto à situação do “senhor presi-
dente”, tratado assim mesmo, com toda 
deferência, Delfim desdenha: Temer foi 
denunciado “por conta de ilações que pre-
cisam, necessariamente, de provas mate-
riais”. A denúncia resultou “de uma arma-
dilha habilmente construída pelo ‘capo di 
tutti capi’ de uma gigantesca organização 
criminosa, criada pelo incesto altamente 
lucrativo entre o governo e o setor priva-
do, pago pela sociedade brasileira misera-
velmente traída”, sentencia Delfim.

O “chega de filosofia!” não foi em vão.

Lula e Eike 
ombreados

Só depois de publicar, na edição passada, uma 
nota lembrando que em 2009 Eike Batista era 
“O” empresário brasileiro para o presidente Lula, 
encontrei a foto dos dois juntos no Waldorf As-
toria, em Nova York, na solenidade de entrega de 
prêmios. Lula, que aparece ouvindo a tradução 
simultânea de um pronunciamento em inglês, ci-
tou nominalmente Eike, uma das três únicas re-
ferências que ele fez na ocasião. Estavam ombro 
no ombro. Quantos segredos ambos não guar-
dam dessa relação?
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Monstro fora das grades vira acontecimento trivial

Jader Barbalho busca sobrevida na ousadia
Jader Barbalho deixou os basti-

dores do Senado duas semanas atrás, 
trocando o confinamento pelo com-
bate de peito aberto e à plena luz do 
dia. Seu pronunciamento, de 15 mi-
nutos, foi ouvido em silêncio pelos 
seus pares.

O ex-governador do Pará deu um 
lance de audácia surpreendente. Ex-
pôs a sua cabeça, pedida a prêmio 
por algumas Salomés da república, 
no mais veemente e contundente dis-
curso que o Senado acolheu nos últi-
mos tempos.

Ao defender dois dos políticos 
com mais votos no país, o ex-presi-
dente Lula, do PT, e o senador Aécio 
Neves, do PSDB (que se elegeu por 
Minas Gerais com sete milhões de 
votos), Jader assumiu a liderança de 
um movimento pelo fortalecimento 
da política à base da sua principal 
arma: a adesão do povo. É algo que 
não possuem os integrantes do poder 
judiciário, em cujas mãos se encon-
tram os destinos de pelo menos uma 
centena de parlamentares.

Falando com veemência, Jader sa-
lientou que não está no Senado por 
uma deferência do imperador, para 
exercer um cargo honorífico. Sua 
investidura só foi possível por se ter 
submetido ao teste do voto popular 

e ser por ele aprovado. Essa é a base 
da democracia, que o ex-governador 
considerou ameaçada porque o po-
der judiciário se investiu no papel 
usurpador de poder moderador.

O ex-ministro criticou o Senado 
por se curvar a esse poder a partir da 
prisão do senador Delcídio Amaral, 
que era líder do PT e do governo. Não 
havia flagrante, logo o Supremo Tri-
bunal não podia destituí-lo do man-
dato. “Isso é vagabundagem jurídica”, 
Jader quase gritou. “É a ditadura do 
poder judiciário”.

Se a justiça pode usar a delação 
de um bandido para punir um par-
lamentar, “o braço direito do procu-

rador geral da república atravessou a 
praça dos Três poderes para defender 
o delator. Isso não é corrupção?”.

Jader se disse feliz por esses juí-
zes e ministros não terem vivido em 
1964 ou 1970 como coronéis ou ge-
nerais, porque abusariam do poder. 
Ainda assim, lhes deu uma defini-
ção áspera e agressiva: “são Médicis 
togados”, referindo-se a Garrastazu 
Médici, o militar que governou o 
Brasil na fase mais dura do regime 
de exceção.

A agressividade de Jader Barbalho 
pode ser um ato de desespero diante 
do risco de ser alcançado pela Opera-
ção Lava Jato, acusado de corrupção? 
Talvez. Mas o movimento que fez em 
peça-chave no tabuleiro do xadrez do 
poder é um toque de reunir do po-
pulismo, unindo pelo menos os três 
maiores partidos - PMDB, PSDB e 
PT - numa aliança surpreendente em 
torno dos seus principais líderes, in-
cluindo Michel Temer.

Dará certo? É impossível dizer 
sem uma rigorosa base do que acon-
tece nas entranhas do poder. Mas o 
gesto de Jader foi de um senso da 
oportunidade que constitui a maior 
das ferramentas específicas dos polí-
ticos. Sua sorte e a dos demais políti-
cos está lançada.

Há, no Brasil, uma Associação das 
Vítimas de Roger Abdelmassih. Ela é 
formada por 37 pacientes que o mé-
dico estuprou 48 vezes em sua clínica, 
especializada em reprodução humana. 
Por esse crime hediondo, já destituído 
da condição de médico, o autor das 
violências foi condenado a 278 anos 
de prisão.

Cumpriu apenas 1% da pena e ago-
ra está solto novamente, depois de um 
entra e sai da cadeia, durante três dias, 
que desdenha da justiça (com sua pró-
pria contribuição) e vilipendia as ví-
timas, que se expuseram em público 
para não deixar o seu algoz escapar, 
como parecia que iria acontecer - e 
ainda parece.

A juíza de Taubaté, em São Paulo, 

concedeu prisão domiciliar ao crimi-
noso, que estava preso num presídio do 
interior paulista. O Ministério Público 
do Estado recorreu. Um dos desem-
bargadores do Tribunal de Justiça do 
Estado restabeleceu a pena em regime 
fechado. Agora, a presidente do Supe-
rior Tribunal de Justiça, em decisão 
solitária, em função das férias forenses, 
negou o recurso.

A ministra Laurita Vaz alegou 
que a concessão do mandado de se-
gurança impetrado pelo MPE iria 
configurar constrangimento ilegal, 
já que o recurso utilizado, o manda-
do de segurança, não é cabível para 
restabelecer prisão na pendência do 
recurso que o próprio Ministério 
Público interpôs.

Mas a Procuradoria Geral de Justiça 
de São Paulo negou ter cometido o erro 
processual que a ministra lhe atribuiu. 
Explicou que o mandado de segurança 
foi para dar efeito suspensivo ao agra-
vo, recurso que não tem efeito suspen-
sivo, em virtude da urgência e gravida-
de do caso.

Ou seja: a concessão da liberdade ao 
ex-médico seria suspensa liminarmen-
te, como cautela, inclusive contra uma 
segunda fuga dele do Brasil (na primei-
ra, morou por anos no Paraguai), até o 
exame do mérito da questão.

A presidente do STJ, diante da con-
trovérsia diante de uma formalidade, 
mandou soltar o monstro. E lançou 
mais um bocado de descrédito sobre 
a justiça brasileira.
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ANTOLOGIA

O massacre kayapó
Vou fazer a recuperação de textos mais antigos do que os do Jornal Pessoal, iniciado em 1987. 

Este artigo foi publicado no Informe Amazônico, em 1980. O Informe foi um embrião do 
JP. Tinha um formato ainda menor, com 12 páginas. Durou 12 edições, impressas na velha 

tipografia a quente. Eu o escrevia todo, como agora. Mas não possuía ilustrações. Por seu 
pequeno tamanho, circulou apenas entre assinantes.

Foram apenas 10 minutos, tempo 
suficiente para modificar as re-
lações entre brancos e índios na 

Amazônia, ou, ao menos, no Pará. Pouco 
depois das 16 horas do dia 8 [de setembro 
de 1980], 103 índios gorotire, um sub-
grupo kayapó, chegou à sede da fazenda 
Espadilha, que fica a 155 quilômetros de 
Redenção e a 255 de Conceição do Ara-
guaia, no extremo sul do Estado.

Os índios vinham pintados de pre-
to, armados de arcos, flechas e bordu-
nas, alguns provavelmente com espin-
gardas, cocares na cabeça – uma típica 
expedição guerreira, como há mais de 
30 anos os ju-jê-tukti (arcos pretos), 
conforme os gorotire se denominam. E 
mataram 20 pessoas.

As causas dessa agressividade da 
parte de índios que após a “pacifica-
ção”, desde 1952, vinham aceitando do-
cilmente a tutela da Funai [Fundação 
Nacional do Índio], podiam ser identi-
ficadas num passado mais remoto, mas 
também nos últimos anos. Desde 1972 
um dos temas mais constantes na vida 
de todos os dois mil índios kayapós es-
palhados entre os vales dos rios Xingu 
e Araguaia é a demarcação de sua re-
serva, que abrigam vastas terras de in-
comum fertilidade, ricas em minério e 
madeira de lei, pesca abundante, parte 
dela coberta por densa floresta.

FUGA DO BRANCO
Os gorotire, como o próprio nome 

diz em língua jê, são povos antiquís-
simos, “que vieram de longe”. A parte 
meridional do território dessa grande 
nação desapareceu no início deste sé-
culo [XX], esmagada pela expansão das 
frentes nacionais no noroeste de São 
Paulo, Triângulo Mineiro, sul de Goiás 
e sudoeste de Mato Grosso. A meta-
de setentrional caminhou centenas de 
quilômetros até chegar ao sul do Pará. 
Não há registros históricos, mas alguns 

viajantes dizem que os gorotire deviam 
ser 150 mil nessa época.

De qualquer maneira, quando um 
religioso messiânico chegou à região, 
em 1897, já encontrou dois mil índios 
kayapó no local onde começou a formar 
a cidade de Conceição do Araguaia. Frei 
Gil Vilanova prometeu aos índios que a 
nova cidade seria inteiramente deles. 
Mas o missionário morreu em 1905 e os 
índios logo começaram a ser atacados 
e mortos. Decidiram fugir para áreas 
mais isoladas, já na direção do Xingu.

As migrações e as lutas internas se-
pararam os kayapós em vários grupos, 
mas todos eles foram alcançados pelas 
novas frentes, a dos caucheiros e dos 
seringueiros, que entravam na mata 
buscando borracha. Encontrando os 
índios, os matavam. Simplesmente re-
agindo ou atraídos pelas armas dos se-
ringueiros, os índios passaram a atacar 
também. As mortes dos dois lados se 
sucediam.

No início da década de 1950, o SPI 
(Serviço de Proteção ao Índio) come-
çou a agir na área. Com índios “selva-
gens” seria difícil uma produção estável 
de borracha. Era preciso “amansá-los”.

Quinhentos kayapó apareceram em 
1950 em Nova Olinda à procura de au-
xílio. A tribo sofrera forte redução em 
1940: 12 kayapós foram mortos a tiros 
de rifle enquanto dormiam em um bar-
racão à margem da estrada de Altamira 
a Vitória. Próximo dali, uma aldeia foi 
atacada de surpresa por 25 pistoleiros 
contratados pelo seringalista Antonio 
Coelho da Silva. Em seguida, mais nove 
kayapós foram também assassinados.

A proteção do SPI diminuiu as mor-
tes, mas não as eliminou. Poucos meses 
depois de terem sido pacificados, em 
1957, 50 kuben-kran-noty morreram 
de gripe. Alguns anos depois a mesma 
doença, naturalmente transmitida pe-
los brancos, matou mais 44. Em 1969 

foi a vez do sarampo liquidar outros 
40. Em 12 anos o grupo foi reduzido de 
144 para 10 membros.

A NOVA AMEAÇA
A borracha entrou em crise e os 

índios puderam voltar a viver em cer-
ta paz. No final dos anos 1960 come-
çaram os estudos para demarcar uma 
área para todos os kayapós, divididos 
em quatro aldeias. Em 1972, depois que 
os caciques sobrevoaram toda a área, 
juntamente com técnicos da Funai, a 
reserva foi delimitada, com 2.738.850 
hectares, a maior do país. A minuta 
do decreto, porém, dormiu sono solto 
durante cinco anos na gaveta do minis-
tro do Interior. Nessa época, uma nova 
frente já começava a se avizinhar do 
território kayapó.

Não foi sem alívio que os índios 
assistiram ao início da demarcação da 
reserva, em 1978. Ao sul já estava ins-
talada uma grande fazenda de 180 mil 
hectares da Volkswagen, do Bradesco e 
de outros grupos econômicos, a Vale do 
Rio Dourado. Ao norte, a Construtora 
Andrade Gutierrez estava para conse-
guir (o que depois se concretizou) 400 
mil hectares para o seu projeto de co-
lonização. E a leste avançavam médias 
fazendas, serrarias e garimpeiros.

Foi na demarcação dessa parte que 
os índios começaram a se irritar. A li-
nha seca da topografia, vinda do norte, 
ao chegar ao igarapé Inajá, infletia para 
sudoeste, acompanhando esse curso 
d’água, formando assim um arco inver-
tido. Os índios, ao contrário, queriam 
que a linha fizesse um balão, abrangen-
do todo o castanhal que fora deixado 
de fora pelos topógrafos. 

Mas não conseguiram que seus ar-
gumentos prevalecessem. O pior foi 
que logo depois a firma responsável pe-
los trabalhos, a Patrato, depois de fazer 
subempreitada ilegal e assumir dívidas 
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em nome da Funai, faliu, A demarca-
ção foi então suspensa.

Os kayapós passaram a fazer segui-
das incursões nessa área leste para fis-
calizar a divisa e também, segundo al-
gumas versões, para pedir comida aos 
brancos. Encontraram muitos fazendei-
ros e um movimento constante, não só 
de ida e vinda pelo interior da reserva, 
como de compra e venda de proprieda-
des. As sedes das fazendas ficam fora da 
reserva, mas as derrubadas penetram 
nas terras dos índios. Metade do casta-
nhal que eles exploram está em poder 
dos fazendeiros por causa da linha. Os 
interesses se tornaram antagônicos.

Como as queimadas aumentaram 
ao longo do igarapé Inajá e do rio da 
Ponte, que passa pela aldeia, os índios 
começaram a expulsar todos os bran-
cos que encontravam na área. Mas eles 
sempre voltavam. Num desses retor-
nos, os peões queimaram pertences 
deixados pelos índios. Quatro dias an-
tes do ataque do dia 8, dois fazendeiros 
– Chico Bigode e Zé Castro – teriam 
dito aos índios que os proprietários da 
fazenda Espadilha estavam trazendo 
1.800 braçais para derrubarem mata 
na reserva. O incêndio dos pertences e 
essa informação parecem ter sido de-
cisivos para a decisão de organizar a 
expedição guerreira.

O ACONTECIMENTO
A versão oficial é de que um inci-

dente entre os colonos e os índios pre-
cipitou o ataque. Dois dos chefes da ex-
pedição foram feridos por uma mulher 
e um braçal quando tentavam cortar o 
cabelo do capataz, um homem grossei-
ro que não gostava dos kayapós. Os ín-
dios perderam o controle e mataram 12 
homens, 5 crianças e 3 mulheres. 

A reconstituição integral e fidedig-
na dos 10 minutos em que transcorreu 
o massacre ainda não foi realizada e 
deverá demorar, inclusive porque a Fu-
nai não permite que os jornalistas con-
versem com os índios.

Mas pode-se dizer que foi uma das 
ações mais ferozes dos kayapós. Mesmo 
sem violentar sexualmente as mulhe-
res, como chegou a ser noticiado (eles 
quiseram provocar aborto, prática ado-
tada em outros ataques), os índios não 
fizeram reféns, preferindo matar todos. 
Um experimentado sertanista diz que 

os índios, ao reagirem a um ataque, per-
dem completamente o domínio do que 
fazem e são capazes de tudo.

A advertência dos maiores conhece-
dores dos índios, que viveram com eles 
durante muitos anos, para a ferocidade 
dos kayapós, quando atacados, não se-
ria suficiente para atenuar a reação aos 
índios. O major Marco Antonio Lu-
chini [que adotou esse nome falso para 
esconder a sua verdadeira identidade, 
de Sebastião Rodrigues de Moura], o 
major Curió, que, sintomaticamente, 
comandou as investigações em nome 
do Conselho de Segurança Nacional, 
admitia a participação de fazendeiros 
no incitamento dos índios. Falava-se 
que um desses fazendeiros, o primei-
ro a chegar à fazenda Espadilha depois 
do ataque, teria “arranjado” o ambiente 
para aumentar o grau de selvageria, es-
palhando a versão do estupro.

O episódio teve duas consequên-
cias imediatas: introduziu os índios 
na guerra fundiária que se trava no 
Araguaia entre proprietários, grilei-
ros e posseiros; além disso, acirrou os 
ânimos dos brancos contra os índios.  
Em Redenção, Rio Maria e Xinguara 
alguns fazendeiros anunciavam que 
iriam se armar para esperar os kayapós 
ou iriam em incursões à aldeia para 
vingança. Um deles propôs – segun-
do uma fonte – fretar um avião e jogar 
uma bomba de fósforo na aldeia. Ao 
longo da divisa há preparativos para 
novos confrontos.

OUTROS CONFLITOS
O mais iminente parece se localizar 

no rio Trairão, no limite norte da reser-
va. Daí os índios do kikretum, coman-
dados pelo cacique Pombo, já expul-
saram 300 garimpeiros. Mas a Jamisa, 
empresa recém-formada, com sede em 
Belém, acusada de ter grilado 80 mil 
hectares com base em um título falso (a 
questão está na justiça porque a empre-
sa apresentou mandado de segurança 
contra uma ação de anulação e cance-
lamento do registro do imóvel), con-
tinua na área com serraria, pastagem 
e, sobretudo, garimpagem de ouro. A 
empresa teria algumas dezenas de ho-
mens bem armados e com a orientação 
de reagir a qualquer presença indígena.

Mais ao norte os xikrin, outro gru-
po kayapó, já prenderam duas turmas 

de desmatamento que penetraram em 
suas terras. Investiram contra a fazen-
da Gran Reata e saquearam a fazenda 
Cateté. O maior problema para esses 
índios é a Gran Reata, de propriedade 
do grupo Pau d’Arco, que se apossou de 
30 mil hectares dentro da reserva. 

Em menos de dois anos desmatou 
4,5 mil hectares para pastagem, derru-
bou mais de três mil árvores de mogno, 
abriu 90 quilômetros de estrada, colo-
cou mil cabeças de gado e construiu 
uma pista de pouso, com investimento 
de 25 milhões de cruzeiros, segundo o 
fazendeiro Laudelino Hanemann.

A Funai, apoiada pela Polícia Fe-
deral e IBDF [Instituto Brasileiro do 
Desenvolvimento Florestal, antecessor 
do Ibama], fechou a fazenda, permi-
tindo a permanência de três vaqueiros, 
identificados pelos índios. O fazendei-
ro ameaça voltar e resistir se tentarem 
tirá-lo da área. Os índios avisaram que 
qualquer pessoa além dos três vaquei-
ros que aparecer será morta. 

Dentro da reserva há 440 mil hecta-
res de terras férteis, madeira de lei em 
abundância, minério e dizem que mui-
to mais ouro do que em Serra Pelada. 
Mas os 240 xikrins garantem que não 
aceitarão novas invasões.

Esta parece ser também a disposi-
ção de outras comunidades indígenas. 
Até mesmo os tolerantes e pacientes 
tembés, que tiveram a maior parte da 
sua reserva invadida (400 mil hectares, 
na divisa do Pará com o Maranhão), 
não aceitam mais ficar confinados em 
uma pequena parcela.

A causa dessa reação está sendo 
estudada – ou investigada – pelo go-
verno. Uma das suas conclusões: a co-
municação entre os índios através do 
noticiário da imprensa, principalmente 
das emissoras de rádio, ou nos encon-
tros intertribais é um poderoso de in-
quietação, segundo as autoridades,ou 
de conscientização, de acordo com os 
antropólogos. 

O problema, ou a questão, de qual-
quer maneira, está posta em dimensões 
muito mais graves do que até recente-
mente. Os kayapós, por exemplo, não 
esquecem que o rio Vermelho, situado 
a oeste da aldeia Gorotire, ganhou esse 
nome por causa de sangue que por ele 
escorreu. Quantos rios Vermelhos ain-
da aparecerão na Amazônia?
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FEIRAS

O prefeito Lopo de Cas-
tro instalou a primeira feira 
livre de Belém na praça Ba-
tista Campos, em novembro 
de 1951. As feiras seguin-
tes passaram a funcionar 
na praça Brasil, Cremação, 
Guamá, Canudos, Bandeira 
Branca, Pedreira, Sacramen-
ta e Marambaia. 

O apoio da administra-
ção, através do Departamen-
to Municipal de Agricultura, 
era dado por meio de cami-
nhões, que transportavam os 
produtos da estação de trem, 
em São Braz, até cada feira. 

A prefeitura também pa-
gava semanalmente o frete 
do trem que transportava, 
aos sábados e domingos, os 
colonos donos dos produtos 
a serem vendidos.

COLUNISTAS
Em 1957 havia seis co-

lunistas sociais na imprensa 
paraense: Regina Pesce (da 
Folha do Norte), Maria Do-
lores (Flash), Edgar Proença 
(Rádio Clube do Pará), Ro 
mulo Maiorana (O Liberal), 
Pierre Beltrand (O Estado 
do Pará) e José Barra (da 
revista Amazônia). Vivo e 
ainda em plena atividade, só 
Pierre, o nome de fantasia 
de Ubiratan de Aguiar.

EMPRESÁRIOS
Alguns dos empresários                                      

mais destacados do Pará em 
1964: Waldomiro Gomes, 
José Fonseca, Antonio Farah, 
João Cunha, Mário Meeireles, 
Joaquim Borges Gomes, An-
tonio Marques, Fausto Soares, 
Antonio Ramos neto, Rogé-
lio Fernandez, Bernardino 
Henriques, Antonio Assmar, 
Emanuel Resque, Antonio 
Farias Coelho, Carlos Braga e 
Junichiro Yamada.

Algumas indústrias: a 
Laranjada Garoto, de Ema-
nuel Resque, instalada no 
Porto do Sal. A Nasser & 
Cia., produzindo os sabões 
Cacique e Jacy na Estrada 
Nova. A Kanebo do Brasil, 
de Américo Vespúcio da Sil-
va, para a industrialização 
da pimenta do reino e sua 
exportação para o exterior.

CARNAVAL
A Universidade de Sam-

ba Boêmios da Campina foi 
a vencedora do Campeona-
to de Carnaval Marajoara de 
1964, promovido pelos Diá-
rios e Emissoras Associados, 
que tinham a TV e a Rádio 
Marajoara, além do jornal 
A Província do Pará. No 
segundo lugar ficou a Em-
baixada de Samba Império 
Pedreirense, seguindo-se o 
Cidade de Belém, o Rancho 

Não Posso me Amofiná e o 
Quem São Eles na lanterna.

NARA
Nara Leão, a musa da Bos-

sa Nova, mas já se transferindo 
para a MPB (Música Popular 
Brasileira), que valorizou os 
grandes sambistas (como Car-
tola, Nelson Cavaquinho e Zé 
Ketti), veio pela primeira vez 
a Belém em outubro de 1964. 
Para se apresentar na festa 
do Top Set, de Alberto |Mota 
e sua orquestra, no último 
andar do edifício Palácio do 
Rádio, na avenida Presidente 
Vargas. Festa lotada naquele 
domingo à noite de anos ainda 
dourados.

Eu também estava na boate 
do Iate Clube, 25 anos depois. 
Foi sua última apresentação. 
Ela morreria pouco depois, de 
um tumor no cérebro, aos 47 
anos. Autorizado por ela, bei-
jei-lhe a face com a mesma ad-
miração juvenil de um quarto 
de século antes. Como a de até 
hoje, quase 30 anos depois da 
sua morte.

CASSAÇÃO (1)
O governador Plínio Co-

elho, sucessor do polêmico 
Gilberto Mestrinho (o Boto 
Tucuxi do também amazo-
nense Márcio Souza), dis-
cursava durante uma festa 
folclórica em Manaus, em 
junho de 1964. Um oficial 
do Exército se aproximou 
dele e lhe cochichou ao ou-
vido: o general Jurandir Bi-
zarria Mamede, comandan-
te militar da região, acabara 

PROPAGANDA

Na era dos tecidos
Em 1962 ainda havia muitas lojas de tecidos 
na principal via do comércio de Belém, a João 
Alfredo (com sua extensão, a Santo Antonio). 

Uma delas era a Massoud, lançando em 
junho as novidades para o verão em plena 

queima junina de preços.
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de chegar à cidade com a 
cassação do governador.

Plínio ouviu, respirou 
fundo, ficou pensativo por 
algum tempo e retomou o 
discurso. Comunicou que 
fora cassado por ato do pre-
sidente da república, ma-
rechal Castelo Branco, e se 
despediu dos presentes. No 
dia seguinte assumiu o novo 
governador, sob as bênçãos 
dos novos donos do poder.

CASSAÇÃO (2)
Se Plínio Coelho foi pu-

nido cirurgicamente, o go-
vernador do Pará, Aurélio 
do Carmo, foi intimado a 

depor perante a Comissão 
de Investigação Sumária, o 
braço, nos Estados, da Co-
missão Geral de Investiga-
ção, chefiada pelo marechal 
Taurino Resende, que cassa-
va corruptos e subversivos 
pelo país. Aurélio recusou 
a intimação. Alegou “não 
se julgar réu de nenhum ato 
que possa ser considerado 
objeto de investigação cri-
minal”. Só prestava contas 
dos seus atos à Assembleia 
Legislativa.

Foi uma mudança de ati-
tude. Antes, o governador 
“baratista” apoiou o golpe 
que derrubou o presidente 

João Goulart, como muitos 
líderes do PSD, que se ima-
ginavam, com isso, prote-
gidos (inclusive o ex-presi-
dente Juscelino Kubitschek). 
Não estavam. Aurélio foi 
cassado logo depois.

CONVITE
Texto do convite para a 

posse de Jarbas Passarinho 
e Agostinho Monteiro como 
governador e vice-governa-
dor do Pará, logo depois da 
cassação de Aurélio:

“Os lares cristãos de nos-
sa terra deverão enfeitar-
se com bandeiras, em suas 
sacadas, integrando-se, de 

maneira marcante, no senti-
mento de júbilo que domina 
todos os corações diante da 
investidura de tão insignes 
homens públicos.

Fábricas e navios ancora-
dos no porto farão soar suas 
sirenas, no instante em que 
o Coronel Jarbas Gonçalves 
Passarinho e o Dr. Agosti-
nho Monteiro estiverem re-
cebendo a Chefia do Execu-
tivo estadual.

Do pátio externo do Palá-
cio ‘Lauro Sodré’ o governa-
dor Jarbas Passarinho, mo-
mentos após sua posse, falará 
ao povo, dando-lhe conta de 
seus planos de Governo”.

FOTOGRAFIA

Indústria única
O advogado e economista Armando Mendes ficou por pouco tempo à frente do Banco de Crédito da Amazônia, 
indicado pelo novo chefe político do Pará, o governador Jarbas Passarinho. Pediu demissão, por se sentir mal 
acomodado num regime de exceção. Nesta foto, de dezembro de 1965, ele foi ver a implantação da Facepa, a 
Fábrica de Celulose e Papel do Pará.  Estava acompanhado pelos diretores do BCA Camilo Montenegro Duarte 
e Elias Zumero. Foi recebido por Antonio Farah e Mário Meireles, sócios no empreendimento. Farah continua à 

frente da operosa Facepa, numa carreira única na indústria paraense.
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Cart@
Previdência

O texto do prof. Elias Ta-
vares, publicado no Jornal 
Pessoal 633, em termos demo-
gráficos, desvenda os mistérios 
existentes na fala governamen-
tal sobre certa reforma da Pre-
vidência. É salutar que pessoas 
detentoras do conhecimento 
da ciência da demografia ve-
nham a público deslindar os 
empulhamentos contidos nos 
projetos preparados pela tec-
nocracia oficial. Sendo o obje-
tivo principal esclarecer leigos 
e incautos, gregos e troianos 
que não têm acesso aos labirin-
tos de tão tormentoso assunto. 
Como não tenho conhecimen-
to para abordar o problema 
nessa área – mas me vejo na 
obrigação de colaborar, como 
cidadão – vou fazer uma breve 
apreciação com enfoque dife-
rente, mas condizente com a 
importância do tema. 

De igual modo como o 
mantra “A população brasi-
leira.... em acelerado processo 
de envelhecimento”, o governo 
espúrio promove nos meios de 
circulação um alarido ensur-
decedor em torno do déficit da 
Previdência para justificar as 
medidas que propõe, segundo 

ele, com o fim de  estancar esse 
sangramento. A última notícia, 
de 23.06.17, diz que o TCU – 
Tribunal de Contas da União, 
concluiu o pente-fino nas con-
tas e apresentou um “rombo” de 
R$ 200 bilhões em 2016 e subli-
nhou que “apenas com as deso-
nerações da Seguridade Social o 
tesouro deixou de arrecadar R$ 
143 bilhões”. 

Ocorre que muito especia-
listas não concordam que haja 
um descompasso nessa rubrica 
orçamentária e afirmam que 
isso só acontece porque se isola 
a Previdência Social da Segu-
ridade Social, como rubricas 
distintas, isto é, só considera a 
receita anual dos contribuintes: 
empregadores e empregados. 
A Constituição de 1988, que 
criou o Orçamento da Segu-
ridade Social, formado pela 
receita de patrões e trabalha-
dores, dispõe também do que 
é arrecadado com a Contri-
buição Social Sobre o Lucro 
Líquido (CSLL), a Contribui-
ção para o Financiamento da 
Seguridade Social (COFINS), 
a contribuição ao PIS/PASEP, 
para financiar o Programa do 
Seguro/Desemprego, e,, para 
finalizar, teria ainda as receitas 
das Loterias Federais. 

O DIEESE – Departamen-
to Intersindical de Estatísticas 
e Estudos Socioeconômicos e a 
ANFIP – Associação Nacional 
dos Auditores da Receita Fede-

ral do Brasil fizeram um recente 
estudo que mostra entre outras 
coisas importantes, que “o su-
posto ‘rombo’ de 85,8 bilhões 
apurado pelo governo em 2015 
poderia ter sido coberto com 
parte dos R$ 202 bilhões arreca-
dados pela COFINS, dos R$ 61 
bilhões pela CSLL e dos R$ 53 
bilhões do PIS/PASEP”. 

Porém o mais ridículo de 
tudo isso é o governo fazer vis-
ta grossa para a desoneração e 
renúncia fiscal tendenciosa; 
a dívida das empresas com a 
Previdência chega a um pata-
mar astronômico e, segundo 
afirma a própria autoridade, 
noventa por cento dela é im-
pagável. A sonegação fiscal 
atingiu até agosto de 2016, a 
soma de R$ 339 bilhões, o do-
bro do déficit das contas pú-
blicas.  Este valor foi conferido 
pelo SINPROFAZ – Sindicato 
Nacional dos Procuradores 
da Fazenda Nacional. Uma 
tal de DRU – Desvinculação 
das Receitas da União,  verba 
que o governo usa para com-
prar os votos dos legisladores 
na aprovação de seus projetos, 
abocanhou um naco de R$ 63 
bilhões da Seguridade Social. 
Uma vergonha insanável !!! 

Agora, o mais perverso é su-
primir os direitos sociais de mi-
lhões de brasileiros e manter no 
orçamento um déficit primário 
de R$ 139 bilhões (excluídos os 
bilhões – 500?), dos juros da dí-

vida, que serão destinados a sa-
tisfazer a ganância insaciável dos 
banqueiros, rentistas profissio-
nais e outros intermediários fi-
nanceiros “todos essencialmente 
improdutivos”.  

É obvio que muitos não acei-
tam as explicações precedentes 
sobre o déficit e irão contraditar 
com explicações as mais diver-
sas, como já vem acontecendo 
numa esfera maior. Contudo, 
suponho ser este o caminho 
para se chegar a uma conclusão 
condigna. Há muitos proble-
mas que devem ser examina-
dos e propostos reparos, como 
por exemplo, na aposentadoria 
rural. Existem trabalhadores 
rurais desfrutando da aposenta-
doria, mas não sabem distinguir 
um pé de couve de um pé de 
alface, assim como tem sujeito 
que recebe o seguro da pesca e 
nunca foi pescador. 

Para encerrar, um comen-
tário sobre a dinâmica da so-
ciedade na visão do erudito 
francês Émile Durkhein, con-
siderado o precursor da socio-
logia moderna: “A sociedade 
existe para o benefício de seus 
membros, os membros não 
existem para o benefício da 
sociedade. Os direitos do cor-
po político não são nada em 
si mesmos, só podem vir a ser 
alguma coisa se encarnarem os 
direitos dos indivíduos que a 
constituem”.

Rodolfo Lisboa Cerveira

E por aqui? Anuário
A maior contribuição do Diário do 

Pará à sociedade é o anuário que edita. A 
publicação chegou em 2017 à sua sétima 
edição, sem descontinuidade. É uma fa-
çanha, realizada por uma equipe liderada 
por Emiliana Costa. Tornou-se fonte de 
referência sobre o Estado. O anuário se-
gue uma linha profissional, sem se deixar 
contaminada pelo partidarismo do jornal. 
A cada ano corrige falhas e aperfeiçoa 
virtudes. O próximo poderia melhorar 
se expandisse mais a parte relativa aos 
índios, às unidades de conservação e ao 
setor fundiário, ainda acanhadas.

Finalmente a polícia parece dis-
posta a penetrar na caixa preta dos 
donos de ônibus, uma das mais sóli-
das e robustas do país. Por enquan-
to, em apenas três das 27 unidades 
da federação, a 
partir do Rio de 
Janeiro, em ope-
ração desenca-
deada na sema-
na passada.

P r o p i n a s 
milionárias pa-
gas a políticos 

e autoridades já levaram empresá-
rios do transporte coletivo urbano 
e associados à cadeia. Um dos deti-
dos, Jacob Barata Filho, está  vincu-
lado a empresa com concessão em 

Belém. Motivo 
suficiente para 
uma verificação, 
sempre poster-
gada, apesar de 
o negócio ser 
ato derivado do 
poder público 
municipal.
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As datas que passam como o trem da história
Uma sucessão de fatos importantes 

para a história da Amazônia comple-
tou datas redondas neste ano. O esque-
cimento não foi apenas uma falha na 
memória da região, uma simples perda 
cronológica. Pode ser um desperdício 
de lições extremamente úteis para os 
dias atuais. Em particular, para a mi-
neração, através da qual o Brasil obtém 
a segunda maior receita com as suas 
exportações.

A primeira das datas completou 70 
anos. Refere-se à assinatura do contra-
to do governo brasileiro com a Icomi, 
em 1947, para a primeira mineração 
empresarial da região: a exploração da 
jazida de manganês do Amapá, uma das 
mais ricas já descobertas no mundo.

A segunda data chegou agora a 60 
anos: tem por origem o primeiro car-
regamento do precioso minério, em ja-
neiro de 1957, para os Estados Unidos, 
o principal destino da produção.

Vitoriosos na Segunda Guerra 
Mundial, os EUA não dispunham de 
reservas suficientes para ocompleto 
suprimento do seu parque siderúrgico. 
Iam buscar na África o manganês ne-
cessário para atender a fome dos seus 
altos fornos.

Logo depois da guerra, as princi-
pais siderúrgicas americanas iniciaram 
a prospecção de manganês na Amazô-
nia. Até então, a atividade mineral era 
mínima na região, limitando-se à ex-
tração de ouro aluvionar e diamante, 
através da garimpagem. Os desinfor-
mados deduziam da vasta bacia sedi-
mentar, a terra mais nova do planeta, 
que não fosse compatível com um sub-
solo rico em jazimentos.

Não era o entendimento das gran-
des corporações americanas. Elas pro-
curaram as faixas de pré-cambriano, as 
formações mais antigas da Terra. Uma 
das mais promissoras estava no Ama-
pá. O alvo respondeu rapidamente à 
investida.

Em 1943 surgiu o território fede-
ral, desmembrado do Pará. Dois anos 
depois, o coronel Janary Nunes, inter-
ventor federal, abriu uma “corrida” ao 
minério de ferro. No ano seguinte, um 
nativo apareceu com pedras pretas, que 
recolhia para dar lastro à sua embarca-

ção. Recebeu um prêmio porque, leva-
das a análise, as amostras se revelaram 
de alto teor de manganês.

O governo Dutra decidiu criar uma 
unidade com todas as ocorrências do 
minério, incluindo-as numa única 
concessão. Duas empresas americanas, 
a United States Steel e a Hanna, parti-
ciparam do leilão, mas uma empresa 
nacional, ainda sem tradição no setor, 
foi a vencedora.

Mero arranjo para tangenciar a 
resistência dos nacionalistas a estran-
geiros. A Icomi, do empresário Au-
gusto Antunes, de Minas Gerais, logo 
se associou à Bethlehem Steel, então 
a maior compradora de manganês do 
mundo, que financiou o projeto.

O prazo da con-
cessão era de 50 
anos. A mina se 
exauriu cinco anos 
antes. A Bethlehem 
se afastou antecipa-
damente, quando o 
minério ficou mais 
pobre. A intensa 
extração e exporta-
ção in natura abreviaram o tempo de 
vida útil da jazida de Serra do Navio.

O balanço de quase meio século do 
manganês costuma ser considerado ne-
gativo. Mesmo transformado em Esta-
do, o Amapá não se desenvolveu. Conti-
nua a ser uma das unidades mais pobres 
da federação. Foi, até o esgotamento 
da mina, mero exportador de matéria 
prima, parte dela ainda mantida como 
reserva nos Estados Unidos. A tentati-
va de verticalização da produção, com 
uma usina de ferro liga, não deu certo.

Ao menos em tese, porém, havia 
condições para tomar o minério como 
impulso para fazer a cadeia produtiva 
avançar. A Icomi pagava 5% do valor da 
produção como compensação financei-
ra. Tinha ainda a obrigação de aplicar 
20% do lucro líquido na diversificação 
econômica do Amapá, através de uma 
agência local de desenvolvimento.

Dá-se como certo que o dinheiro 
que realmente entrou nos cofres pú-
blicos não foi o declarado. Muito deve 
ter sido desviado, conforme hoje se 
sabe muito bem, graças à análise mais 

profunda da corrupção à brasileira. O 
fator humano pesa mais do que os in-
térpretes que reduzem os fatos ao eco-
nômico estão dispostos a admitir.

A própria empresa tentou novas al-
ternativas. Implantou a primeira usina 
de pelotização de manganês do mun-
do, para aproveitar o minério fino, an-
tes despejado nas drenagens próximas 
à mina. Montou uma moderna indús-
tria madeireira e plantou 80 mil hecta-
res de reflorestamento.

Nada resistiu ao fim da atividade 
principal, exceto um subproduto letal 
da acumulação do resíduo do manga-
nês, o arsênio, considerado canceríge-
no. O índice de câncer ao redor do por-
to de embarque, em Santana, é um dos 

mais altos do país.
Apesar de tudo 

isso, quando se 
compara a mine-
ração do manga-
nês do Amapá com 
as lavras atuais de 
minério de ferro, 
níquel, cobre, bau-
xita e mesmo man-

ganês, em Carajás e em outros municí-
pios do Pará, que se tornou o 2º maior 
Estado minerador do Brasil, fica-se 
com a impressão de que o avanço foi 
para trás.

As marcas colonialistas desse sis-
tema de exploração permanecem as 
mesmas. A retenção da receita gerada, 
porém, é menor. Na época da Icomi, o 
governo não inventou algo como a lei 
Kandir, que isentou de impostos a ex-
portação de matérias primas e semi-e-
laborados, criando uma compensação 
que não compensa corretamente essa 
sangria tributária e fiscal.

A mineração se mantém como um 
enclave, beneficiando apenas um exí-
guo território em torno da sua base de 
operações. Com o avanço tecnológico, 
a exaustão das riquezas é mais rápida. 
Tão rápida que a história se realiza e o 
nativo nem se apercebe disso – o que 
explica o silêncio sobre o manganês do 
Amapá, o início de um ciclo econômi-
co muito maior, mais pungente e me-
nos conhecido do que o da borracha, 
que acabou um século atrás.



O meu Drummond

Terra de ninguém?

Conheci poesia através de Carlos 
Drummond de Andrade. É um con-
vívio que está chegando aos 60 anos. 
Nesse longo trajeto houve aproxima-
ções e distanciamentos; nunca, porém, 
indiferença. Na mocidade engajada e 
militante, o poeta me pareceu omisso 
demais. Ou apequenado ao ignorar o 
próprio conselho, de não escrever so-
bre acontecimentos, num momento 
em que Manuel Bandeira, outro com-
panheiro de sempre, fazia versos para 
um coronel síndico de prédio, depois 
de nos ter deleitado com a singeleza do 
porquinho da Índia (ou seria da índia?).

Por influência de Mário Faustino, 
influenciado por Pound, que orienta-
va T. S. Elliot, fiquei indignado com a 
indiferença do poeta diante do mundo 
vasto mundo. Ele não era um ensaísta 
nem um crítico, como também foram 
Octavio Paz e Jorge Luís Borges. Vivia 
no meio burocrático, com maliciosas 
escapadelas ao erotismo e de olho nas 
saias esvoaçantes das mulheres, o que 
o redimia da indiferença, na verdade 
ocultando o sonso por trás dos óculos 
protetores que sempre foi; afinal, mo-
reno como nós, conforme brincara Má-
rio de Andrade, o moinho intelectual 
paulista de ventos fecundos.

O capeta brincando de querubim, na 
alta maturidade – mas, sobretudo, na ve-
lhice – de volta aos primeiros instintos, 
cultivados à sombra, onde entes celes-
tiais e infernais, mesmo negros, pare-
cem pardos, como o brasileiro natural, 
um desafio ao enquadramento racial e à 
esperança de redenção, algum dia, qual-
quer. Aos 17 anos, Drummond foi expul-
so do Colégio Anchieta, na aristocrática 
nova Friburgo, na serra do Rio de Janei-
ro. O motivo: “insubordinação mental”. 
Santa insubordinação, mesmo quando 
cultivada para dentro, mineiramente.

Drummond foi a presença maior na 
poesia brasileira. Publicou o primeiro 
livro, quando tinha 28 anos, que abre 
com um clássico, o Poema de sete fa-
ces, definindo magistralmente sua vida 
com a primeira estrofe modernista, 
tolstoionamente sintética e absolu-
ta como no pórtico de Ana Karenina: 
“Quando nasci, um anjo torto/ desses 
que vivem na sombra/ disse: Vai, Car-
los! ser gauche na vida”.

Será que algum outro poeta brasilei-
ro escreveu mais do que Drummond? 
A última edição de todas as poesias 
dele, pela Aguilar, de 2007 (tenho to-
das até esta), possui 1.500 páginas, em 
letra miúda, espaçamento curto, poe-
ma atrás do outro, sem intervalo maior. 
Sucesso desde o início, inclusive pelo 
impacto da pedra que colocou incomo-
damente no meio do caminho dos bem 
pensantes e acadêmicos (que ele nunca 
foi, sem nunca ter deixado de ser)?

Muito pelo contrário. Num de-
safio à sua mineiridade (acariocada 
depois pelo vento do Atlântico), ele 
tirou dinheiro do próprio bolso para 
inventar uma editora (Edições Pindo-
rama, que só existiu para responder 
por essa edição) e custear a tiragem 
de 500 exemplares do seu primeiro li-
vro, hoje uma raridade em antiquários 
(Haroldo Maranhão tinha o dele, tra-
zido para cá quando sua biblioteca foi 
adquirida pela Secretaria de Cultura, 
com dinheiro da Vale, então mineira 
até a alma, mas autora da desfiguração 
de Itabira, onde o poeta nasceu e, por 
horror, colocou a cidade numa moldu-
ra na parede para sofrer com a visua-
lização do morro escavado para gerar 
minério de ferro, o itabirito, e escre-
ver um poema que cabe como luva a 
Carajás, à espera de alguém com alma 
de ferro e mão resoluta).

O segundo livro, com o encantador 
título (jornalista, Drummond era um 
excepcional autor de títulos) de Brejo 
das almas, foi ainda pior: apenas 200 
exemplares. Mas o bolso do poeta foi 
poupado (como seria quase sempre): 
bancou a empreitada a cooperativa Os 
Amigos do Livro.

O terceiro livro, o incrível Senti-
mento do mundo (“Tenho apenas duas 
mãos/ e o sentimento do mundo, mas 
estou cheio de escravos,/ minhas lem-
branças escorrem/ e o corpo transige/ 
na confluência do amor”.), ainda des-
ceria um degrau da escada: teve 150 
cópias, que não foram além do círculo 
mais próximo de amigos. Embora te-
nha trocado a montanhosa e conser-
vadoríssima Belo Horizonte pelo lito-
râneo e solar Rio de Janeiro, o poeta 
ainda era um escândalo sem rima. 

Só conseguiu que uma editora for-
mal se interessasse por ele, a José 
Olympio, quando completou 40 anos e 
gerou Poesias. Aí Drummond virou po-
eta federal (empregado no Ministério da 
Educação), a dialogar – epistolarmente, 
de preferência (respondia todas as car-
tas recebidas) – com a turba de poetas 
municipais, tirando ou1ro do nariz.

Sim, mas por que estou escrevendo 
isso, sem data para justificar o cometimen-
to nem fato para servir-lhe de pretexto? 
Apenas uma divagação pela ilha, enquanto 
“seu” Elias não vem. O setor é dele. Mas 
esse Drummond é meu. Derrapei na curva 
da estrada de Santos, como o Erasmo (não 
é o Roterdam). De volta, pois, à sisudez.

A região de maior expansão da fronteira econômica no 
Pará, também de maior tensão, tem área de mais de 300 mil 
quilômetros quadrados (um quarto do território estadual) e uma 
população inferior a 300 mil habitantes (menos de 5% do total). 
É formada pelos dois maiores municípios (Itaituba e Altamira) 
e dois dos seus apêndices (Jacareacanga e Novo Progresso). 

O epicentro dos conflitos, que desembocaram no ataque à 
frota do Ibama, é Novo Progresso, que fica a 1.800 quilôme-

tros de Belém, com fraca presença governamental e mesmo 
demográfica do Estado. O crescimento caótico, selvagem e 
criminoso da extração de madeira e da apropriação ilícita de 
terras é vista como coisa de outro mundo a partir da capital. 
Vista é modo de dizer. Belém não exerce, de fato, jurisdição 
sobre essa parte do todo. É como se fora terra de ninguém – 
o que quer dizer, na prática, de quem quiser conquistá-la no 
grito e no tiro.


