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VIOLÊNCIA

Até onde ela irá?
A violência usada nos homicídios supera todas as escalas de medição, 

se aprofunda e cria uma incógnita sobre o futuro. A sociedade está 
enfrentando eficientemente esse agravamento da barbárie, que ocorre nas 

grandes cidades e no mais longínquo sertão?

LULA, O CONDENADO • JADER E A PROPINA

O s dois saíram juntos da escola e se-
guiram até um terreno baldio afasta-
do. Quando lá chegaram, o mais velho 
pegou um pedaço de pau e golpeou o 

outro na cabeça, deixando-o desacordado. Em 
seguida, abusou sexualmente da vítima inerte. 
Foi na sua casa, voltou com uma pequena faca 
com lâmina de serra e com ela rasgou o pescoço 
do companheiro até quase decapitá-lo. Cansado, 
abandonou o corpo no meio da mata rala.

Quando o cadáver foi encontrado, no dia se-
guinte, pouco restava da sua cabeça. Porcos de 

uma criação doméstica próxima, atraídos pelo 
sangue, tinham comido parte da cabeça, pratica-
mente a seccionando de vez. Havia perfurações 
de faca pelo corpo da vítima. Seu matador foi 
localizado e ainda identificado com vestígios de 
sangue na roupa. A arma do crime continuava 
em seu poder. Confessou espontaneamente o 
crime para o delegado da polícia civil José Case-
miro Beltrão. Descreveu o que fez como se não 
fosse ato seu.

O município de Novo Progresso, no sul do 
Pará, cresceu em meio a assassinatos violentos. 
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Mas esse, que ocorreu exatamente 10 
anos atrás, causou tanta revolta que 
pessoas se juntaram com o propósito 
de tirar o assassino da cadeia e linchá
-lo, mesmo sendo uma criança, um 
menino de oito anos de idade. Sua ví-
tima, que estudava na mesma escola, 
tinha três anos.

O delegado levou imediatamente 
o menor ao juiz Celso Marra Gomes, 
que o interrogou. O menino disse que 
matou o colega porque não gostava 
dele. Não foi explícito em indicar um 
motivo para o crime, mas sugeriu que 
o outro se recusava a brincar com ele. 
Reconstituiu seu procedimento sem 
alterar a voz, como se descrevesse um 
fato corriqueiro, diante de pessoas que 
testemunharam o seu depoimento.

A frieza chocou a população. Quan-
do quase mil pessoas foram em passe-
ata para a porta do fórum pedir justi-
ça, o delegado e o juiz se anteciparam 
e transferiram o menor para a cidade 
mais importante da região, Santarém, a 
700 quilômetros de distância, na com-
panhia de um integrante do Conselho 
Tutelar local. Depois de passar por uma 
unidade da Fundação da Criança e do 
Adolescente do Pará, o garoto seguiu 
para destino desconhecido.

Dez anos depois do dia 17 de mar-
ço de 2007, por certo prisma o mais 
trágico, individualmente, na história 
de Novo Progresso, o assassino atinge 
sua maioridade. Sua família e as au-
toridades que poderiam saber do seu 
paradeiro ou o desconhecem ou pre-
ferem não dar qualquer informação a 
respeito. Este não é o único mistério 
numa história de selvageria rara nos 
registros mundiais.

Por que o assassino, com apenas 
oito anos de idade, decidiu matar seu 
colega, cinco anos mais novo, usando 
um pedaço de pau para golpeá-lo na 
cabeça, desacordá-lo, violentá-lo se-
xualmente, serrar o seu pescoço e dei-
xá-lo largado na mata, voltando à vida 
normal até ser descoberto e reconsti-
tuir tudo que fez sem demonstrar vaci-
lação ou emoção?

A pedido do juiz, contou o que 
fez: “Dei uma paulada na cabeça. Ele 
caiu e nem chorou. Fui em casa, pe-
guei uma faca e cortei a cabeça dele” 
Os mais escandalizados tentaram 
encontrar uma explicação racional. 

Algum adulto, ou pelo menos pes-
soa mais velha, fizera tudo aquilo e 
incriminara o garoto. Mas a família 
dele ficou imediatamente em estado 
de choque, sem encontrar explicação 
para atitude tão agressiva. Sua mãe 
teve que ser logo socorrida.

O menino, apesar de tão novo, era 
mau, disseram alguns dos seus colegas 
da escola. Ele tinha um comportamento 
agressivo dentro da sala 
de aula. Batia nas crian-
ças menores e dizia pala-
vrões para os professores. 
Uma vocação de rara pre-
cocidade para o crime? 
Talvez, mas a agressivida-
de relatada não discrepa 
muito de algumas perso-
nalidades mais violentas 
do que a média.

Talvez o cenário tenha 
influído muito mais do 
que essa aplicação tardia 
de teorias lombrosianas. 
A uma pessoa que conver-
sou com ele na época, logo 
depois do crime, o garoto 
disse que já estava acostu-
mado a ver crimes sendo 
praticados e cadáveres apa-
recerem em ruas de Novo Progresso.

É uma história para arquivar e es-
quecer de vez ou reconstituí-la, agora 
que o assassino atingiu a maioridade 
e pode responder pelos seus atos, en-
quanto a sociedade está mais atenta à 
espiral de barbaridade nos homicídios, 
cada vez mais frequente e mais rotinei-
ra? Talvez porque também esteja sendo 
demasiadamente tolerada, empurrada 
para debaixo do tapete do comporta-
mento politicamente correto, demar-
cado por uma consciência histórica 
pesada há séculos.

A criança assassina chega à maio-
ridade sem ter sido responsabilizada 
pelo crime que cometeu. Segundo a 
informação fornecida por um jornalis-
ta de Santarém, do jornal eletrônico O 
Estado net, o agora rapaz mora com o 
pai, em Itaituba, cidade mais antiga, a 
segunda principal no vale do Tapajós.

Como as demais, de origem recen-
te, a partir da abertura da BR-163, ela 
se formou pela exploração da borra-
cha e prosseguiu com outro tipo de 
extrativismo, o da garimpagem de 

ouro, completado por outra forma de 
extrativismo, a da retirada de madei-
ra, combinado com pecuária, vértices 
de um crescimento acelerado da mi-
gração, das atividades econômicas, do 
crime e da violência.

Como o Estatuto da Criança e do 
Adolescente proíbe revelar detalhes 
da vida do menor, do que ele fez, há 
10 anos, o que resta é a faca que usou 

para degolar o colega. 
A arma é guardada pela 
conselheira tutelar Ceiza 
Pantoja, ainda em Novo 
Progresso. Nenhuma 
fonte quis confirmar ofi-
cialmente se um inquéri-
to policial foi instaurado 
para apurar o homicídio. 
O fato virou história. Em 
geral, na selvagem fron-
teira amazônica, mais 
uma desmemoria.

Mas não só a 1.200 
quilômetros da capital 
paraense. 

Aiko Willy Costa 
Cruz tinha 35 anos. Era 
homossexual e trabalha-
va como cabeleireiro, em 
Ananindeua, na região 

metropolitana de Belém. Ele foi morto 
a facadas, no dia 16, o 7º homossexual 
morto com selvageria no Pará só neste 
ano. Os dois assassinos, depois de o es-
faquearem seguidas vezes, arrancaram 
os seus olhos e o seu órgão sexual, e 
cortarem-lhe o pescoço. 

Marcelo José Souza Sacramento, de 
18 anos, foi um dos criminosos. Com 
ele estava um adolescente de 16 anos. 
Por ser menor, conforme manda o es-
tatuto legal, seu nome não foi revela-
do. Diante dos policiais, o adolescente 
infrator (conforme a terminologia) 
sustentou a mesma declaração do par-
ceiro: se tivesse que cometer de novo o 
crime, o faria ainda melhor.

Os dois foram presos em flagran-
te, prisão transformada em preventiva 
pela juíza Janaína Fernandes Aranha 
Lins, respondendo pela vara do Tribu-
nal do Júri de Ananindeua, durante a 
audiência de custódia, mas só em re-
lação a Marcelo. A medida foi adotada 
porque o crime foi praticado “com re-
quintes de crueldade extrema”. 

A mesma do menor.
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Lula no poder: a corrupção S/A
Costuma-se comparar Lula a Ge-

túlio Vargas, ambos tidos por pais dos 
pobres. Paralelo mais elucidativo, no 
entanto, pode ser traçado com Juscelino 
Kubitscheck, que sucedeu a Vargas na 
presidência da república.

Getúlio mudou a relação entre o ca-
pital e o trabalho, protegendo o traba-
lhador com a legislação social e o maior 
poder de compra da história do salário 
mínimo, que ele criou (certamente por 
sua condição de ditador, que lhe permi-
tia impor o óleo de rícino goela adentro 
da recalcitrante burguesia nacional, in-
censada pelo Partido Comunista como 
a parceira da revolução). Além disso, 
criou empregos como nunca, ao desen-
cadear a industrialização num país que 
ainda era majoritariamente rural.

O que aproxima Lula de JK é que, 
embora o líder do PT tenha realizado 
uma política social (mais assistencialista 
e circunstancial, pela indução ao consu-
mo através do endividamento – e, agora, 
a inadimplência), ele passará à história 
como aquele que deu estrutura e organi-
zação corporativa à corrupção no Brasil.

Não é por mera perseguição política e 
conspiração contra ele pelas elites nacionais 
que o ex-dirigente sindical, o mais famoso 
de todos, se tornou o primeiro presidente 
da república brasileira condenado por cor-
rupção passiva e lavagem de dinheiro, ato 
seguido pelo bloqueio de bens pessoais em 
valor superior a 10 milhões de reais.

Corrupção sempre houve no Brasil. 
Juscelino nela introduziu as empreiteiras, 
contratadas para construir toda uma ci-
dade, justamente a nova capital federal, 
Brasília, no maior conjunto de contra-
tos assinados pelo governo federal com 
a iniciativa privada da história do país. 
Essa conjuntura deu poder a Marcos 
Paulo Rabello, o principal empreiteiro 
das obras de Brasília. Tão poderoso que 
chegou a ser apontado como sócio do 
próprio Kubitschek.

Parecem estar nessa fase histórica 
as raízes da cornucópia de Odebrecht, 
OAS, Andrade Gutierrez, Camargo Cor-
rea et caterva. Soa agora muito próximo 
dos nossos dias o relato que o jornalista 
Samuel Wainer fez em busca de apoio fi-
nanceiro para o seu jornal Última Hora: 

“Fui ao encontro de Juscelino, rela-
tei-lhe os problemas financeiros que en-
frentava e tirei minha carta da manga, 

lembrando que Rabello poderia resolver 
a questão. O presidente emudeceu, en-
saiando uma expressão de quem jamais 
ouvira aquele nome. Impassível, reiterei 
que seria uma boa ideia apresentar-me 
a Rabello como alguém recomendado 
pelo presidente. JK ainda tentou negar 
qualquer ligação entre ambos, mas afi-
nal baixou a guarda:

– Procure-o e diga que pergunto se 
pode ajudar – concedeu JK”. 

O empreiteiro ajudou.
Um petista pode retrucar que a cena 

se parece muito mais com o encontro 
– noturno e soturno – do empresário 
Joesley Batista, dono da JBS, com o 
presidente Michel Temer. É verdade, 
com a ressalva de que Wainer contou a 
história no seu livro de memórias (Mi-
nha razão de viver) e não recorrendo a 
gravação clandestina (o que serve de 
medida para o nível da corrupção con-
temporânea no Brasil).

No entanto, Michel Temer pode ser o 
chefe de um grupo de corrupção dentre 
outros no PMDB, o que também torna 
nada ocasional ser ele o primeiro presi-
dente da república denunciado por crime 
de corrupção no exercício do cargo. Havia 
(e parece continuar a haver) outros esque-
mas independentes de propina no parti-
do, que é, na verdade, uma confederação 
(ou confraternização) de fisiologismos. 

Com Lula, um partido se tornou 
uma engrenagem de corrupção, azei-
tada pelo óleo da defesa de uma causa 
social e pública, pela necessidade de 
primeiro tomar o poder para só depois 
reformar o país. O segundo momento 
nunca veio. O PT virou um PRI brasi-
leiro, tão desejoso de hegemonia quanto 
de dinheiro para comprá-la, como seu 
antecessor mexicano. A utopia patoló-
gica de um sistema de partido único em 
um regime democrático pluripartidário.

Antes de Lula, a corrupção era como 
um laissez-faire, no contato individual, 
na anarquia do toma-lá-dá-cá de cada 
caso de corrupção. Esse passado mu-
dou com o esquema político de finan-
ciamento do PT, que o prefeito de Santo 
André  (SP), Celso Daniel, tentou brecar 
(quando o dinheiro ia tanto para o cai-
xa 2 de campanha eleitoral quanto para 
bolsos pessoais) e acabou morto, exata-
mente no ano da eleição de Lula, cujas 
finanças iria coordenar.

No novo contexto, os corruptores 
tiveram que se organizar de outra ma-
neira. Pela primeira vez, depois de tan-
tos anos a pagar propina sem qualquer 
punição concreta e, em regra, no maior 
sigilo, as empreiteiras criaram um se-
tor na sua administração para tratar só 
da compra de políticos e das falcatruas 
que precisaria engendrar para gerar re-
cursos, com os quais manteria esse sis-
tema de compra de vontades, adesões e 
cumplicidades.

Essa inovação na corrupção mun-
dial, tão antiga quanto a sociedade 
humana, foi levada ao seu extremo de 
audácia e cinismo pela corporação em-
presarial que mais cresceu sob os go-
vernos do PT, cevada por dinheiro sem 
igual do BNDES, por ironia tendo sua 
principal origem no desconto compul-
sório sobre o salário dos trabalhadores 
(o que Getúlio nunca fez).

Diante do inerte, abobalhado e cons-
pícuo procurador-geral da república, 
Joesley Batista declarou que tinha 1.800 
políticos brasileiros no bolso. Rodrigo 
Janot selecionou desse saco de gatos o 
que lhe interessava, bem poucos, porém 
os mais poderosos, a começar pelo pre-
sidente, com quem mede forças (num 
vale-tudo sem antecedentes nos anais 
do país) desde então. 

Os outros corruptos talvez não viessem 
a ser incomodados se o excesso de vilania 
da JBS, antes, durante e depois da delação 
premiada e do acordo de leniência, não a 
expusesse aos tiros de outros bandidos, de 
menor calibre, mas perigosos, como Edu-
ardo Cunha e Lúcio Funaro. 

Agora, os irmãos Batista prometem 
entregar a ficha completa da compra 
desses 1.800 políticos, o equivalente a 
três vezes o contingente da Câmara dos 
Deputados. Para se salvarem, fornecen-
do provas mais robustas do que as en-
tregues em troca do perdão generoso e 
paternal da dupla Janot-Fachin, estão 
dispostos a enterrar ainda mais a repú-
blica. O francês Émile Zola se espantaria 
ainda mais com essa canalha, de padrão 
(se o possui) muito abaixo daquela que, 
na França, condenou Dreyfuss.

Se sobreviver, o que só será possível 
se a Operação Lava-Jaro prosseguir na 
sua trajetória, ainda que cometendo er-
ros, o Brasil talvez venha a se tornar um 
país diferente – quem sabe, melhor.
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Condenação: que a justiça decida
A condenação do ex-presidente 

Luiz Inácio Lula da Silva foi um ato po-
lítico, não um processo jurídico. Para 
não variar, os petistas garantem ser o 
mais grave processo político de toda 
história do Brasil.

Ofendem a memória de muitos – 
inclusive alguns futuros petistas – que 
morreram, foram condenados ou cum-
priram penas por atos verdadeiramen-
te políticos: combatiam o regime numa 
época em que ser da oposição podia 
ser crime grave, enquadrado como 
subversão e terrorismo pela draconia-
na Lei de Segurança Nacional, a espada 
afiada que pendia sobre a cabeça da in-
teligência nacional.

Tais agentes políticos não foram 
sentenciados por corrupção ou sus-
peita de corrupção. Mesmo os grandes 
líderes políticos até o fim da democra-
cia de 1946, apenas 18 anos depois que 
ela começou, acusados de corrupção 
num momento em que deixaram de 
ter vigência as garantias e os direitos 
individuais, sujeitos a ritos de investi-
gação sumaríssima, saíram ilesos dessa 
acusação, como os ex-presidentes Jus-
celino Kubitscheck e João Goulart, os 
mais visados e esmiuçados dentre os 
integrantes da cúpula do poder.

Lula foi condenado a nove anos e 
meio de prisão, em regime fechado, por 
corrupção passiva e lavagem de dinheiro 
– não por executar algum programa de 
governo subversivo ou ilegal. É muito di-
ferente. Mas seus defensores alegam que 
ele não tinha como escapar a um destino 
manifesto: aquele que o juiz federal Sér-
gio Moro traçou desde o início da ação. 
O juiz teria sido parcial, impulsivo, ten-
dencioso, agindo de má fé, praticando 
atos ilegais, abusando da sua autoridade, 
tornando sua jurisdição ilegítima.

No entanto, fracassaram as várias 
tentativas da defesa de Lula de provo-
car a suspeição do juiz ou vê-la reco-
nhecida na instância recursal, para a 
qual sempre apelaram. Os recursos à 
segunda instância, aonde a decisão é 
colegiada, com três votos, ou em ple-
nários maiores, foram indeferidos. To-
dos. Mera conspiração?

As decisões interlocutórias do juiz, 
em mais de dois anos de instrução do 

processo, foram confirmadas pelos 
magistrados do segundo grau na sua 
esmagadora maioria.

Logo, ilegal e ilegítima a sua atua-
ção não foi. Exceto no âmbito do tri-
bunal de exceção, que o PT costuma 
montar quando desagradado, contra-
riado ou punido. Derrotado nos con-
frontos com o juiz e incapaz de fazê-lo 
resvalar para a objetiva retaliação, que 
o tornaria passível de impugnação, os 
petistas reagiram à decisão final prati-
cando o que atribuem ao juiz da causa: 
desconhecendo o conteúdo dos autos.

Duvido que os veementes e às vezes 
agressivos parlamentares que imedia-
tamente condenaram Moro ao quinto 

dos infernos tenham lido sua sentença, 
de 218 páginas. Eu a li duas vezes, na 
íntegra. A primeira leitura, de reconhe-
cimento. A segunda, com mais vagar e 
anotações à margem do texto na revisão, 
para checar o conteúdo da deliberação.

A sentença pode ser combatida e 
o será, por ambas as partes. A defesa 
de Lula tentará provar o que já disse e 
repetiu ad nauseam, sem convencer o 
julgador individual: o ex-presidente é 
inocente. O Ministério Público Federal 
se empenhará, sobretudo, em agravar 
o prazo da pena de prisão, que o juiz 
dosou pelo mínimo previsto na lei pro-
cessual penal.

Ninguém que tenha procurado 
ler com isenção o trabalho de Moro e 
equipe, entretanto, deixará de ter mate-
rial suficiente para afastar as hipóteses 
de subjetividade no pronunciamento 
do magistrado. Ele e seus assessores 

produziram uma peça dentro dos me-
lhores padrões da técnica jurídica.

Seu relatório enumera, debate e 
combate cada um dos argumentos 
apresentados pela defesa do réu. Não 
passou por cima de nenhum dos ques-
tionamentos, inclusive as preliminares, 
abrangendo todos os incidentes pro-
cessuais. Enfrentou-os de forma objeti-
va e com ampla fundamentação.

A sentença não se tornou longa, ex-
cepcionalmente longa para o padrão de 
redação de juízes brasileiros, para encher 
linguiça ou tergiversar. Foi para resistir à 
análise de outros julgadores, convencen-
do-os. Para ser confirmada, portanto.

Pode não ser, mas isso exigirá con-
tra-argumentos de grande solidez. 
Moro não foi apoiado pela segunda 
instância no caso da condenação do te-
soureiro do PT, João Vaccari Neto. Mas 
a revisão foi decidida porque não hou-
ve a comprovação suficiente do crime 
a ele atribuído pelo acusador, o MPF 
(como aconteceu na armazenagem dos 
presentes presidenciais de Lula, insufi-
ciência reconhecida por Moro).

O caso ainda vai subir até a instân-
cia final. Mesmo que não prevaleça a 
decisão do juiz singular, no entanto, o 
caso Vaccari não serve de parâmetro 
automático para o caso Lula.

Seus defensores podem voltar atrás 
no que disseram ontem e encarar a 
sentença como uma peça formidavel-
mente consistente. Terão que trabalhar 
muito para modificá-la ou revogá-la.

Se quiserem continuar na estraté-
gia atual, se exporão a um grande ris-
co: não convencer a sociedade brasi-
leira que se trata de mero expediente 
da elite para impedir Lula de nova-
mente se eleger presidente no próxi-
mo ano. Pouca gente foi às ruas no dia 
do anúncio da sentença. Não há in-
dício de que essa abstinência poderá 
mudar pelos próximos dias.

Ou o povo se cansou ou, quando 
um líder é condenado por corrupção, 
deixando de ser apenas acusado, o cli-
ma muda. Retomar o ambiente ante-
rior será tão difícil quanto continuar a 
martelar no éter espacial que Lula é o 
maior perseguido político da história 
do Brasil.
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O Estado não é Lula (mas Lula pensava ser)
Em 2011 a Granero transportou e 

armazenou em São Paulo os presentes 
que Lula recebeu durante os oito anos 
em que ocupou o cargo de presiden-
te da república. A conta da despesa 
de armazenagem, apurada até 2016, 
quando o fato se tornou público, so-
mou 1,3 milhão de reais. Foi paga pela 
Construtora OAS.

Paulo Okamoto, que cuida das fi-
nanças do ex-presidente e é também 
presidente do Instituto Lula, não nega 
esse fato, mas sustenta que ele não 
configura “vantagem indevida” (au-
sência de dolo que levou Sérgio Moro 
a excluir esse episódio do âmbito da 
condenação). A empreiteira pagou a 
incrível conta de armazenagem como 
medida “de proteção ao patrimônio 
cultural brasileiro”.

No entanto, Lula não transferiu esse 
patrimônio ao povo brasileiro. Guar-
dou-o para si, ao custo da maior taxa 
de armazenagem da história do Brasil. 
Se sempre pensou nessa destinação, 
por que deixou a construtora, que re-
alizou tantas obras caras durante o seu 
governo, assumir a despesa, que sua 
negligência fez multiplicar o valor?

O caso exemplifica à perfeição a 
confusão (ou promiscuidade) que Lula 
sempre fez entre o que é dele e o que 
é público. Entre a sua moralidade par-
ticular e a moralidade coletiva. Entre 
sua concepção particularista de ética 
e o que define as relações entre quem 
exerce um cargo delegado pelo povo e 
a população diretamente considerada.

Ao fazer essa confusão e colocar to-
das as coisas no mesmo balaio, o ex-pre-
sidente acabaria por se dar mal. Do caso 
de armazenagem ele se livrou (junto 
com Okamoto) por falta de provas. Mas 
deu-se mal com a sentença que lhe apli-
cou Moro, por corrupção passiva e lava-
gem de dinheiro, aplicando-lhe a pena 
de nove anos e meio de prisão.

É uma decisão sólida, que se esten-
de argumentativamente por 218 pági-
nas maciças. O juiz reconhece que não 
há materialidade do crime. A escritura 
do imóvel que deu causa ao delito, o fa-
moso triplex do Guarujá, em São Pau-
lo, ainda está em nome da OAS.

Adverte Moro: a ação não é cível, é 
criminal. Ela não foi instaurada para 
arguir sobre a existência ou não de do-
minialidade do bem. Existe para apu-
rar criminalmente se houve corrupção 
e lavagem de dinheiro. E isto o julgador 
demonstra exaustivamente que houve.

Como a relação em causa é de cri-
minalidade complexa, tem valor maior 
a prova indiciária. Ela é difusa e profu-
sa no processo. Exigiu uma investiga-
ção meticulosa e hábil. Foram muitas 
as manobras para ocultar a transação 
ilícita da empreiteira com a autoridade 
máxima do país.

Um pequeno exemplo:  Lula utiliza-
va o celular de um dos seus seguranças, 
o 1º tenente Valmir Moraes da Silva, 
para escapar ao monitoramento do 
qual ele tinha plena ciência que sofria. 
E assim se comportou sempre, com-
partimentando a sua vida para quebrar 

todas as conexões com ele e manter-se 
numa redoma, enquanto seus amigos 
e aliados caíam pelo caminho, sem 
contar sequer com a solidariedade do 
chefe, especialista em se livrar de res-
ponsabilidades, inclusive as inerentes 
ao cargo público que exerceu.

O problema é que o esquema era 
similar em todas as empreiteiras. Na 
OAS, o “departamento de operações 
estruturadas” da Odebrecht era a “área 
de geração ou controladoria”, responsá-
vel pelo “repasse de vantagens indevi-
das”.

As destinadas a Lula, segundo o 
endosso do julgador, a partir das acu-
sações do Ministério Público Federal, 
somaram 2,3 milhões de reais, ou qua-
se 3% dos quase R$ 90 milhões que 
constituíam a “conta corrente geral de 
propinas” aberta em nome do PT.

Era preciso mantê-la, sustentou 
outro condenado, Agenor Medeiros, 
diretor de óleo e gás da OAS, porque 
a empresa “tinha que realizar negócios 
com um governo corrupto”.

Condenado em 1º grau, Lula ainda 
tem três instâncias do poder judiciário 
a que recorrer para provar que não é 
verdade, para dessa maneira poder as-
segurar a ameaçada continuidade da 
sua carreira política, que pode chegar 
ao fim com a confirmação da sentença 
do juiz singular pelo primeiro colegia-
do que receber a apelação de Lula. As-
sim é na democracia. Ao contrário de 
ser atingida pela sentença de Moro, ela 
foi confirmada. Está sendo.

O ex-presidente e Temer: companheiros
Desde o anúncio da sentença do 

juiz Sérgio Moro condenando Lula, os 
petistas se empenham em distinguir o 
caso do seu líder da situação do presi-
dente Michel Temer. Moro se baseou 
em meras ilações. Não há a materiali-
zação dos crimes que atribui ao ex-pre-
sidente. Logo, não há crimes. Já contra 
Temer são “robustas” (expressão em 
moda) as provas de corrupção.

Não é exatamente assim. A defesa 
de Temer nega a existência de qualquer 
prova de corrupção do cliente. Os 500 
mil reais da propina paga por Joesley Ba-

tista ficou com o ex-deputado Rodrigo 
Loures, que já devolveu integralmente o 
dinheiro à Polícia Federal e não se pro-
nunciou sobre o destino desse dinheiro. 
Logo, inexiste conexão. Sem o elo físico, 
que seria o dinheiro, não há prova de que 
seu destinatário seria Temer. A não ser 
com a confissão do portador da grana.

Não há prova material de que Lula 
seja o dono do triplex do Guarujá. O 
registro do imóvel continua em nome 
da OAS. Mas este era justamente o ar-
dil criado para esconder o dono de fato 
do patrimônio. Não só porque confes-

saram os dirigentes da empreiteira, as-
sumindo sua culpa na transação ilícita.

O juiz aponta várias provas contidas 
nos autos que estabelecem a relação da 
OAS com Lula, da mesma maneira como 
das JBS com Temer. Testemunhos, docu-
mentos escritos, vídeos, grampos telefô-
nicos, conexões lógicas e outros fortes in-
dícios apontam para o verdadeiro dono 
do imóvel. Da mesma maneira como 
esse mesmo tipo de prova associa Loures 
a Temer, a partir de Joesley.

Todos, portanto, estão no mesmo 
barco.
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O antiparlamentarismo
das nobres companheiras

Padrão Globo de democracia

Sempre fui um apaixonado por 
debates parlamentares. Testemunhei 
alguns enquanto meu pai foi depu-
tado estadual (pelo PTB de Getúlio 
Vargas, que presidia em Santarém), 
entre 1955 e 1958.

Infelizmente, papai me levou poucas 
vezes ao prédio da Assembleia Legisla-
tiva, derrubado para ser substituído 
pelo monstrengo atual, aperfeiçoado 
por um puxadinho do arquiteto-mor 
da cidade, Paulo Chaves Fernandes.

Ainda era menino quando Jessé 
Feitosa me apanhava em casa e me le-
vava para as galerias do parlamento e 
as sessões do Instituto Histórico e Geo-
gráfico do Pará, ao lado, no casarão do 
barão de Guajará, a mais bela das anti-
gas edificações particulares de Belém.

Como repórter, assisti a inúmeras 
sessões na AL (rebatizada para Alepa). 
Não eram as exibições oratórias que eu 
prezava, mas superavam em muito  os 
anódinos e irrelevantes discursos de 
hoje. Ganha-se muito ignorando-os

Só uma vez estive no palácio Tira-
dentes em funcionamento, no Rio de 
Janeiro. Mas foi o bastante para nun-
ca deixar de dar uma passada por ele, 
agora na função de museu (com todos 
os sentidos que essa função lhe impõe). 
Passada demorada, conforme julgo ne-
cessário. Graças a uma gravação em 
CD, pude ter acesso aos pronuncia-
mentos de alguns dos mais notáveis 
oradores brasileiros.

Apesar das minhas imensas restri-
ções a esse orador em particular, não 
posso deixar de colocar Carlos Frederi-
co Werneck de Lacerda como o maior 
tribuno de que já tive conhecimento. 
Reduzido às transcrições por escrito, 
ele perde um tanto da sua força. Ainda 
assim, sobra o bastante para lhe garan-
tir essa posição.

Era indigesto enfrentá-lo. Mas ele 
não reinou sozinho. A banda de música 
da UDN tinha excelentes personagens. 
O PSD, o maior de todos os partidos 
políticos de antes de 1964, também. 
Quando eles subiam à tribuna, plená-
rio e galerias emudeciam, por prazer 
e aprendizado. Foi assim que a minha 
geração aprendeu a cultivar e valorizar 

a democracia, que permitia grandes 
entreveros entre tribunos que sabiam 
falar e pensar.

Esse patrimônio foi ofendido pela 
atitude das senadoras da oposição, no 
dia 11. Durante sete horas, o gesto de 
intolerância e penúria intelectual que 
adotaram trancou a mesa da câmara 
alta à sua sessão regular. Sem impedir, 
ao final dessa ginkana de pura teimosia 
e obscurantismo, fácil vitória no voto 
de um governo considerado em final 
de festa sobre matéria tão controversa 
quanto a reforma da legislação traba-
lhista (necessitada realmente de refor-
ma, na presunção de ser uma mudança 
para melhor).

Queriam promover uma insubmis-
são cidadã, uma resistência à  maneira de 
Thoureau. Que fizessem então uma ree-
dição adaptada do sermao das três horas 
da agonia, na sexta-feira santa. A que fez 
o então padre Carlos Coimbra foi anto-
lógica. Fizessem longos e ininterruptos 
discursos à margem do oficialismo.

Ao invés disso, querendo comba-
ter um alegado fascismo, praticaram 
um ato fascista, como fazem aqueles 
que, sem argumento, recorrem à força 
para impor seus objetivos e interesses. 
O espetáculo do dia 11 das senadores 
foi triste, melancólico, patético. Uma 
ofensa à instituição e à inteligência, de-
las e de todos.

Que esta página da história destes 
dias de intolerância seja logo virada.

Os carros que chegaram para o al-
moço de domingo, dia 16, a uma casa 
no Lago Sul, bairro nobre de Brasí-
lia estavam todos descaracterizados. 
Conduziram cinco deputados federais, 
inclusive o presidente da Câmara, Ro-
drigo Maia, o novo presidente da repú-
blica se Michel Temer cair agora, e um 
ministro do próprio Temer.

Todos atenderam a um convite 
do vice-presidente de relações insti-
tucionais do grupo Globo, Paulo To-
net, uma eminência parda no planalto 

central do Brasil (e bota parda nisso). 
Todos os carros entraram pela gara-
gem da suntuosa residência. Nenhum 
deles se identificou por seu nome. Já 
tinham a senha de entrada.

O assunto que os levou ao almoço 
foi suficientemente rico para mantê
-los sob aquelas quatro paredes por 
cinco horas. Saíram apressados e não 
prestaram contas do que trataram. Se-
gundo as interpretações, preparavam 
o caminho para que o filho do ex-pre-
feito do Rio de Janeiro, Cesar Maia, 

suba as escadarias do Palácio do Pla-
nalto se Temer descer.

A Globo quer que Temer renuncie. 
É um direito dos seus donos, os três 
irmãos Marinho. Podem proclamar 
esse desejo em seus editoriais. Mas 
não podem entrar em cena, como fi-
zeram, através de seu testa de ferro, 
um lobista junto ao poder central. Aí, 
sim, deixa de ser posição editorial. 
Vira conspiração ineditorial. Ruim 
para o jornalismo. Péssimo para a 
democracia.
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ANTOLOGIA

Depois, o dilúvio
(Este artigo, de março de 1991, publicado em A Província do Pará, um quarto 

de século atrás, atesta que ninguém pode se dar por surpreendido pela violência 
espantosa na Amazõnia. Era previsível. Talvez evitável.)

O cartorário Antonio Santis, se-
questrado na noite de segun-
da-feira passada, em Marabá, 

antes de receber vários tiros teve os 
olhos perfurados e os testículos estou-
rados. Embora os assassinos tenham 
levado alguns objetos que estavam no 
carro da vítima, ficou claro que se tra-
tava mais do que um assalto. As selva-
gerias são praticadas tanto para fazer a 
vítima sofrer como para transmitir um 
recado aos que içam. O principal obje-
tivo é intimidar.

Uns se intimidam. Outros se revol-
tam. Em junho de 1989, a população 
de Rio Maria linchou o pistoleiro Se-
bastião, conhecido por Tinhozão. Com 
dois cúmplices, ele matou um médio 
fazendeiro muito estimado na região 
para roubar-lhe o carro. Depois, cini-
camente, voltou à cidade para dar a no-
tícia do crime, como se nada tivesse a 
ver. Endossou ainda a revolta do velho 
Vicente: disse que mataria o assassino.
Descoberta a trama, Sebastião foi retira-
do da cadeia, recebeu pontapés e teve os 
olhos arrancados a mordidas. Adultos e 
crianças cantaram e gritaram em torno 
do cadáver.

Foi uma explosão de protesto de 
pessoas massacradas pelo ambiente de 
constante violência de uma das mais 
terríveis cidades do sertão brasileiro. 
Ali, matadores famosos são apontados 
nas ruas, pelas quais transitam com de-
senvoltura, como se fossem cidadãos 
acima de qualquer suspeita. Nas esqui-
nas, nos bares e nos pontos de 
encontro, comentam-se dia-
riamente os crimes cometi-
dos, raramente prisões, quase 
nunca punições.

A natural indignação de 
todos é manipulada por al-
guns. Diz-se que um ex-di-
rigente e líder político local 
insuflou o linchamento do 
pistoleiro Sebastião para 
“queima de arquivo”.Os dois 

outros assassinos não foram presos 
nem perseguidos. Não interessava.O 
personagem conseguiu reaver o vídeo 
de uma gravação feita por um amador 
das cenas do linchamento.

A vida nessas áreas de beira da es-
trada do sul do Pará vale apenas pouco 
mais do que uma árvore, que vale qua-
se nada. Em maio de 1989, o posseiro 
Ceará estava sentado diante da porta da 
sua casa, em plena cidade de Rio Maria, 
com os dois filhinhos nos braços. Dois 
pistoleiros (que teriam sido contratados 
por um dos maiores fazendeiros do mu-
nicípio) chegaram diante de Ceará, de-
ram-lhe dois tiros no pescoço. Antes de 
fugir, empurraram a esposa do possei-
ro, que viu tudo. As crianças caíram ao 
chão, chorando. A polícia alegou não ter 
conseguido pistas dos criminosos.

No ano passado, a Polícia Federal 
encontrou ossadas humanas no chi-
queiro de uma fazenda em Marabá. 
Foi a primeira comprovação oficial de 
denúncias que vêm se repetindo na re-
gião. Corpos de vítimas de crimes de 
encomenda estão sendo atirados aos 
animais. Em Rio Maria, circulou histó-
ria ainda mais macabra: um pistoleiro 
retalhou a faca o corpo de um peão que 
matou, o cozeu e o deu aos porcos. 

Outro matou a porretadas um peão 
que se aproximou da sua mulher e re-
talhou-lhe a pele do rosto, colocando-o 
na cerca do portão de entrada da fa-
zenda. Outros corpos são retalhados e 
enterrados para “adubar” a terra.Peões 

são torrados em queimadas de flores-
tas, amarrados a árvores.

Raimundo Nonato Pereira da Sil-
va trabalhava como motorista de 
uma empresa de ônibus de Xinguara, 
transportando lavradores e peões para 
uma colônia agrícola. Fez esse serviço 
durante dois meses, sem carteira assi-
nada. Foi despedido sem indenização. 
Tentou receber o que lhe era devido.

Depois de várias tentativas em vão, 
finalmente foi recebido no escritório 
da empresa. Lá dentro, foi morto com 
seis tiros e 12 facadas. Os assassinos, 
parentes do dono da firma, não foram 
incomodados.

A população já pouco espera da 
polícia ou da justiça. Tem mais do que 
justificados motivos para essa descren-
ça. Em junho de 1989, parentes do 
garimpeiro Josias deram três tiros em 
Renato, que matara Josias com um tiro 
na nuca enquanto ele se abaixava para 
tomar água num córrego, roubando-
lhe 430 gramas de ouro.

Os dois haviam saído juntos do ga-
rimpo Fogão Queimado, em Ourilân-
dia. Josias era amigo de Renato. No ano 
anterior, outro garimpeiro, Nonato, foi 
morto na rodoviária de Rio Maria a fa-
cadas pelos irmãos do garimpeiro que 
ele assassinara.

Uma violência depois da outra in-
sensibiliza. A morte vira coisa comum, 
natural. Já não é suficiente matar o de-
safeto ou o “apontado”. É preciso bar-
barizá-lo. Governo, justiça, políticos 

fecham os olhos – porque 
não querem ou não conse-
guem ver. Às vezes são mes-
mo cúmplices ou autores de 
alguns desses crimes. Sel-
vagerias como as praticadas 
contra o cartorário de Ma-
rabá mostram que, na Ama-
zônia, a escalada da violên-
cia está prestes a s e tornar 
incontrolável, sem retorno, 
uma barbárie só.
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DOCUMENTO

Uma visão confidencial do polêmico Mr. Link
• O americano Walter Link foi o mais 
polêmico personagem do início da história 
da Petrobrás e da própria história do petróleo 
no Brasil. Durante cinco anos, entre 1956 e 
1961, ele chefiou a diretoria de exploração 
da empresa. Link assumiu o cargo três anos 
após a criação do monopólio estatal do 
petróleo e um ano depois da descoberta de 
óleo na Amazônia: em março de 1955 jorrou 
o “ouro negro” no poço de Nova Olinda, às 
proximidades de Manaus, no Amazonas. 
Quatro mil barris chegaram a ser produzidos 
(outros 1.800 barris em Autás-Mirim). 
• Era uma época de euforia. A Amazônia tinha 
nada menos do que um milhão de quilômetros 
quadrados de bacia sedimentar aluvional, 
considerada um alvo preferencial para a 
acumulação de hidrocarbonetos. Se finalmente 
o óleo irrompeu do subsolo era porque em breve 
a região estaria produzindo tanto quanto as 
principais zonas petrolíferas do mundo.
• Mas isso não ocorreu. Nas três décadas 
seguintes, todas as esperanças de surgir um 
campo comercial de petróleo se frustraram. 
Muitos não estavam dispostos a aceitar que 
esse insucesso se devesse às típicas condições 
geológicas da Amazônia, repletas de surpresas. 
Estavam convencidos que os fracassos derivavam 
da sabotagem praticada por Link. 
• Nos cinco anos em que, contratado por Juraci 
Magalhães, primeiro presidente da Petrobrás, 
comandou a busca do precioso energético, 
sempre um peso excessivo na frágil balança 
comercial brasileira, o americano não teria 
sido leal à empresa que o contratara a peso 
literalmente de ouro (seu salário era de 100 
mil dólares ao ano, em valores do final da 
década de 50). Na verdade, seria um espião da 
Standard Oil, a rapace empresa petrolífera dos 
Rockfeller, desde a década de 1920 interessada 
nas reservas brasileiras.
• Os erros cometidos por Link no relatório final 
de sua atuação na Petrobrás justificariam essas 
desconfianças, realimentadas pelo êxito que a 
Petrobrás obteve no Recôncavo Baiano logo após 
a saída do geólogo. Mas Walter Link teria sido 
mesmo um espião, um sabotador, um técnico de 
má-fé, ou seus erros tinham raiz mais simples: 
sua arrogância, sua vinculação aos amigos 
que deixara nos Estados Unidos e a falta de 

integração ao corpo técnico (e à própria gente) 
do Brasil? 
• Entre seus acertos estava a afirmativa de que 
não havia petróleo no Acre, apesar da confiança 
nacional em sentido contrário, e de que a 
área mais propícia a acumulações era o Médio 
Amazonas, onde foi encontrado o primeiro 
campo de óleo em escala de produção comercial 
da região, o Urucu, que viria a ser a maior fonte 
de óleo para o país em terra.
• Por causa das paixões que provocou, a favor e 
contra, Walter Link ainda é um tema em aberto 
na historiografia brasileira. Para enriquecê-
la,republico a partir desta edição, em duas 
partes, um documento que era absolutamente 
inédito até divulgá-lo em 2000, através da 
Agenda Amazônica, publicação mensal que 
durou pouco mais de dois anos. 
• Trata-se de um relatório confidencial que 
o então major Jarbas Gonçalves Passarinho 
escreveu em 1958, dirigido ao seu superior 
imediato, o superintendente regional da 
Petrobrás na Amazônia, coronel Nélio Lobato, 
e ao presidente da empresa, coronel Janary 
Nunes. O relatório reproduzia os termos de 
uma conversa que Passarinho, adjunto da 
superintendência, tivera com Link durante 
uma excursão ao extremo noroeste do Acre. As 
opiniões do geólogo americano impressionaram 
tanto ao militar que ele decidiu repassá-las aos 
escalões mais altos da Petrobrás. Esse documento 
não havia sido publicado até este momento.
• Se o relato de Passarinho foi encarado com a 
mesma gravidade de quem o produziu, quando 
tinha apenas um ano de empresa, não se sabe. 
Link continuou como diretor de exploração da 
Petrobrás por mais três anos. Nélio Lobato deixou 
a superintendência um pouco depois, sendo 
substituído pelo próprio Passarinho. 
• Ambos acabariam trocando o Exército pela 
política, o ex-superior chegando a prefeito 
de Belém e a deputado federal, enquanto 
Passarinho acumulou mais cargos do que 
qualquer outro político paraense. Já Walter Link 
não parece ter-se importado em ver sua conversa 
transformada em relatório. Suas relações com 
Passarinho não mudaram. E como chegou ao 
Brasil em 1956, foi-se cinco anos depois. O país é 
que já não era o mesmo.
• A íntegra do relatório de Passarinho:
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RELATÓRIO DE VIAGEM 
AO RIO MOA

A fim de representar a SRAZ [Su-
perintendência Regional da Ama-
zônia] nos estudos que a Depex 

[Diretoria de Exploração], através de seu 
próprio Chefe, Mr. Walter Link, ia reali-
zar no Acre, a partir de 12 do corrente, 
dirigi-me para Cruzeiro do Sul, lá che-
gando a 11 deste mês. No dia seguinte, 
recebi no Aeroporto o Sr. Link, que se 
fazia acompanhar do sr. Richard Blaken-
nagel, Supervisor de Geologia de Campo. 
Já se encontravam na mesma cidade o sr. 
Phillip Paris, Chefe de Sec da SRAZ, e o 
Geólogo Dirceu Leite, Chefe da TG-1.

A viagem para o rio Moa

Poucas horas depois de chegar a 
Cruzeiro do Sul, o sr. Link iniciava a su-
bida do Rio Moa. Acompanhavam-no 
todas as pessoas anteriormente citadas 
neste relatório e mais o Geólogo Darcy 
Germani, assistente da TG-1.

Fizemos a viagem nos botes de alu-
mínio, dotados de motor de popa. Des-
de logo foi fácil verificar que mesmo o 
Rio Juruá, que percorremos até a con-
fluência com o Rio Moa, apresentava 
águas tão raras que não permite, a esta 
época do ano, navegação de embarca-
ções de calado superior a 4 pés.

A finalidade da viagem do sr. Link 
era estudar, no local, as possibilidades 
oleíferas da região do Moa, inclusive a 
Serra do mesmo nome.

Após dia e meio de viagem, atingi-
mos o local denominado Acampamen-
to, ou “Pé da Serra”, onde está montada 
a organização de base de apoio da TG-1.

No dia imediato iniciou-se o traba-
lho de geologia de superfície. Inicial-
mente fizemos o percurso ainda utili-
zando os botes. Os geólogos estudavam 
certos trechos do rio, já agora com a as-
sistência do geólogo Bouman, chefe da 
TG-2, que se incorporara à comitiva a 
partir de certo trecho do rio Moa, no dia 
anterior. Na mesma jornada estivemos 
ainda nos locais onde o Conselho Na-
cional de Petróleo fez perfurações pio-
neiras, tendo que, a partir do local Pe-
dernal, onde a navegação do Moa sofre 
solução de continuidade por presença 
de cachoeira, penetrar na mata e percor-
rer cerca de 4 km até o local onde ainda 
se encontra erguida a torre da sonda de 
percussão, utilizada pelo Conselho Na-
cional de Petróleo e posteriormente lá 
abandonada. Em todas essas ocasiões o 
sr. Link trocava ideias com os geólogos e 
fazia comentários.

Regressando, ao fim da jornada, base 
de operações no “Pé da Serra”, assisti, 
nessa noite, planejamento feito pelo ge-
ólogo Dirceu Leite, da viagem, através 
da selva, para estudo da Serra do Moa 
e alguns dos cursos d’água lá existentes. 
Por quatro dias estivemos palmilhando 
trilhas, escalando morros, vadeando e 
explorando igarapés, no trabalho cor-
respondente ao programa traçado pelo 
geólogo Dirceu Leite. No quinto dia 
fizemos marcha de cerca de 20 km, re-
gressando à base de “Pé da Serra”.

As observações estavam concluídas, e 
os três dias restantes foram consumidos 
com a viagem de regresso a Cruzeiro do 
Sul e Manaus, que atingimos a 23, retor-
nando a Belém a 25. A 29, após as confe-
rências realizadas pela equipe da Depex, 
aqui chegada a 25, em conjunto com os 
técnicos do SEO a respeito do orçamento 
de 59, o sr. Link fez uma exposição, presi-
dida por V. S., para a nossa Comissão de 
Coordenação, na qual tratou, principal-
mente, do problema do Acre.

As conclusões e observações mais 
minuciosas da viagem, estudo das con-
dições para apoio logístico às operações 
no Acre, inspeção das Turmas de Geolo-
gia e da EG-8, constam de um relatório 
ostensivo, que passarei, em curto prazo, 
às mãos de V. S. No presente documen-
to, de caráter confidencial, pretendo 
expor à V. S. e à Administração Central 
da Empreas, por seu intermédio, o que 
ouvi do sr. Link e as conclusões que tirei 
dos seus comentários e mesmo das suas 
conversas pessoais comigo.

O caso do Acre

Durante as conferências de geolo-
gia, nas várias fases do estafante 
trabalho realizado no Moa, o sr. 

Link tornava cada vez mais enfático o seu 
ponto de vista de que o Acre não ofere-
ce grandes possibilidades oleíferas. Fre-
quentemente, interpelava-me a respeito 
das condições logísticas para suporte de 
uma operação naquele ponto do territó-
rio nacional e dizia que só uma reserva 
de bilhões de barris de óleo justificaria a 
exploração naquele local, dadas as tre-
mendas dificuldades a vencer. Analisando 
as locações das torres pioneiras do CNP 
[Conselho Nacional do Petróleo], particu-
larmente a que se encontra adentrada na 
floresta, chegou, num instante de falta de 
comedimento, a dizer que aquilo só era 
possível como fruto de decisão [de] nés-
cios (dull). Foi sarcástico na apreciação 
que em seguida fez, referindo-se à água 
sulfurosa e tópica que emana dos furos re-

alizados pelo CNP, qualificando o resulta-
do obtido de “excelente para a montagem 
de um hotel de turismo, que sugeria se 
denominasse Hotel de la Frontera”. Piada 
essa que, aliás, repetiu na exposição feita 
na sede da SRAZ [Superintendência Regio-
nal da Amazônia], no dia 29 de corrente 
[dois dias antes].

Incidentalmente, fez comentários de-
preciativos sobre a decisão de furar no Acre, 
há 20 anos atrás, ao tempo do CNP. Sobre o 
trabalho do geólogo Pedro de Moura, disse 
discordar da classificação de carbonífero 
que este deu a uma rocha sedimentar colhi-
da no Moa e no rio Capanaua. Sustenta que 
não se trata de carbonífero. Atribui, pelo 
que viu, ser rocha pré-paleozóica, ou pale-
ozóico inferior. Foram colhidas amostras, 
que o geólogo Dirceu Leite ficou encarre-
gado de remeter para os laboratórios de pa-
leontologia, para análise e esclarecimento 
definitivo. Essa controvérsia é importante, 
uma vez que essas foram as únicas incidên-
cias verificadas de rochas possivelmente 
geradoras de óleo. Se – como o sr. Link sa-
lientou para a Comissão de Coordenação 
– não for carbonífero, então é que as pos-
sibilidades no Acre se tornam ainda mais 
remotas e duvidosas.

Para o sr. Link, o Acre é o “último lu-
gar, no mundo, onde ele inverteria dinhei-
ro próprio para pesquisar petróleo”. Disse-
me isso algumas vezes, acompanhando 
essa frase de comentários mordazes a 
respeito da decisão, há duas décadas atrás, 
do CNP, explorando no Moa. Acha que o 
valor do trabalho pioneiro dos srs. Moura, 
Wanderley e Neiva é inegável, “como tra-
balho preparatório, de exploração”. Mas 
acha de uma estupidez sem par defender-
se o ponto de vista da certeza do óleo no 
Acre, estribado nesse trabalho ou, pior 
ainda, pelo simples fato de haver óleo a 70 
km da fronteira, no Peru... Diz que não é 
à toa que as concessionárias, no Peru, se 
desinteressaram da região fronteiriça com 
o Brasil. É que – no seu entender – a es-
pessura da camada de sedimentos mari-
nhos do cretáceo, responsável pelo óleo 
de Ganzo Azul e Contamana, estreita-se 
e reduz-se, à proporção que o mergulho 
caminha para leste.

Firma-se, para isso, na presença, inclu-
sive, de afloramentos de embasamento en-
contrados pelas TG (Turmas de Geofísica] 
em operação no Moa, Capanama, etc. e, 
muito particularmente, no conhecimen-
to que tem da região adjacente peruana, 
onde fez geologia para a Standard [Oil]. 
Conclui dizendo que, achando-se óleo no 
médio Amazonas, “não se justificaria fu-
rar no Acre nem dentro de 100 anos”...
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O sertanista morre no sertão que arde 
Em maio dediquei um artigo a José Porfírio de Carvalho, que morreu nesse mês, aos 70 anos, de 

um câncer contra o qual lutou durante alguns anos. Ele foi um dos maiores sertanistas do país. Nos 
necrológios, foi tratado por indigenista, um conceito menos apropriado, mas cabível. Remexendo 

papéis numa arrumação compulsória, encontrei um artigo de 13 anos atrás, no qual tratei de 
Porfírio. Reproduzo-o para conhecimento dos mais novos ou de quem não leu o jornal na época.

Um terrível sonho recorrente 
me ataca de tempos em tem-
pos: um pivete me assalta e me 

mata, indiferente às minhas tentativas 
de convencê-lo que sou uma pessoa 
útil à sociedade, inclusive a marginais 
como ele.  O pesadelo simboliza uma 
das minhas preocupações com crimes 
banais envolvendo personalidades pú-
blicas, o desperdício de talentos dedi-
cados a causas coletivas em aconteci-
mentos menores.  

A memória do sonho me veio no 
domingo passado, mal abri, na tela do 
computador, a notícia da morte, na 
véspera, do sertanista Apoena Mei-
reles.  Ele recebeu dois dos três tiros 
que um homem disparou contra ele, 
ao tentar assaltá-lo, à saída do caixa 
eletrônico de uma agência do Banco 
do Brasil em Porto Velho, capital de 
Rondônia.  Apoena tentara reagir ao 
assalto, segundo a versão apresentada 
pelas autoridades.  O crime seria co-
mum, de latrocínio, como nos meus 
sonhos, embora sua vítima pudesse ter 
sido alvo de um atentado político, mais 
um desses crimes de encomenda já tão 
frequentes em todo país.  

Apesar das evidências em favor da 
primeira versão, ainda relutávamos em 
aceitá-la.  Apoena tinha sido deslocado 
para Rondônia pela Funai (Fundação 
Nacional do Índio) para impedir a con-
tinuação da garimpagem de diamante 
na Reserva Roosevelt, dos índios Cin-
tas-Largas.  Centenas de milhões de 
reais estavam saindo do território in-
dígena na forma de pedras preciosas.  
Muito dinheiro envolvido numa ques-
tão polêmica.  Poderosos interesses 
foram e continuariam a ser contraria-
dos.  Abriam-se, portanto, veredas para 
qualquer hipótese.  

Como o sertanista era também as-
sessor especial da Presidência da Repú-
blica, o veio do crime de encomenda (e 
não de um infeliz incidente de crime co-
mum) não podia ser logo abandonado.  

A Polícia Federal está testando-o neste 
momento em que escrevo.  Alguns anos 
atrás eu (junto com outros enviados es-
peciais da grande imprensa nacional) 
já estaria em Porto Velho, ponto de 
encontro que tinha, nessa época, com 
personagens de linha frente dos acon-
tecimentos amazônicos, como Apoena.  

Fomos juntos, quase 30 anos atrás, 
para uma das duas aldeias dos índios 
Suruí, no meio de um dos muitos foga-
réus sociais que vivem irrompendo no 
interior da Amazônia, chagas humanas 
de um incêndio real que parece nunca 
ter fim.  Colonos sulistas, muitos deles 
descendentes de europeus, haviam se 
apossado de 10% dos 220 mil hectares 
do Parque Indígena Aripuanã, vizinho 
do Roosevelt, umbilicalmente a ele 
vinculado por idas e vindas de Suruís 
e Cintas-Largas.  

Foi Apoena quem deu esse nome, 
de Suruí, aos índios que se distribuíam 
pelas duas aldeias.  Um gesto de ami-
zade e solidariedade, mas equivocado.  
Os índios mesmo se apresentavam 
como Paíter, expressão através da qual 
reivindicavam o direito de ser tratados 
como gente.  Erro parecido haviam co-
metido os Villas-Bôas com os índios 
que contataram a leste dali, no rio Pei-
xoto de Azevedo, os Kreenakarore, que 
na verdade eram Panará.  

Apoena e seu pai, Chico Meire-
les, talvez o maior dos sertanistas lato 
senso, assim como os três irmãos Vi-
las-Boas, foram pessoas respeitáveis, 
de uma heróica dedicação às causas 
que assumiram.  Mas estavam sujeitos 
a misérias pessoais e circunstâncias 
externas.  Antônio Callado retratou 
suas divergências em Quarup, romance 
que todas as pessoas interessadas em 
conhecer este gigante adormecido de-
viam tratar de ler.  É ficção à cléf.  Per-
sonagens reais aparecem com outros 
nomes, não muito diferentes.  Chico 
Meireles é Chico Fontoura.  Os Villas-
Bôas são Vilas-Verdes.  

Esses sertanistas sempre foram man-
dados às pressas fazer contato com tri-
bos isoladas quando uma estrada, uma 
hidrelétrica ou um projeto de coloniza-
ção deparava com elas.  Aceitavam a or-
dem superior com a esperança de salvar 
os índios.  Depois de algum tempo, po-
rém, ficava difícil não chegar à conclu-
são de que foram amansar a destruição, 
amaciar o golpe, dourar a pílula fatal.  
Mas já não conseguiam viver de outra 
maneira, numa relação pendular entre 
o bom e o mau, o certo e o errado, o 
claro e o escuro, a mata e a cidade, uma 
mulher urbanizada e intelectualizada 
esperando-os em casa e a selvageria do 
sertão, os índios e os brancos.  Aguenta-
vam a barra, pesadíssima, através de de-
rivativos.  O álcool tem sido o mais co-
mum.  Já bebi com vários deles no meio 
da mata, entre Suruí ou Gavião, Kayapó 
ou Xavante.  Quando o álcool libera a 
voz, sua fala é de amargura, tristeza, 
frustração.  De dia costumam recuperar 
o élan, o viço, a confiança.  Trabalham 
como animais.  Depois anoitece e volta 
o ciclo.  Callado foi feliz na reconstitui-
ção do processo, centrado em Francisco 
Meireles, ou Chico Fontoura.  Bêbado, 
Chico dizia que um dia desceria no Rio 
de Janeiro, então capital federal, e aju-
daria os índios a flechar todos os buro-
cratas do SPI (hoje, Funai) e associados 
para vingar tanta morte de índios - e 
morte inglória.  

Meses atrás deparei numa livraria 
com um desses grandes sertanistas, 
José Porfírio de Carvalho.  Conhece-
mo-nos através dos Waimiri-Atroari, 
dos quais se tornou o maior especialis-
ta e, então, porta-voz.  Hoje se dedica 
a ajudá-los através de um projeto pa-
trocinado pela Eletronorte, também 
aplicado aos Parakanã.  Os port-folios 
dos resultados são coloridos e incon-
vincentes.  Mas nunca mais voltei a 
conversar sob o toque de uma garra-
fa de álcool.  Já não bebo há tempos.  
Esse sertanista, acho que também não.  



JORNAL PESSOAL Nº 635 • JULHO DE 2017 • 2ª qUiNzENA11

Os vorazes predadores e a carniça da Petrobrás

Continuo a respeitá-lo.  Quanto aos re-
sultados, são outros 500.  

Foi dele que tive as mais recentes 
notícias sobre Apoena.  Estava reti-
rado, amargurado, bebia um pouco 
além da conta.  Quando vi a imagem 
de Apoena no Fantástico do dia se-
guinte ao do seu assassinato não con-
seguia mais associá-lo ao sertanista 
que acompanhei em alguns episódios 

dessa sanguinolenta colonização da 
Amazônia, estrito senso, da minha 
idade, um homem calado, desconfia-
do, arguto, inteligente, ágil, longilí-
neo - um índio colocado do outro 
lado do balcão da sociedade.  Do lado 
dos vencedores, dos autores do enre-
do, dos colonizadores.  Com os quais, 
porém, Apoena Meireles jamais se 
identificou.  Inclusive quando, meio 

a contragosto, sem jamais perder a 
consciência, os serviu.  Nessas horas, 
ele bem sabia, estava errando.  

Mas errar é humano.  E foi como 
um personagem demasiado humano 
que, afinal, ele se foi, num episódio de 
estupidez e barbárie, como o que lhe 
serviu de cenário derradeiro, na Por-
to Velho dos nossos dias.  Velhíssima, 
apesar de tão nova.

Uma plataforma de petróleo não 
custa menos de um bilhão de reais. 
Com a descoberta e as revelações sobre 
o volume de óleo do Pré-Sal, o gover-
no Lula concebeu um vasto programa 
de exploração, que colocaria o Brasil no 
topo do ranking dos produtores mun-
diais. Seriam mais de 30 novas sondas. 
Investimento de magnitude rara, que 
atrairia para o país empresas de todo 
mundo, além de dinamizar a economia 
nacional. Tudo estudado de forma séria 
e competente, bem planejado?

Depois de ver o depoimento do lobista 
Jorge Luz ao juiz federal Sérgio Moro, em 
Curitiba, no dia 19, é impossível não ter 
uma sensação de perplexidade e de der-
rota. Luz entrou na Operação Lava-Jato 
e está preso desde fevereiro, em Curitiba, 
junto com o filho, Bruno, graças a uma 
história simplesmente inverossímil. Ina-
creditável mesmo se o caso fosse de pe-
quena monta. Chocante quando sua par-
ticipação é relacionada ao que a motivou.

Paraense criado no Rio de Janeiro, 
Jorge Luz é engenheiro, dono de uma 
empresa de engenharia. O que ele me-
nos faz, porém, é obra. Sua função es-
sencial é a de lobista – intermediário ou, 
quando necessário, “laranja” útil para 
negócios escusos ou ilícitos, desde que 
lhe rendam o bastante.

Em 2005 ele conheceu Fernando So-
ares, que também atende por Fernan-
do Baiano. Na Lava-Jato, ele é definido 
como sendo “o operador do PMDB” jun-
to às empreiteiras que prestam serviços à 
Petrobrás, a maior empresa do Brasil, das 
maiores do mundo, ainda estatal, mas 
com ações negociados em bolsa.

Só que Fernando não estava operan-
do para o partido. Não estava conse-
guindo segurar em seus respectivos car-
gos dois diretores da Petrobrás: Paulo 

Roberto Costa, de distribuição, e Nestor 
Cerveró, da área internacional. Direto-
res corruptos, que talvez estivessem na 
mira de alguém interessado em brecar 
o que eles vinham fazendo – a velha e 
individual corrupção brasileira, na qual 
cada um pode agir por si.

Jorge Luz se ofereceu para aproximar 
os dois diretores de políticos de peeme-
debistas que poderiam mantê-los onde 
estavam. Um deles seria Jader Barbalho. 
Colocando o ex-governador paraense 
no fogo, ainda assim o lobista confir-
ma o que Jader afirmara: só se encon-
traram uma vez, em 1983. Em 2006, 23 
anos depois, no entanto, voltaram a se 
encontrar em uma reunião na casa dos 
senador, no Lago Sul, em Brasília.

Lá estavam também os peemedebistas 
que iriam assegurar a permanência dos di-
retores corruptos da Petrobrás: o senador 
Renan Calheiros, seu aliado, o deputado 
federal Aníbal Gomes, e o maranhense 
Silas Rondeau, afilhado do ex-presidente 
José Sarney, que presidia a Eletrobrás de-
pois de haver comandado a Eletronorte. 
A proteção custaria 11,5 milhões de reais, 
que seriam pagos em parcelas  e teriam 
sido integralmente quitados, segundo 
Luz, que teve o cuidado, porém, de enfati-
zar: não participara dessas liberações. Sua 
propina era pessoal, diretamente com as 
empresas privadas favorecidas.

Como é que um grupo tão restrito 
de políticos do PMDB poderia levantar 
uma muralha de proteção dos dois im-
portantes diretores, que já deviam estar 
sob suspeita, assegurando que eles pode-
riam continuar a praticar suas falcatruas 
sem o risco de serem demitidos? Qual 
era o canal de contato com a cúpula da 
Petrobrás, ou melhor, com a cúpula do 
governo federal (na era Lula), o patrão 
da estatal do petróleo?

Lula nada sabe sobre isso. Ele deve 
ter tido tempo suficiente para preparar 
o seu testemunho, de modo a restringir 
o seu delito à cobrança de propina pela 
ação de lobista, como intermediário en-
tre as partes, que, a partir daí, agiram 
em outra órbita. Álibi esperto o bastan-
te para também minimizar a parte que 
caberia ao filho, reduzido à condição de 
mero cumpridor de ordens do pai, sem-
pre preocupado com a preservação do 
filho (e sua boa educação, é claro).

Jorge Luz se permitiu gastar seus 
50 minutos de depoimento com tira-
das filosóficas sobre a corrupção, como 
se não tivesse nada a ver com sujeiras. 
É um lobista, afinal. Assegurou para 
Moro que político algum tem conta no 
exterior. O circuito é entre a empresa 
que paga (sobre a origem desse dinhei-
ro ele nada disse) e o operador, que 
abre as contas, recebe e paga. 

Uma investigação bem feita pode até 
chegar a Jader, Renan, Aníbal ou Ronde-
au. Mas estabelecer a conexão material 
vai ser muito difícil. A não ser que Luz 
esteja escondendo alguma carta de maior 
valor na manga para a delação premia-
da. O material que exibiu não lhe garante 
nada, embora ele tenha se incriminado, 
de forma venial, porque “não tem santo 
nessa história”, porque são “as regras do 
jogo”, porque “ninguém paga não para 
nada receber”, e mais algumas das péro-
las do seu repertório.

Tudo varejo. A questão do atacado é: 
quem conferiu aos políticos do PMDB, 
como aos demais da base aliada do go-
verno, o poder de decisão sobre a admi-
nistração da Petrobrás? Poder conce-
dido gratuitamente, de tal forma a dar 
grandeza vil a personagens liliputianos, 
como os predadores da Petrobrás, ratos 
a atazanar uma gigante?
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EDIFÍCIOS

No início de 1945, o Ipa-
se (Instituto de Previdência 
e Assistência dos Servidores 
do Estado) comunicou “a 
quem interessar possa” que 
comprara o Edifício Bern 
(com cinco andares), na en-
tão avenida 15 de Agosto 
(Presidente Vargas) do casal 
William Bern. O imóvel já 
estava registrado em car-
tório do Rio de Janeiro. E 
se encontra atualmente em 
péssimo estado de conser-
vação, como, do mesmo lado 
da rua, está o muito maior 
prédio do antigo IAPI. Para 
vergonha da cidade.

CARMO

A instalação da nova sede 
do colégio do Carmo no ter-
reno do cemitério da Soleda-
de chegou a ser cogitada, em 
1954, mesmo com o absurdo 
da destruição do chamado 
campo santo, que sobrevive 
até hoje, apesar da incúria. 

A ideia surgiu porque a 
Arquidiocese anunciou a in-
tenção de retomar as instala-
ções, que lhe pertenciam, e 
onde os salesianos se instala-
ram, 25 anos antes. 

PROPAGANDA

Show Nazareno na Condor
Como o profano e o religioso, assim como o 
original e o sincrético, sempre andaram de 
mãos dadas na cultura popular, reprimida 
e em busca da libertação. João de Barro, o 
“rei da noite” (Belém eestava cheia de reis 

sem trono), realizava o seu show nazareno, 
em homenagem à Virgem de Nazaré, no 

Palácio dos Bares – Boite Condor, reduto da 
boemia paraense. Eram as vedetes do “sul” ou 

“internacionais”.

Os próprios salesianos 
admitiram a mudança, por 
considerarem limitada a área 
de que dispunham na Cida-
de Velha, que então abrigava 
800 alunos.

Felizmente, o projeto não 
foi avante.

CONTRABANDISTAS 
(1)

Em 1957, o Globo publi-
cou uma série de matérias 
escritas pelo seu enviado 
especial, José Leal, sobre o 
contrabando no Brasil. O 
destaque foi para Belém, 
considerada a capital nacio-
nal do contrabando e apre-
sentada nessa condição à 
opinião pública na capital 
federal. O impacto causado 
por várias páginas com texto 
e fotos foi grande.

João Malato, que escre-
via uma crônica diária na 
Folha do Norte, então o jor-

nal de maior circulação e 
influência no norte do país, 
repercutiu a s denúncias, 
reproduzidas pelo próprio 
jornal paraense. Com iro-
nia, ele se declara surpre-
endido pela citação, como 
contrabandistas, de “figuras 
obrigatórias do ‘café-socie-
ty’, com palacetes de paredes 
de cristal na avenida Nazaré 
e que costumam deitar pre-
gações morais e cívicas nos 
almoços do Rotary Clube”.

CONTRABANDISTAS 
(2)

Os citados pela repor-
tagem (usando expressões 
“que marcaram para sempre, 
como ferro em brasa”) na 
condição de contrabandis-
tas e apontados por Malato 
eram “Arnaldo Paula, Paulo 
Bezerra, Guerreiro Marques, 
Fernando Teixeira, Zaca-
rias Neves, Arnaldo Giesta, 
Raimundo Miranda, Jorge 
Resque, José Alves, Messo-
dy Azulay, Manoel Rodri-
gues, sócio do famigerado 

‘trust’ do ‘Café Século XX’, 
Jorge Age, Oscar Salame, Ari 
Marques, Jaime Soares e o 
próprio Guarda-Mor Jorge 
Araújo e sua esposa”.

O contrabandista nú-
mero um, Enéas Barbosa, 
“narra causos que estarre-
cem pela audácia, pela im-
punidade e pela degradação 
em que caímos em matéria 
político-partidária, ao ponto 
das autoridades aduaneiras 
e consulares no Pará e na 
Caiena serem nomeadas por 
indicação desse marginal”.

Finaliza Malato: “E en-
quanto a corrente sem fim 
do contrabando prossegue, 
com o gado marajoara que 
vai e os automóveis que vêm 
– indefinidamente e consen-
tidamente – há um Estado 
que se desonra e um povo 
que passa fome”.

– Era e ainda é – a elite 
paraense.

MÉDICOS

A primeira turma di-
plomada já pela Universi-
dade Federal do Pará e não 
mais pela Faculdade de 
Medicina, como unidade 
isolada de ensino superior, 
colou grau em 1957 (há 60 
anos,portanto). Dela parti-
ciparam 27 alunos (19 ho-
mens e 8 mulheres): Alcides 
da Costa Gallo, Agostinho 
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da Cruz Marques, Albanyr 
Leal, Alcyr da Costa Araú-
jo, Augusto Barbosa Borda-
lo, Altair Roffé Ferreira de 
Lemos, Arival Cardoso de 
Brito, Carlos Alberto Salga-
do Borges, Carlos José Ro-
drigues da Cunha, Carlos 
Pinto de Almeida, Cheker 
Rauda Naim, Clara Augus-
ta Martins Ventura, Jacy de 
Nazaré pina, José Lurine 
Guimarães Júnior, José da 
Cruz Câmara, José Hyran 
Soares, Maria José Pondé 
Chaves, Mário Ernesto de 
Serra Barbosa Rodrigues, 
Neida Lopes Rocha, Neide 
Silveira Brito, Neusa Lima 
Dillon, Neusa Rodrigues 
Carneiro, Oziel Rodrigues 
Carneiro e Reynaldo Silvei-
ra de Oliveira.

O orador foi o futuro em-
presário e político Oziel Car-
neiro. O paraninfo, Gervásio 
de Britto Mello.

ELEGANTES

As 10 mais elegantes de 
1957 foram, na verdade, 
nove, sete delas casadas e 

FOTOGRAFIA

Uma máquina 
de escrever

Em 1962, José Pereira saiu da sua 
casa, no quilômetro 122 da Belém-

Brasília, para fazer compras na 
Livraria Globo, que ficava na rua João 
Alfredo, em Belém. Valeu a pena. Sua 
nota fiscal foi sorteada e ele recebeu 

o brinde do mês: uma “bela máquina 
de escrever” das mãos de um dos 

donos da loja, o empresário Altino 
Pinheiro. Como não pôde ir, o sortudo 
mandou representá-lo um amigo, que 

trabalhava na Casa Martelo.
Deve ser um estranho objeto para os 

jovens de hoje.

duas solteiras: Edith, casada 
com Nicolau da Costa; Ma-
ria de Nazaré (Dilermando 
Menescal), Eunice (Deus-
dedith Moura Ribeiro), 
Darcília (Joaquim Norões e 
Souza)., Neusa (Raymundo 
Dias), Sulamita (Elias Ferrei-
ra da Silva) e Léa (Leandro 
Tocantins), mais as senho-
ritas Francy Brasil (depois 
Meira) e Norma Araújo. Os 
jurados foram os colunistas 
sociais Pierre Beltrand (ain-
da na ativa), Edgar Proença, 
Romulo Maiorana, Maria 
Dolores e Regina Pesce.

COMANDANTE

Em 1929, o piloto ameri-
cano V. A. Wright fez escala 
em Belém no primeiro voo 
da Pan American com des-
tino ao Brasil. Em 1962, 33 
anos depois, o comandante 
realizou sua última viagem 
antes da aposentadoria, a 
bordo do avião mais usado 
na rota entre os dois países 
até então, o Constellation, 
que tinha na capital para-
ense um ponto importante 

da viagem. Wright escalou 
novamente em Belém, onde 
foi recepcionado por uma 
equipe da empresa, à frente 
o gerente local, René Watrin.

Belém ainda estava no 
mapa da aviação internacional.

IMPRENSA

Em 1973, o coronel Nélio 
Lobato, prefeito de Belém, 
provocou grande polêmica 
ao lamentar, em entrevista, 
que a imprensa local estives-
se fazendo campanha contra 
a sua administração. Nada 
do que enviava aos jornais 
era publicado. Seus assesso-
res lhe teriam transmitido 
“uma velada proposta de di-
retores de jornais paraenses, 
sugerindo que a Prefeitura, 
de vez em quando, forneces-
se matéria paga à imprensa, 
para compensar o noticiário 
gratuito veiculado pelos ma-
tutinos da capital”.

Os políticos saíram em 
defesa da imprensa e con-
denaram os assessores do 
prefeito. Eles lhe teriam 
mentido.

PREFEITO

O nome de Stélio Maroja 
foi esquecido por duas ve-
zes em 1973, quando foram 
inauguradas as avenidas Pe-
dro Álvares Cabral, que ele 
abriu e asfaltou integralmen-
te, com recursos próprios da 
municipalidade, e Duque de 
Caxias, por ele projetada. 

Político da oposição ao 
caudilho Magalhães Barata, 
Stélio foi o último político a 
se eleger prefeito de Belém 
pelo voto direto, em 1966, 
depois do golpe militar de 
dois anos antes. Renunciou 
ao primeiro mandato de 
deputado federal e ficou à 
frente da comuna de 1966 a 
1970, tratado discretamente. 
Mas se elegeu de novo de-
putado federal, graças à sua 
boa administração. e cum-
priu um mandato, quando se 
afastou da política.

Morreu aos 64 anos, 
em 1978. Foi esquecido 
de novo, imerecidamente. 
Depois dele, nenhum pre-
feito da capital paraense o 
superou.
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Jornalismo e internet
Na semana passada postei o texto 

de número três mil no meu blog (www.
lucioflaviopinto.wordpress.com). Com 
ele, dei por concluído o projeto que me 
levou a criá-lo, quase três anos atrás: 
de tentar transferir para a internet o 
jornalismo que se fazia – e ainda se 
faz – na versão impressa em papel. Até 
o formato do blog foi concebido com 
esse propósito, à imagem e semelhança 
deste Jornal Pessoal, meu papel im-
presso. Sem, imagens, textos curtos (ou 
mínimos), cores, firulas.

Tudo para não dar certo. Não deu, 
claro. Mas foi uma excelente experiên-
cia para mim. Acho que pude mostrar 
algumas vezes que é possível reagir ins-
tantaneamente aos fatos sem estar su-
jeito à bitola das consultas a banco de 
dados, principalmente ao Google, que 
homogeneíza quase tudo.

Houve dias com mais de 10 textos em 
cima dos acontecimentos, situados em 
seu contexto e analisados. O mais impor-
tante (e trágico): sem seguimento pela 
grande imprensa, apesar da relevância 
do tema. Como na versão impressa, fi-
cou provado, na edição digital, que certos 
dados são deliberadamente escondidos, 
mantidos à distância da opinião pública 
– para assim poder manipulá-la.

Ainda assim, os 3 mil posts provo-
caram 15 mil comentários. Afora uma 
dúzia de impropérios e ataques vis, 
foram intervenções ponderadas e po-
sitivas dos leitores do blog. Com suas 
participações, eles contribuíram com a 
parte melhor do espaço.

Com o tempo, pela limitação da par-
ticipação, criou-se uma quadratura no 

círculo. Cadê os outros? Onde se escon-
deram os grandes nomes da intelectua-
lidade paraense? Por que silenciam?

Não estou reivindicando qual-
quer título de sucesso. Meu blog ja-
mais pretendeu ser um campeão de 
audiência. Queria ser, como o JP, no 
máximo, um espaço da inteligência, 
da reflexão, da controvérsia criadora. 
Conseguiu ser em alguns momentos. 
Daí seu modesto resultado ser tam-
bém uma boa conquista.

A internet, porém, e parece con-
denada a esse destino, é um espaço do 
desatino (se permitem o jogo de pala-
vras), da frigidez, do espasmo (muitas 
vezes histriônico), refratário à troca de 
ideias, consagrador do mínimo eu, cir-
cunscrita ao espaço entre o nariz que 
aponta para o alto e o umbigo em for-
ma de caracol.

É um maravilhoso instrumento 
de conclamação, mobilização, arregi-
mentação, alerta e denúncia. Uma vez 
cumprida essa missão, se exaure. Mal 
comparando, mas já comparando, um 
estado pós-coito do macho dominante, 
ao qual se submete a fêmea dominada 
(com todas as razões para se insurgir 
contra essa posição coadjuvante, mas 
necessitada de esgotar a compreensão 
fisiológica e histórica).

Até o post derradeiro não abri mão 
de escrever conforme aprendi e, ao 
longo de meio século, testei. Quando, 
recentemente, um conjunto de enfer-
midades me alertou para o desgaste de-
finitivo do corpo, resolvi que era hora 
de aplicar as minhas energias a outros 
projetos e desistir deste jornal em cima 

do lance, o mais abrangente que eu 
consegui fazer, sacando contra o meu 
já reduzido capital de saúde.

Na internet vou prosseguir com os 
outros blogs, sobretudo o Amazônia 
Hoje, minha tentativa de criar uma en-
ciclopédia viva, uma ferramenta para a 
história do dia a dia, em qualquer dia, 
o da cabanagem e o da Vale. Espero 
que, se essa empreitada tiver realmen-
te valor, um dia os seus destinatários a 
descubram.

Fora da internet, voltarei o meu 
empenho para encontrar uma solução 
para o Jornal Pessoal. Se resistirmos, 
ele e eu, o JP chegará aos 30 anos em 
setembro, quando completarei meus 
68 anos. Não é uma data qualquer para 
um jornal tão alternativo como ele é. 

Esgotando os recursos captados 
pelas vaquinhas lideradas por Paloma 
Amorim e Lucas Figueiredo, haverá ain-
da condições para o jornal prosseguir? É 
a resposta que vou perseguir, voltando a 
me dedicar mais ao jornal, que, há vá-
rios números, roda no vermelho.

Este blog não morrerá. Continuará 
a publicar a seção A História na Chapa 
Quente, se o leitor a desejar manter. Se 
houver comentários, continuarei a res-
pondê-los. Também servirá de abrigo 
para o anúncio das novas edições do 
Jornal Pessoal, enquanto ele existir.

A vida prossegue e prosseguimos 
com ela, observou Carlos Drummond 
de Andrade:

Lutar com palavras
é a luta mais vã.
Entretanto lutamos
mal rompe a amanhã.

Sobral & Cia. Ilimitada
No pórtico dos 80 anos, Raymundo 

Mário Sobral lança seu 10º livro, o Ver-o
-Peso de bolso (196 páginas em formato 
pequeno, editado por ele mesmo, com a 
colaboração de amigos). Saiu também o 
103º número da revista Chá de cadeira 
(nesta edição dedicada às férias de julho). 

É uma invenção do comendador, 
que está completando 17 anos a bem 
circular por consultórios, escritórios, 
gabinetes, antessalas e espaços equi-
valentes, com distribuição gratuita.

Já fora do ar ficou o PQP, mensário 
que se propunha anárquico-construti-

vo e assim foi por 23 anos, sob a batuta 
de Sobral. Ele diz que encerrará agora 
a carreira de escritor. Deve ter tido esse 
desejo algumas vezes, mas a energia 
que continua a alimentá-lo dificilmen-
te deixará.

Longa vida a Sobral e suas criaturas.



JORNAL PESSOAL Nº 635 • JULHO DE 2017 • 2ª qUiNzENA15

Belém na 
ficção universal

Dois anos depois da edição em português, de responsabilidade da 
Boitempo (editora paulista dirigida pela paraense Ivana Jinkings), Pssi-
ca, o livro mais  recente da já vasta obra de Edyr Augusto Proença, ga-
nhou tradução em francês, pela Asphalte, de Paris, a quarta na língua, 
em edição mais bem cuidada do que a brasileira.

Edyr está incorporando Belém às capitais de ficção elétrica, a lin-
guagem a serviço do relato e denúncia de uma violência que não tem 
mais explicação convencional. Desafiando teorias e violentando certe-
zas, ela só encontra melhor enquadramento na ficção, que se ampara 
em fatos reais, dando-lhes o cenário adequado. Um realismo mais pro-
fundo que transborda para a narrativa simbólica, por isso universal. 
Daí o interesse europeu pela obra de Edyr Augusto, perseverante no 
seu labor cotidiano.

MEU SEBO

Rui e Drummond
Era 18 de agosto de 1942, no auge da 

Segunda Guerra Mundial. Em Belém 
do Pará, Francisco Paulo do Nascimen-
to Mendes, então com 32 anos (viria a 
morrer em 1999), que três anos antes 
iniciara uma longa carreira de profes-
sor e crítico literário, dedicou um volu-
me de Poesias, reunião dos quatro pri-
meiros livros de Carlos Drummond de 
Andrade, ao poeta e também professor 
Rui Guilherme Paranatinga Barata, 
na época com 22 anos (morreria em 
1990). A dedicatória era singela: “Para 
o Rui com um abraço do Mendes”. 

Letra quase infantil, linha fina, traço 
ligeiro, como o dono da letra, também 
conhecido pelo apelido de Ratinho. O 
livro era do mesmo ano, 1942. Fora im-
presso apenas dois meses antes, na grá-
fica da Revista dos Tribunais (em 220 
páginas, formato pequeno, papel de 

baixa qualidade por causa do bloqueio 
nazista ao comércio pelo Atlântico) 
para a editora José Olympio, da capital 
federal, que ainda era o Rio de Janei-
ro. Chico Mendes (seu outro nome) 
era ágil na encomenda de livros novos, 
nacionais ou estrangeiros. Mandava 
buscar até em Paris, que tanto amou e 
nunca conheceu pessoalmente. 

Assim gastava o suado dinheiro que 
ganhava lecionando em tantas escolas, 
de manhã à noite, públicas e particula-
res, e, por fim, na Universidade Federal 
do Pará. Mas o volume de Poesias ele 
o comprou na Livraria Bittencourt, na 
rua João Alfredo (junto com seu pro-
longamento, a Santo Antonio, ela abri-
gava diversas livrarias; hoje, resta uma, 
as Paulinas).

Recentemente resgatei num sebo do 
Rio o volume, soterrado sob uma mon-

tanha de papeis. Rui mandou encader-
ná-lo e na lombada imprimiu suas ini-
ciais (R. B.). O exemplar vale tanto por 
ser a 1ª edição como pelo diálogo que 
Rui entreteve com Drummond, ano-
tando seus próprios versos à margem 
das poesias do autor. 

Como, por exemplo, em Cidadezi-
nha qualquer: “Casas entre bananei-
ras/ mulheres entre laranjeiras/ pomar 
amor cantar./ Um homem vai devagar. 
Um cachorro vai devagar. Um bur-
ro vai devagar/ Devagar... as janelas 
olham/ Eta vida besta, meu Deus”. 

Comentário poético de Rui: “E de-
vagar também eu vou/ E olhos olham 
tudo devagar!”.

Rui acresce todo um poema seu à 
Indecisão do Meyer, de Drummond. 
Os versos de CDA: “Teus dois cinemas, 
um ao pé do outro, porque não se afas-
tam/ para não criar, todas as noites, o 
problema da opção/ e evitar a humilde 
perplexidade dos moradores?/ Ambos 
com a melhor artista e a bilheteria mais 
bela,/ que tortura lançam no Meyer”.

Rui: “Oh! Rio de tão rico de cinemas 
e de quimeras/ deixa a alma indecisa/ 
ou isto ou aquilo./ Mas ah! nem  den-
tro de mim/ a fita sonora e multicor/ 
da vida em sua primavera/ e passearei 
pelo meio do Meier [com i no original]/ 
sem ver cinemas/ mas vendo nas coisas 
suas belas veras!/ ou suas belas almas!”



Nossa Lindanor, francesa como nós
Não seria inteiramente justo nem 

correto dizer que a maior obra de 
Lindanor Celina foi a sua própria 
vida. Mas é quase isso. Nasceu em 
Castanhal, se criou em Bragança, 
desabrochou em Belém e se reencon-
trou com sua origem na França, onde 
morou a maior parte da sua vida. 

Introduziu sua cidade de domi-
cílio, Clamart, no universo dos que 
liam as suas crônicas ou recebiam as 
suas cartas maravilhosas. Trouxe-nos 
a cultura francesa, que amava e do-
minava como uma nativa. Mas foi lá 
que aperfeiçoou sua forma de escre-
ver em prosa e verso como se estives-
se contando um causo e dando uma 
“gaitada”, a única forma de expressar 
o nosso égua e o eras-de-ti, mano.

Na França, Lindanor encontrou o 
ideal de amor num poeta e crítico li-
terário francês, por ela moldado e que 
por ela tudo fazia, dando-lhe a força 
de que sempre precisou para conti-
nuar a ser alegre, disposta, enérgica e 
otimista, apesar de tantos “tudos” de 
ruim da vida. 

Pobre na origem, Lindanor cresceu 
e subiu por seus méritos, mesmo que, 
às vezes, de lagartixa encarapichada em 
uma haste qualquer de sustentação do 
ao avanço. Fez tudo que quis e morreu 

feliz. Uma rima rica e rara na biografia 
de pessoas como ela, saturniana e voraz.

Em 2004, o arquiteto Paulo Chaves 
Fernandes, como secretário de cultura, 
patrocinou a edição de um álbum de-
dicado a Lindanor (“a menina que veio 
de Itaiara”), cuja falha é não ter anexa-
do uma cronologia da homenageada e 
uma antologia do tanto que escreveu (e 
publicou, ao longo de quase meio sécu-
lo de atividade intelectual). A pedido, 
fiz um texto, que se perdeu misterio-
samente. Dele não guardei cópia, infe-
lizmente. Lamentei muito. Tinha o que 
falar da minha querida amiga.

Ela foi quase minha mãe no tempo 
em que eu estudava com seu filho do 
meio, Fernando, o “Arara”, (os outros 
foram Henrique, acima, e Cláudio, 
abaixo), na casa chefiada por Durval 
Machado, seu marido, na Frei Gil de 
Vila Nova, ao lado do consulado dos 
Estados Unidos. Ela chegava com o 
bonachão Durval, outro que lhe fazia 
todos os mimos, noite alta. Espalhafa-
tosa, distribuía barulhos e voltava com 
um lanche para nos manter ativos.

Fui reencontrá-la em São Paulo, na 
casa da inesquecível amiga comum, Eilah 
Gentil Vieira. Sempre com Durval, saía-
mos pela noite paulistana atrás de boa 
comida e boa bebida para as esticadas de 

conversas e risos sem fim. Lindanor era 
o que Lindanor queria que fosse. Só de 
vez em quanto, entre um cheiro cheiroso 
e outro, um beijo maternal e amigo, ela 
se abria mais, rapidamente. Logo recom-
posta, retornava à sua obra: ela.

Se meu artigo sumiu no éter do aca-
so, reencontrei um dos bilhetes que ela 
mandava, entre algumas cartas, a mim 
dirigidas principalmente quando fui 
presidente do sindicato dos jornalistas 
(19878/80) e renovava sua indispen-
sável carteira de jornalista (utilíssima 
para ingresso em teatros, cinemas e 
quetais parisienses), expedindo-a de 
imediato à ansiosa destinatária.

Como meu texto desapareceu, re-
produzo o cartão (bem Lindanor), 
oriundo de Clamart, em janeiro de 
1992. Ao lado de uma paisagem de in-
verno no campo, os ditos em francês 
desejando um ano feliz (“da linda”). Do 
outro, sua mensagem:

“’Tome este anelzinho’/ guarde bem 
guardadinho/ não diga nada a nin-
guém... Ache a Porta, ache a Chave  – 
com o chaveirinho que te mando, des-
cubra um cofre cheio de tudo o que é 
bom, belo, BEM, na doida vida. Amor 
que não cansa, da Lindanor”.

Lindo, não? Lindanor era assim: 
inesquecível.


