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CARAJÁS 

Meio século
Meio século se passou. Neste ano, Carajás começa a contagem regressiva para 
o seu primeiro século de funcionamento. É uma província mineral única no 
conjunto do planeta. Tão rica que um chinês a considerou presente de Deus 

ao Pará. E os paraenses nem ligam. A China liga – e muito.

PREFEITOS MORTOS • TRÓPICOS TRAIÇOERIOS?

Na semana passada, a Vale começou a divul-
gar no seu site uma série de matérias sobre os 50 
anos de Carajás citando uma frase do primeiro-
ministro da China, ZhaoZiyang dirigida aos bra-
sileiros: “Seus antepassados devem ter agradado 
a Deus para que Ele lhes tenha dado tanto”, disse 
ele, durante visita que fez à Serra dos Carajás, 
no Pará, em 1985, ano do início da produção da 
maior província mineral do planeta.

A reportagem registra as comemorações no 
dia fixado para a descoberta da primeira riqueza 
de Carajás, o minério de ferro, em 31 de julho 

de 1967, com o pouco do geólogo Breno Augus-
to dos Santos na clareia de uma das serras do 
conjunto de elevações, a Arqueada. A Vale lem-
bra que Ziyang era então o segundo homem na 
hierarquia do governo chinês e responsável pela 
internacionalização econômica do país. E que 
tinha razão: Carajás só pode ser um presente di-
vino, tal a sua singularidade no universo do sub-
solo do mundo inteiro.

Eu desconhecia essa frase na boca do diri-
gente chinês. Mas já a ouvi em muitas outras 
bocas, que serviram e ainda servem de instru-
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mento para a expressão em língua na-
cional por brasileiros. Outras pessoas, 
bem antes do profético Ziyang, já ha-
viam escrito várias vezes essa afirma-
tiva, por criação própria ou reprodu-
zindo observação alheia.

De estrangeiros, as primeiras des-
sas observações que testemunhei fo-
ram ditas por japoneses. Antes dos 
chineses e bem antes de os brasileiros 
tomarem consciência do que Carajás 
representava, eles expressavam com o 
olhar o seu reconhecimento à excep-
cionalidade das riquezas existentes 
naquela paisagem maravilhosa de ser-
ras e rios, florestas e animais.

A exuberância de Carajás, hoje 
uma ilha de natureza ainda conserva-
da  num oceano de selvagem desmata-
mento, contrastava imensamente com 
a aridez da Austrália. Era onde os ja-
poneses iam buscar o minério de ferro 
por ser um país muito mais próximo 
do deles do que o Brasil (e, principal-
mente, a Amazônia). Podia-se dizer 
que em Carajás eles arregalavam os 
olhos diante do que viam ao chegar 
nas excursões de verificação da mer-
cadoria que iriam levar.

Combinar imensos depósitos de ro-
chas ricamente mineralizadas (em fer-
ro, manganês, cobre, níquel, ouro e o 
que ainda está por ser descoberto, pos-
sibilidade real, por incrível que pareça) 
no topo de serras acima de 300 metros 
do nível do mar (até quase 700 metros), 
só podia mesmo ser obra divina. Dila-
pidada desde então sem trégua pelos 
homens que para lá foram.

Como os japoneses se tornaram os 
maiores compradores do minério de 
Carajás, a Vale – dona de toda provín-
cia mineral – trocou o nome do hospi-
tal da vila residencial dos seus funcio-
nários, que homenageava a padroeira 
dos paraenses, Nossa Senhora de Na-
zaré, para Yutaka Takeda, o presiden-
te da Misui, a maior cliente individual 
da mineradora, que era estatal naquele 
momento. A Mitsui também é dona de 
Carajás, embora as normas da priva-
tização, consumada em 1997, proibis-
sem cliente de ser sócio.

A Vale fez a troca sem sutileza ou 
medo de remorso. De reação, não ha-
veria de ter receio. O paraense é pas-
sivo, ou bonzinho, como eles mesmos 
reconhecem, coloniais que são.

Agora que o maior comprador é a 
China, compradora de 60% da produ-
ção de Carajás, a Vale se lembrou da 
bela frase do chinês, trazendo-a de um 
passado já longínquo, quando a mina 
de Serra Norte começou a produzir, 32 
anos atrás, para o presente, com uma 
projeção para o futuro que parece afir-
mar: o futuro é a China – ou da China. 
E a Vale é sua vassala.

Canaã dos Carajás:
riqueza e fantasias

Num Brasil em crise, com um go-
verno de caixa vazio, Canaã dos Ca-
rajás comemorou a maior arrecadação 
da sua história no primeiro semestre 
deste ano. Uma história ainda curta: 
a cidade foi fundada há 35 anos e se 
tornou município do sul do Pará (a 
760 quilômetros da capital, Belém) há 
22, com população de 35 mil pessoas, 
distribuídas por 3,2 mil quilômetros 
quadrados.

Sua grandeza deixou de ser muni-
cipal ou estadual: já é nacional e será 
cada vez mais internacional. No final 
deste ano Canaã deverá se tornar o 
maior arrecadador de royalty mine-
ral do Brasil. Também o município de 
maior produção de minérios. Igual-
mente, o maior exportador nacional 
e o que mais divisas irá proporcionar 
ao país. Podendo crescer mais se a ele-
vação na alíquota da compensação fi-
nanceira for mantida.

A responsável por tantos títulos em 
tão pouco tempo é a melhor mina de 
minério de ferro do planeta, a S11D, 
que começou a produzir em janei-
ro deste ano. Ela consolidará Carajás 
como o mais importante centro de ex-
tração do minério que mais o homem 
utiliza. Vai quase dobrar a produção 
da única mina em atividade no local, a 
Serra Norte, de 130 milhões para 230 
milhões de toneladas anuais.

Serra Norte apareceu como a se-
gunda mina mais valiosa do mundo, 
com valor de 7,90 bilhões de dóla-
res, abaixo apenas de Hamersley, na 
Austrália, que vale US$ 10,83. Esse 
valor foi calculado pela S & P Glo-
bal Market Intelligence multiplican-
do o volume de minério produzido 
(185 milhões de toneladas, no caso 
da mina australiana da BHP, líder do 

ranking) pelo preço médio do miné-
rio (US$ 58,3 a tonelada).

A escala de Serra Norte, que entrou 
em operação em 1985, muito depois 
das jazidas australianas, é bem menor, 
de 135 milhões de toneladas, mas com 
um teor mais rico de hematita do que 
o da sua concorrente, o que a torna 
mais valiosa. Mas S11D a supera. Su-
pera, aliás, todas as demais fontes de 
minério de ferro que existem na Terra. 
É única, singular.

Das 50 minas mais valiosas in-
ventariadas, nove pertenciam no ano 
passado à Vale, que é dona exclusiva 
de Carajás. Serão 10 neste ano, com 
a operação de S11D. Serra Norte e 
Serra Sul, ambas em Carajás, vale-
rão mais do que as de todas as outras 
multinacionais concorrentes da mi-
neradora brasileira, com suas minas 
australianas, indonésias, chilenas ou 
em outros países.

Num mercado que sempre foi mui-
to competitivo, a grandeza – combi-
nada com a riqueza – do subsolo do 
Pará, em vias de se tornar o principal 
Estado minerador do Brasil, superan-
do Minas gerais, significarão uma mu-
dança inédita. Com a vantagem de que 
ali não existe apenas uma substância.

O cobre, com valor unitário 
imensamente superior ao do ferro, 
e já numa escala de transformação 
para o catodo e o concentrado, tem 
importância cada vez maior. Há ain-
da o níquel, o ouro e o manganês em 
produção.

Só a receita de minério de ferro do-
brará nos próximos dois anos: de 25 
bilhões para 50 bilhões de reais (valor 
só um pouco inferior ao investimento 
em S11D e acima do que já foi gasto 
na hidrelétrica de Belo Monte).

Na escala atual, a era mineral per-
mitiu a Canaã ter a maior receita de 
royalty da sua história: 15 milhões de 
reais no primeiro semestre. A receita 
total de 2016  da compensação finan-
ceira pela exploração mineral foi de 
R$ 19,4 milhões, inferior à de 2015, de 
R$ 24,5 milhões.

É algo como 1% do valor bruto do 
minério. No meio da comemoração 
pela façanha em um período de vacas 
magríssimas, dá uma ideia de grande-
za na correlação entre a riqueza que 
vai e a riqueza que fica.
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O fracasso dos projetos coloniais na Amazônia
Duas das maiores epopeias da 

história da Amazônia em todos os 
tempos, comandadas por dois dos 
maiores capitalistas da nação mais 
poderosa do mundo, completam suas 
marcas históricas em 2017. São os 
90 anos de Fordlândia, a cidade de 
Henry Ford no vale do rio Tapajós, 
no Pará, e os 50 anos do projeto de 
Daniel Ludwig, no Jari, a parte maior 
dele também no Pará, e ainda no 
Amapá. Ambas fracassaram.

Ford, o homem mais rico e dos 
mais poderosos da época, nunca 
chegou a ver o empreendimento que 
criara no meio da selva, distante 110 
quilômetros em linha reta da cidade 
de apoio, Santarém (e 820 km da ca-
pital do Estado, Belém). Se desse cer-
to, garantiria a produção de borracha 
necessária para a maior indústria do 
mundo, que fabricava o mais famoso 
e mais vendido modelo de automóvel 
do mercado, o simplificado modelo T.

O projeto exigiu investimento pe-
sado (50 milhões de dólares de 1945, 
no fim da história do negócio, uns 5 
bilhões de reais em atualização bem 
tosca), mas sua concepção era simples. 

A principal fonte de látex era a 
seringueira, nativa da Amazônia. Le-
vada para a Ásia pelos ingleses, ela se 
adaptou tão bem que rapidamente os 
países asiáticos superaram a produção 
amazônica e praticamente a elimina-
ram. A enriquecida economia amazô-
nica desabou bruscamente, lançando 
a região numa espécie de Idade Média 
(falsa, na verdade, mas caracterizada 
dessa forma por uma perspectiva co-
lonial, da permanente associação da 
região ao exterior, do qual sempre es-
tava dependente).

É que os plantios artificiais mul-
tiplicaram a densidade de árvores 
por hectare, incrementando a pro-
dutividade da extração da sua seiva. 
As seringueiras se espalhavam por 
grandes distâncias no ambiente na-
tivo. Cortá-las era um trabalho pe-
noso e de baixo rendimento. Mas se 
os seringais fossem transformados 
em densos plantios homogêneos da 
espécie, eles também poderiam ter 
a produção asiática e tornar a Ford 

autossuficiente dessa matéria prima 
estratégica para os pneus e vários 
componentes dos veículos.

As sementes que os ingleses obti-
veram na mesma região na qual Ford 
se instalou tinham todas as qualidades 
do seu ambiente original. Mas não es-
tavam sujeitas ao que ficava além as 
árvores: insetos, fungos e mofo. Esses 
predadores eram contidos pela ini-
gualável diversidade de es-
pécies florestais da Amazô-
nia, que funcionava como 
tela de proteção.

Derrubada a mata nativa 
e expostas as seringueiras 
em ambiente aberto, eles as 
atacaram com força letal. O 
enorme seringal que Ford 
pretendia plantar foi ful-
minado pelo seu principal 
inimigo natural, o mal das 
folhas, favorecido pela su-
pressão da biodiversidade. 
Em 1945, depois de 18 anos 
de tentativas (1927/45), ele 
entregou os pontos e se re-
tirou da Amazônia vencido 
– e para sempre.

Quarenta anos depois 
que ele começou a sua his-
tória em torno de uma au-
têntica cidade americana 
que construiu nos trópicos, 
Fordlândia, o milionário extravagante 
(um dos últimostycoons dos Estados 
Unidos) Daniel Keith Ludwig, do alto 
dos seus 70 anos, iria empreender ini-
ciativa bastante semelhante, que dura-
ria menos: 15 anos (1967/82).

Com capital intensivo, tecnologia 
de ponta e diretriz bem estabelecida, 
ele comprou uma empresa extrativista 
paraense que lhe daria acesso a pelo 
menos 1,6 milhão de hectares no vale 
do rio Jari (chegou a pensar em 3,6 mi-
lhões), a maior propriedade rural do 
Brasil. Nela, produziria o bastante para 
saciar o que previa que viria a se tornar 
duas das maiores fomes mundiais, por 
fibras e grãos. Iria bater recordes mun-
diais de produção e produtividade de 
duas delas, celulose e arroz.

Para dar o pulo do gato sobre os 
concorrentes em matéria de fibras, 

ele inovaria: processaria uma árvo-
re asiática, a gmelina, nunca antes 
utilizada como fonte de celulose. Ela 
permitia o primeiro corte bem cedo e 
ofereceria ganho maior por unidade. 
Era o caminho inverso ao da serin-
gueira: da Ásia para a Amazônia, com 
uma escala de adaptação na Nigéria.

Para o grande investidor capitalis-
ta, mesmo o de ponta, ontem como 

ainda hoje, ao menos na 
sua face imperial e colo-
nial, tudo sobre os trópicos 
é igual. Uma vez descober-
ta na Ásia e aclimatada na 
África, a “árvore do mila-
gre” daria os mesmos re-
sultados na Amazônia. Ele 
nem se deu ao trabalho de 
mandar estudar a qualida-
de dos solos no Jari. A pe-
dologia veio depois, quan-
do a sentença dagmelina já 
estava lavrada.

Ludwig não utilizaria o 
fogo, como fez a turma de 
Ford para destruir cente-
nas de milhares de árvores 
(escaparam apenas aque-
las que foram usadas para 
madeira sólida na mais 
moderna serraria em ati-
vidade na América do Sul 
dos anos 1930). Recorren-

do a tratores com potência 100 vezes 
superior à do seu antecessor, ele de 
imediato colocou abaixo quatro mil 
hectares de mata densa por corte me-
cânico (era o maior comprador de 
motosserras do continente).

A gmelina plantada, no entanto, 
não se desenvolveu como na sua ori-
gem. Por um motivo: exigia solos mais 
ricos do que a média da terra local. Ao 
invés de crescer robusta, não formava 
galhos, era atacada pelo mal do rabo 
de raposa. Foi preciso então retirar a 
árvore asiática.

Aí surgiu um problema grave: ela 
se tornava uma praga, difícil de erra-
dicar. Era preciso de tempo, produtos 
químicos e mais dinheiro ainda. O 
pulo do gato de Ludwig foi no vácuo. 
Ele se desinteressou pelo projeto e 
obrigou o governo a substituí-lo para 
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que alguém pagasse o pesado finan-
ciamento feito no Japão para montar 
a indústria de transformação. A quita-
ção da dívida acabou sendo feita pelo 
Banco do Brasil e o BNDES, que ja-
mais tiveram seu dinheiro (algo como 
500 milhões de dólares) devolvido.

O arrozal também teve o mesmo 
destino. O local de plantio devia ficar 
próximo à sede do empreendimento. 
Não interessou no primeiro momento 
que a necessidade de irrigação e fertili-
zação o obrigasse a instalá-lo na calha 
do rio Amazonas, a maior adubação 
natural (e gratuita) de terras do planta, 
nas ignoradas várzeas (com 150 qui-
lômetros quadrados de solos ricos). A 
adubação seria com produtos quími-
cos, espalhados por aviões. A colheita 
seria toda mecanizada. A irrigação e 
drenagem pelos canais seria com bom-
bas. Tudo à base de petróleo.

Quando o primeiro choque do pe-
tróleo elevou abusivamente os preços 
e os juros internacionais os acompa-
nharam, Ludwig tentou utilizar a fer-
tilização natural do Amazonas. Mas os 
nutrientes que ele arrasta desde suas 
nascentes, nos Andes, não podiam 
chegar até o arrozal, que ficava distan-
te do leito do rio. Resultado: os quatro 
mil hectares plantados acabaram aban-
donados, O sonho de produzir tanto 
arroz quanto na Ásia chegara ao fim.

Culpa da selvageria da Amazônia, 
na qual o homem é um intruso em 
pleno inferno verde? Ford e Ludwig, 
como outros pioneiros, preferiam 
acreditar que, acima dessa situação 
real de complexidade e dificuldade, 
havia outra que desafiava a suas von-
tades: aquela imensa bacia, abarcan-
do um terço do território da América 
do Sul, podia ser o celeiro do mundo, 
como previra o sábio alemão Hum-
boldt. O problema está – e continua a 
estar – no caminho para sair de uma 
condição de insalubridade e hostilida-
de para uma situação de fecundidade 
e abastança, mas que seja perene ou, 
como se diz, autossustentável.

Henry Ford estava convencido 
que o sucesso do plantio de serin-
gueira levaria ao estágio seguinte: o 
cultivo de soja. Em 1929 ele come-
çou a apoiar pesquisas sobre a soja 
nos Estados Unidos e investiu pesado 
para transformá-la em plástico, com 
propósitos industriais, em comple-
mentos automotivos, além de fonte 
de alimentos.

Depois do fracasso dele e de Lu-
dwig, que deixou o Brasil definiti-
vamente em 1982, nem a maior ca-
pacidade profética do filósofo do 
capitalismo concorrencial (tendo no 
sucessor um grande apóstolo), como 
Ford era considerado, poderia ante-

ver que a soja acabaria por penetrar 
no território amazônico, expandin-
do-se a uma taxa anual equivalente 
à das propriedades dos dois milioná-
rios americanos, com uma diferença 
fundamental: os dois americanos só 
derrubaram uma fração dela (com 
mais de um milhão de hectares em 
cada um dos dois casos), enquanto os 
sojeiros põem tudo abaixo.

Não para produzir plásticos ou 
fomentar a escala de industrializa-
ção da matéria prima até o seu bem 
mais nobre, mas para exportar com-
modities, de tal maneira que o Brasil 
superou os Estados Unidos, fazendo 
com que, para o mesmo vale o Tapa-
jós, fosse atraída a Cargill, a maior 
empresa privada americana. Desta 
vez, para ficar. E arrasar. O passo de-
finitivo para o fim do inferno verde, 
do deserto vermelho, do celeiro do 
mundo – da Amazônia.

Comparando os projetos de Ford 
e Ludwig com os que se estabelecem 
nas frentes econômicas da região, 
fica a sensação de que a Amazônia 
caminha para o futuro andando para 
trás. As grandezas da produção atual 
superam em muito as anteriores. Mas 
a qualidade é igual nos erros e pior 
nos acertos. Desse jeito, quando che-
gar o futuro, o futuro anunciado será 
uma miragem – ou uma ilusão.

A ópera tucana
A Secretaria de Cultura do Estado 

deverá gastar quase meio milhão de re-
ais com passagens e hospedagem para 
os participantes do XVI Festival de 
Ópera do Pará trazidos de fora. Os ca-
chês estão à altura da principal atração 
do festival, a ópera Don Giovanni, de 
Mozart. O festival começou no dia 8 e 
irá até 23 de setembro, em Belém.

Fábio HitoshiNamatame receberá 
98 mil reais como “desenvolvedor de 
Projetos de Figurino e Confecção das 
Peças e Assessórios [sic - acessórios] 
de caracterização dos personagens da 
ópera Don Giovanni e do Concerto de 
Encerramento”. Fará a intermediação 
do pagamento a empresa Chiquita Ba-
cana Serviços Artísticos (cuja sede não 
é indicada, ao contrário do que deter-
mina a norma legal).

Ela também empresaria Glaucivam 
Gomes Gurgel, produtor executivo e 
maestro de luz no espetáculo de aber-
tura e diretor de palco da ópera, que 
terá direito a cachê de R$ 33 mil. Já 
Aníbal Camargo Xavier Mancini terá 
direito a R$ 10 mil como solista da Don 
Giovanni e Antonio Wilson Eutrópio 
Azevedo de Souza receberá R$ 7,4 mil 
para participar do concerto lírico de 
encerramento.

Numa época em que a Orquestra 
Sinfônica do Teatro Municipal do Rio 
de Janeiro vive da caridade alheia, é um 
oásis para valorosos artistas vir a Be-
lém do Pará receber boa remuneração. 
Mas o Estado pode bancar um festival 
desse porte?

O secretário Paulo Chaves Fer-
nandes nem deve se fazer esse tipo de 

pergunta. Ele toma a decisão e pronto. 
Afinal, não pagou R$ 40 mil para Ar-
naldo Antunes apresentar o show mu-
sical Ao vivo em Lisboa, durante a Feira 
Pan-Amazônica do Livro deste ano?

Além de pagar 40 mil reais pelo 
show de Arnaldo Antunes, a Secreta-
ria de Cultura do Estado pagou 11 mil 
reais pela palestra de Eduardo Dutra 
Villa-Lobos na XXI Feira Pan-Amazô-
nica do Livro.

Como é a definição desses valores? 
Há um órgão colegiado do setor, o 
Conselho Estadual de Cultura. Ele foi 
ouvido ou é decisão monocrática do 
secretário Paulo Roberto Chaves Fer-
nandes?

Como um rei, o secretário deve 
achar que é hora de fazer tudo isso e o 
mais que puder. Depois, o dilúvio.
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Os bandidos e o maior deles: o que os compra
Lúcio Funaro foi contratado, em 

2012, para intermediar um finan-
ciamento de R$ 930 milhões junto à 
Caixa Econômica Federal para a El-
dorado Celulose, a maior empresa do 
setor no Brasil. A operação foi apro-
vada e Funaro cobrou a comissão 
prevista no contrato com a empresa, 
no valor de 44 milhões de reais (em 
torno de 5% do total, uma alta comis-
são para o valor da operação). O pro-
metido, porém, não foi pago até hoje.

Ao saber que a Eldorado está à 
venda, Funaro ajuizou uma ação 
para bloquear todos os bens da J&F, 
dona da Eldorado, da JBS, a maior 
produtora de carne do mundo, e de 
um conglomerado de empesas, como 
garantia de que irá honrar o compro-
misso de cinco anos atrás. 

Na semana passada, a juíza Lu-
ciana Bassi de Melo, da 5ª vara cível 
de São Paulo, determinou o bloqueio 
dos bens, mas apenas da Eldorado, 
no limite do valor da dívida com o 
credor, e não todo seu patrimônio. 
A magistrada deferiu a antecipação 
da tutela de urgência postulada por 
Funaro, aceitando a alegação do risco 
de ele não ver a cor do dinheiro. Suas 
alegações se mostraram “suficientes 
para convencer a respeito da plausi-

bilidade do direito invocado pela au-
tora em relação à executada”.

Por que a poderosa empresa dos po-
derosos irmãos Joesley e Wesley Batis-
ta recorreram a um mero doleiro para 
atuar como lobista do empréstimo? Por 
que não foram diretamente à Caixa e 
realizaram uma transação normal, con-
forme as regras do mercado e as normas 
da instituição financeira? Por que a op-
ção deliberada pelo jogo sujo?

Funaro é apontado pelo Minis-
tério Público Federal como um dos 
operadores financeiros do ex-pre-
sidente da Câmara dos Deputados, 
Eduardo Cunha. Por isso, foi preso 
pela Operação Lava-Jato. Também 
está envolvido em outras negociatas 
no meio de capo entre dirigentes pú-
blicos, empresários e políticos.

Os Batista, que acusaram 1,8 mil 
políticos como corruptos, por eles 
mesmos corrompidos, nada fala-
ram sobe essa transação junto à Cai-
xa. Quantos outros casos omitiram? 
Quantas pessoas usaram e quanta 
manipulação fizeram? Qual o valor do 
que eles arrecadaram, em condições 
vantajosas e fraudando os números 
apresentados, eles obtiveram? Quan-
tos bandidos do mesmo quilate eles 
utilizaram nas suas investidas?

  Já é hora de uma CPI ou uma 
comissão especial no Congresso Na-
cional para medir o tamanho real 
dos maiores corruptores da história 
do Brasil. Os parlamentares certa-
mente aproveitariam para acertar as 
contas com seus compradores, mas, 
da lavagem de roupa suja (sujíssi-
ma), os brasileiros se aproveitariam 
para atacar esse imenso foco malig-
no que lanceta a moral pública e sa-
queia o erário.

Esse caso demonstra que a be-
nevolência de quem concede e seus 
interesses marginais à causa pública 
tornaram suspeita a delação premia-
da. Ela é uma arma poderosa para 
chegar aos corruptos porque eles não 
passam recibo (ou não passavam) e 
agem na clandestinidade. As pistas 
só surgem por cisão, rompimento ou 
traição. Mas a palavra do delator não 
é a palavra final, o veredito e a ver-
dade. É preciso investiga-la com o 
máximo de rigor, sem perder a cons-
ciência da condição que ele ostenta: 
de bandido.

A Lava-Jato deixou bem claro 
para todos que querem ver: na pi-
lhagem do dinheiro do povo não há 
mocinhos nem mesmo pessoas bem 
intencionadas. É tudo ladrão.

Rominho candidato: é para levar a sério?
 
Com chamada na primeira página, 

o Repórter 70 da edição dominical do 
último dia 30 de  O Liberal  anunciou 
que o patrão, Romulo Maiorana Júnior, 
“deverá se afastar” da direção do con-
glomerado de comunicação “para se 
dedicar à política, onde será candidato 
ao Governo ou ao Senado”.

Acrescenta que o partido e o cargo 
“ainda serão definidos em reunião com 
o governador Simão Jatene”. O empre-
sário “acha que é hora de pôr seu nome 
à aprovação da população do Estado, 
como empresário vitorioso que é, para 
fazer frente a tantos anos de corrupção 
e bandidagem no Estado do Pará”.

O candidato a messias primeiro se 
anuncia, em seu próprio jornal. Depois 
é que irá ao governador para com ele 

acertar a qual dos dois cargos majoritá-
rios se candidatará e por qual partido.

A presunção - trata-se de presunção 
mesmo - é de que o lugar do já escolhi-
do estará à disposição dele, seja lá por 
qual partido for. Se o seu decadente 
jornal continua a se proclamar o maior 
e o melhor, contra todas as evidências 
contrárias, por que não ele também? 
Para Narciso, o espelho é o que basta.

A tarefa a que ele se impõe numa 
nota singular de coluna de jornal é aca-
bar com anos de corrupção e bandida-
gem no Pará.

Romulo Jr. é o principal executivo 
do grupo Liberal há 30 anos, a partir 
da morte do pai, em 1986. Desde en-
tão, acompanhou o final do primeiro 
governo de Jader Barbalho, seguido 

por mais quatro anos. Outros quatro 
de Hélio Gueiros. Mais oito de Almir 
Gabriel e quase 12 de Simão Jatene, 
mais os quatro anos de intervalo com 
Ana Júlia Carepa, do PT.

Somando-se, quase 20 anos de 
PSDB, cinco do PMDB, quatro do 
PFL e quatro do PT. Somados, os três 
partidos tiveram 13 anos para dilapi-
dar o Pará. O PSDB, quase 19. É ao 
PSDB que o pretenso herói se dirige e 
ao seu governador se alia. Não foram 
os tucanos os campeões na corrup-
ção e bandidagem, a se considerar o 
conceito publicado em seu jornal por 
Romulo Jr.?

Ele tentou a carreira política em 
1983. Foi ao Palácio Lauro Sodré com 
seu amigo Vic Pires Franco para se 
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Prisão de Bendine derruba boa fama de um executivo
A revista Época considerou Aldemir 

Bendine o 32º brasileiro mais influente em 
2009. Ele acabara de assumir a presidência 
do Banco do Brasil, onde trabalhava há 31 
anos. O presidente Lula (no cargo havia 
seis anos) lhe deu a missão de recuperar a 
mais antiga instituição financeira do país. 
Na época, ainda o maior banco brasileiro 
(perdeu a posição a seguir para o Itaú).

Bendine se saiu tão bem que, quatro 
anos depois, o portal iG o elevou para a 
11ª posição dentre os mais poderosos. Já 
a revista Istoé Dinheiro lhe deu o título de 
empreendedor do ano nas finanças nacio-
nais. Dois anos depois, a presidente Dilma 
Rousseff o designou para a maior empresa 
do Brasil, a Petrobrás.

Na época, ele teria que fechar o ba-
lanço do segundo semestre de 2014, que 
a PriceWaterhouse se recusara a avalizar 
sem a inclusão do prejuízo de 6,2 bilhões 
de reais causado pela corrupção dentro 
da companhia, que resultara no início da 
Operação Lava-Jato, em março de 2014. 
Bendine fechou as contas, com o maior 
prejuízo da história, de R$ 21 bilhões.

Fez um emocionado e emocionante 
discurso saudando a nova fase, que volta-
va a dar dignidade à empresa e aos seus 
funcionários. A fase negra passara, asse-
gurou ele, do alto dos seus 50 anos e 37 
vida pública como técnico, formado em 
administração pela PUC do Rio.

Teria continuado à frente da Petro-
brás se a presidente Dilma Rousseff não 
tivesse sido derrubada pelo processo de 
impeachment. Saiu da Petrobrás quando 
Michel Temer assumiu a presidência da 
república. Ainda assim, Bendine podia 
ter se aposentado com uma biografia bri-
lhante e digna.

Ao invés disso, no final do mês pas-
sado ele foi preso pela Polícia Federal, 
por ordem do juiz Sérgio Moro, no 42º 
capítulo da Lava-Jato. Uma versão intei-
ramente oposta à da história oficial de 
Bendine circulava pela força-tarefa da LJ 
havia mais de dois anos.

A história se baseava nos depoimen-
tos de Marcelo Odebrecht e de um im-
portante executivo da sua empresa, Fer-
nando Reis. Em delação premiada, eles 
admitiram que pagaram propina a Ben-
dine, depois de tentarem resistir a inves-
tidas que ele vinha fazendo para receber 
dinheiro ilícito.

Primeiro, se oferecendo para facilitar o 
refinanciamento de dívida de subsidiária 
da empreiteira. Depois, no golpe mortal, 
ameaçando prejudicar a empresa junto à 
Petrobrás, com quem ela mantinha alguns 
dos seus maiores contratos.

Bendine começou a receber o paga-
mento parcelado (de 15 em 15 dias) dos 
três milhões que a Odebrecht finalmente 
aceitou lhe fazer um mês depois de assu-
mir a presidência da estatal do petróleo 
e antes da cena armada para demarcar a 
volta da Petrobrás a um padrão de decên-
cia. Nessa época, o nome dele já estava na 
agenda das investigações. Era certo que a 
polícia chegaria a ele.

Chegou ontem pelo receio de que ele 
fugisse para o exterior, aproveitando-se 
da condição de filho de italianos (como 
outro integrante do Banco do Brasil, Hen-
rique Pizzolato). Bendine estava com pas-
sagem marcada para Portugal hoje.

Será que um cidadão com a trajetória 
do ex-presidente de duas instituições tão 
poderosas como a Petrobrás e o Banco do 
Brasil, que decide sobre centenas de mi-
lhões ou mesmo bilhões de reais, é capaz de 
se sujar por fração desse volume de dinhei-
ro e pôr a perder o conceito (mesmo que 
falso, mas com aceitação pública) criado ao 
longo de quase quatro décadas de vida?

Impressionante e assustadora se tor-
nou a corrupção no Brasil. Espantosa, se 
a versão que levou Bendine à cadeia for 
mesmo a verdadeira. Uma corrupção cujo 
fundo não tem dim. Quanto mais se cava, 
mais fundo surge. Nesse ritmo, até onde 
irá o Brasil para identificá-la e colocá-la 
sob um padrão de dignidade autêntico, 
não a simulação de Bendine& Cia?

filiar ao PMDB. A ficha foi abonada 
pelo governador Jader Barbalho, no 
seu primeiro mandato, o mesmo Jader 
que, depois, é apontado como o maior 
corrupto do Pará.

Desde essa filiação frustrada, Ro-
mulo Jr. sempre quis ser senador ou 
governador do Pará. O que atrapalha 
é que esses cargos só se pode conse-
guir através do voto popular. O que 
exige comício, ida ao interior, con-
versa com eleitor e tudo mais que não 
figura na agenda do big-boss, ultima-

mente mais presente em Miami do 
que em Belém.

Sempre que lhe relembram que só 
este caminho, que o diploma não pode 
lhe ser entregue em seu gabinete, de 
mão beijada, Romulo Maiorana Júnior 
desiste do projeto. Vamos ver se a série 
histórica de meia-volta-volver prosse-
gue - para o bem do Pará.

Em um ano e meio, três prefeitos fo-
ram assassinados no Pará. Eles coman-
davam municípios que ficam na região 
do lago da hidrelétrica de Tucuruí. O 

que poderia ser visto como crimes em 
série começou em janeiro do ano pas-
sado, com a execução do prefeito de 
Goianésia do Pará, João Gomes da Sil-
va, do PR. Em maio foi a vez do prefeito 
de Breu Branco, Diego Kolling, do PSD.

A série se completou anteontem, 25, 
com a maior e mais violenta das execu-
ções: o prefeito de Tucuruí, a cidade mais 
importante da região, Jones William da 
Silva Galvão, do PMDB, recebeu oito 
tiros. Sozinho (o segurança de todos os 
dias faltou), ele fiscalizava obras.

A droga no Brasil

Em abril, a Polícia Federal apreendeu 
38 toneladas de maconha e mais de 160 
quilos de cocaína no Paraná e em Mato 
Grosso do Sul, na região de fronteira 
com o Paraguai. Foram presas 29 pesso-
as, incluindo políticos e policiais envol-
vidos no esquema. 

Um único carregamento levava 24 to-
neladas de maconha, a maior apreensão 
individual de maconha da história nacio-
nal. A PF apreendeu ainda carros de luxo, 
barcos, imóveis e até animais.

A complexidade do caso, bem fun-
damentada no processo policial, levou o 
vice-presidente  do Superior Tribunal de 
Justiça, ministro Humberto Martins, no 
exercício da Presidência, a indeferir p pe-
dido de liberdade feito por um homem 

preso desde abril. Ele alegou excesso de 
prazo da prisão preventiva.

A defesa afirmou que o réu é primário, 
tem residência fixa e trabalho lícito, condi-
ções que autorizariam a adoção de medidas 
cautelares diversas da prisão. O juiz lem-
brou, porém, que as condições pessoais fa-
voráveis ao réu, por si só, não bastam para 
afastar a necessidade da prisão preventiva, 
quando esta é devidamente justificada.

É justamente o caso. O conhecimen-
to dessa apreensão dá uma medida ade-
quada do volume de drogas que entram 
no Brasil, desencadeando um roteiro de 
dramas, tragédias, infelicidades, crimes e 
danos ao patrimônio público e individual. 
Exige uma ação do governo mais intensa 
e eficaz, que não existe.
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Por que a corrupção ainda não diminuiu?
A Lei Anticorrupção introduziu no 

Brasil, quatro anos atrás, o acordo de 
leniência para situações de improbida-
de administrativa, quando o interesse 
público é deslocada por interesse parti-
cular, com ônus para o erário. Empre-
sas que denunciassem a existência de 
esquemas com essas características se-
riam favorecidas na aplicação da lei, ao 
mesmo tempo que se comprometeriam 
a criar um “programa de integridade”, 
a “compliance” em inglês (ou a confor-
midade, em tradução literal).

No dia 9 de julho deste ano, o pri-
meiro acordo foi formalizado. A cons-
trutora UTC, uma das acusadas de 
participar do cartel de empreiteiras 
para fraudar licitações e superfaturar 
contratos com a Petrobras, fechou uma 
leniência com a Controladoria Geral 
da União. 

A questão é muito nova, mas já se 
mostrou extremamente complexa. 
Apesar dos avanços recentes num ata-
que mais frontal à corrupção que cam-
peia pelo Brasil inteiro, essa ofensiva 
não parece ter impedido que a ativida-
de ilícita, que saqueia os cofres públi-
cos, prosseguisse quase inalterada. 

A prisão, no mês passado, do ex
-presidente do Banco do Brasil e da 
Petrobrás. Revelou esse surpreenden-
te paradoxo. Depois de comandar por 
quase 10 anos duas das maiores empre-
sas públicas do país e da economia bra-
sileira em geral, Aldemir Bendine foi 
preso pela Polícia Federal por cobrar 
propina quando as atenções nacionais 
estavam em estado de alerta para as 
atividades ilícitas dentro da adminis-
tração pública. 

Por isso, merece ser lida a longa entre-
vista que o advogado da UTC, Sebastião 
Botto de Barros Tojal, concedeu à revista 
eletrônica Conjur. Mesmo defendendo 
a posição da cliente, suas observações 
apontam para o efeito danoso de proces-
sos muito demorados, como os que fo-
ram iniciados e ainda não consumados, 
mesmo no âmbito da maior iniciativa de 
combate à corrupção no país, a Opera-
ção Lava Jato, que já dura 40 meses.

Por causa da lentidão no fechamen-
to de um acordo, “muito do que po-
deria ter sido evitado, na medida em 

que as informações pudessem ser mais 
rapidamente processadas e utilizadas, 
acabam se consumando, não permitin-
do que os acordos tenham esse papel 
de prevenção”.

No caso da UTC, as negociações, 
iniciadas de fato em agosto de 2015, du-
raram dois anos, portanto. Ele não pôde 
dar detalhes, “porque o acordo ainda 
está protegido pelo sigilo, mas foi um 
tempo bastante longo para fechar tudo”.

O resultado é que“o país perde, a so-
ciedade perde, erário perde e assim por 
diante. O tempo da atividade econômi-
ca é muito rápido, então quanto mais 
cedo o Estado se municiar de todo esse 
ferramental, mais cedo se coibirão prá-
ticas ilícitas. Ninguém ganha com as 
indefinições, com a demora”.

O advogado entende que há tam-
bém um fator de inibição dos acordos 
quando os termos acertados entre as 
partes não é integralmente cumprido 
por ambas ou uma delas. Tojal aponta 
para o lado da União, que não estaria 
observando a regra de que as informa-
ções prestadas contrárias aos interesses 
das empresas, não podem ser usadas 
contra elas, incriminando-as (a veda-
ção constitucional à autoincriminação) 
e as expondo a questionamentos em 
juízo pelo mesmo governo, “mesmo 
que sob o argumento de que valores 
não foram adequadamente apurados”. 
Esses valores – sustenta Tojal – não são 
estabelecidos levianamente,“apurados 
sem absolutamente nenhum critério”. 

Ele considera necessário“garantir 
que esses acordos possam prover as 
empresas da segurança necessária para, 
inclusive, cumprir com as obrigações. 
Os acordos de leniência têm que ser a 
materialização de uma política de Es-
tado, não de governo. Eles não podem 
depender das circunstâncias políticas 
de momento”.

Argumenta o advogado que o Brasil 
“investiu tanto num processo de fisca-
lização, criando uma série de órgãos, 
que, por lhes faltar sentido organiza-
cional, acabam num processo de auto-
fagia, um inviabilizando o outro”.

Estaria havendo entre esses órgãos 
“uma busca por protagonismo”, fazen-
do com que o interesse público seja 

relegado ao último plano:“Quando o 
MP propõe uma ação de improbida-
de, o faz como substituto processual 
da União. A AGU e a CGU, quando 
assinam um acordo, o fazem como 
representantes da União. Soa absolu-
tamente desarrazoado que um terceiro 
órgão pretenda enxergar nesses acor-
dos a contratação de valores suposta-
mente aquém de danos. Mais do que 
desarrazoado, é absolutamente ilegal e 
inconstitucional essa disputa entre ór-
gãos. Na prática, eles vulneram o insti-
tuto da leniência e as empresas”.

O advogado se refere à intervenção 
do Tribunal de Contas da União no 
processo, atribuindo-se a missão de ve-
rificar o dano aos cofres públicos, im-
pugnando os valores do acordo, quan-
do necessário, ainda quando os danos 
que ainda não estejam comprovados. 

Além disso, Tojal observa que a me-
todologia de apreciação do TCU “não 
raro foge totalmente ao bom senso — 
me refiro a questões de sobrepreço e 
metodologias totalmente desarrazoa-
das, reutilizadas para seu emprego. É 
preciso pensar que o Estado é um só, 
e não temos vários centros de gravida-
de no aparelho estatal. Temos só um. 
Portanto, tudo há de gravitar em torno 
desse único centro. Ninguém está fa-
lando em deixar de lado a responsabi-
lização criminal dos eventuais respon-
sáveis, uma empresa não se confunde 
com seu controlador. Mas tudo isso é 
colocado em segundo plano nessa dis-
puta insana entre órgãos”, aponta Tojal.

Para ele, dois objetivos devem ser 
visados nos acordos de leniência: “O 
primeiro é buscar uma indenização, 
ressarcimento pelos danos causados 
pelo cometimento de atos ilícitos pelos 
representantes da empresa. O outro, tão 
importante quanto o primeiro, é permi-
tir à administração reunir subsídios que 
possam alavancar outras investigações. 
Isso quer dizer, portanto, que as infor-
mações aportadas pela empresa são tão 
importantes quanto o ressarcimento. E 
aí para compreender essa dimensão, é 
preciso ter clareza, historicamente, de 
qual tem sido a produtividade dos me-
canismos tradicionais colocados à dis-
posição do poder público”.
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Assassinato de menor por menor: um silêncio
É possível uma criança de oito anos retirar 

um colega de três anos da sala de aula, que 
ambos frequentavam, levá-lo para um terreno 
baldio, golpeá-lo na cabeça com um pedaço 
de madeira, deixando-o desacordado, abusar 
sexualmente dele, deixar o corpo no local, ir à 
sua casa, voltar de lá com uma faca de cozinha 
dotada de serra, cortar o pescoço do menino até 
deixá-lo quase decapitado e voltar para sua casa, 
sem parecer afetado?

No dia seguinte, com a descoberta do 
cadáver, já sem a cabeça (provavelmente 
comida por porcos de um chiqueiro próximo), 
ser procurado pela polícia, admitir a autoria do 
crime, reconstituir o que fez em todos os detalhes, 
sem perturbação aparente, e até entregar a faca 
que usou e que mantinha guardada, dando como 
única explicação para o que fez sua irritação 
porque o colega não queria brincar com ele?

Quando se deixa um pouco de lado o 
impacto emocional causado por essa descrição 
e se pensa na mecânica, no modus operandi do 
assassino, o que vem é essa pergunta inicial: uma 
criança de oito anos é mesmo capaz de praticar 
todos esses atos, desde conceber o que fez até 
deixar o corpo sem vida de um ser com menos da 
metade da sua idade, ela própria ainda de uma 
criança? Para fazer o que fez, algo inteiramente 
imprevisto e até inimaginável, que criança é 
esta? Tem mesmo as condições que lhe conferem 
legalmente a inimputabilidade?  

A sociedade não se tornou cega e irracional 
ao estabelecer regras que asseguram ao autor de 
crime tão selvagem sequer ser enquadrado numa 
punição que o prepare para assumir integralmente 
as consequências do maior de todos os crimes na 
vida em sociedades, que é tirar a vida de um ser 
humano?

Coloquei o assunto na primeira página da 
edição anterior deste jornal para que os leitores, 
sensibilizados para essa tragédia, refletissem sobre 
estas e várias outras questões. O silêncio quase 
absoluto, agravado por algumas condenações, que 

sugeriram se tratar de jornalismo sensacionalista 
e de mau gosto da minha parte por obrigar o leitor 
a tomar conhecimento de coisa tão desagradável, 
me chocou. 

O desinteresse público é tão revoltante 
quanto o fato monstruoso que deveria tirar as 
pessoas da sua indiferença, omissão ou conivência 
com a situação que engendrou o fato espantoso 
em Novo Progresso, numa das mais ativas e 
violentas frentes pioneiras do Pará.

Surpreso e triste pela ausência de 
repercussão, ainda assim não me deixo abater 
por completo. Insisto em ressaltar: o garoto, 
que tinha oito anos quando, em 2007, matou 
seu colega de 3, acaba de completar 18 anos. 
Chegou, portanto, à maioridade. Como ele se 
chama? Mora atualmente com o pai em Itaituba, 
como se diz? Continuará mesmo impune? 
Merece não ser punido porque se tornou pessoa 
recuperada? Mas como comprovar essa mutação 
(também surpreendente) se não há nenhum 
assentamento oficial, nenhum inquérito, nenhum 
registro, nenhum processo na justiça? Nenhuma 
responsabilidade recaiu sobre os pais? Tudo voltou 
à “anormal normalidade”?

Não se pode continuar a confinar o que 
aconteceu em Novo Progresso à tênue memória 
de um passado que parece não ter mais nenhum 
sentido prático, nenhum valor social. O contexto 
de crescente violência, livre de controles 
convenientes, e uma legislação de altruísmo 
permissivo e até indutor dessa violência brutal, 
exigem mudanças sérias, eficazes e corajosas. 
Mas parece que a esmagadora maioria prefere o 
que é cômodo e tem aparência de glorioso: deixar 
como está para ver como é que fica. Consolidar a 
inócua diretriz politicamente correta.

Não concordo com isso. Registro meu 
desacordo retomando o acontecimento. Voltando 
ao seu primeiro registro por escrito, num texto 
escrito por Alailson Muniz, da Agência Amazônia, 
e publicado pela Folha de Novo Progresso, no dia 
17 de março de 2017: 

A morte de uma criança cho-
cou ontem a população do 
município de Novo Pro-
gresso, situado às margens 

da rodovia Santarém-Cuiabá, a BR-
163, no oeste do Estado, a 1.639 km de 
Belém. Kauã Damásio Peres, de 3 anos 
de idade, foi assassinado por um meni-
no de oito anos. Os dois eram amigos 
e brincavam todos os dias nas ruas do 
bairro do mesmo nome da cidade.

Ontem pela manhã, a Polícia Ci-
vil do município encontrou o corpo 
de Kauã em um terreno baldio. Ele 
foi degolado. Porcos que vivem no 
local devoravam parte da cabeça da 
vítima. A criança estava desapare-
cida desde as 8 horas da manhã de 
quarta-feira passada. 

A mãe do menor, Eliana Gregório 
Damásio, foi à escola onde o garoto 
estudava para buscá-lo. Lá, foi infor-

mada de que o menino já havia ido 
para casa. Muito preocupada, Eliana 
compareceu à unidade do Conselho 
Tutelar da cidade para comunicar o 
sumiço. Desde então, a Polícia iniciou 
as busca ao menino.

Segundo o investigador Araújo, 
o garoto acusado do crime disse, em 
seu depoimento, que havia sequestra-
do Kauã ao sair da escola. Ele levou 
o amiguinho para um lugar, a esmo, 
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com ajuda de outros dois irmãos dele. 
“As investigações feitas pelo delegado 
José Casemiro Beltrão apontavam, no 
entanto, para a participação apenas do 
menino de oito anos. Depois, ele con-
fessou que praticou o crime sozinho”, 
disse Araújo.

A criança de três anos foi levada 
para um terreno baldio afastado de sua 
casa. No local, o acusado desferiu um 
golpe com uma pedaço de madeira em 
sua cabeça, causando-lhe a perda de 
consciência. Desmaiado, Kauã ainda 
foi violentado sexualmente. Depois, o 
assassino sacou de uma pequena faca 
que portava e degolou Kauã. 

Na delegacia, o acusado disse que 
não retirou totalmente cabeça de Kauã 
de seu corpo. Como no local existe 
uma criação de porcos, a Polícia sus-
peita de que os animais, atraídos pelo 
sangue, teriam comido parte da cabeça 
de Kauã, afastando-a totalmente de seu 
corpo. O corpo também apresentava 
várias perfurações de faca. 

O criminoso usou uma faca de serra 
para assassinar a criança. Com vestí-
gios de sangue pelo corpo e a arma do 
crime em mãos, o menino foi pego em 
flagrante pela Polícia e levado à presen-
ça do juiz Celso Marra Gomes.

Ao ser questionado pelo juiz sobre 
o motivo do crime, o menino disse 
que não gostava da vítima, mas não 
especificou o motivo. Sobre o crime, 
ele narrou: “Eu dei uma paulada na 
cabeça dele. E, aí, ele caiu, nem cho-
rou. Fui em casa, peguei a faca e cor-
tei a cabeça dele”. 

As testemunhas que presenciaram a 
cena diante do juiz ficaram estarrecidas 
ao ver a frieza do garoto. A população 
local ficou em pânico e revoltada com 
o crime. Eles esboçaram uma revolta 
para atentar contra a vida do garoto 
assassino. Temendo que as ameaças se 
concretizassem, delegado e o juiz se an-
teciparam e transferiram o menor on-
tem mesmo para Santarém. Ele viajou 
acompanhado de um membro do Con-
selho Tutelar. O garoto está em uma 
unidade da Fundação da Criança e do 
Adolescente do Pará (Funcap).

A família do menor está em esta-
do de choque e ainda não conseguiu 
entender o que aconteceu com seu fi-
lho. A mãe teve de receber primeiros 
socorros.

Acrescento matéria de O 
Estado de S. Paulo   
do mesmo dia:

A população de Novo Progresso, 
no Oeste do Pará, está chocada com a 
morte do menino Kauã Damásio Peres, 
de 3 anos. Ele foi levado de dentro da 
escola por outro aluno, um garoto de 8 
anos, para um terreno baldio. Kauã foi 
violentado, morto a pauladas e depois 
decapitado com uma faca. O corpo foi 
encontrado na manhã de quarta-fei-
ra (14) e, no dia seguinte, cerca de mil 
pessoas foram em passeata para a porta 
do fórum da comarca pedir justiça.

O juiz Celso Marra Gomes ouviu o 
menor em depoimento e depois, por 
medida de segurança, determinou a 
transferência dele para Santarém, onde 
se encontra sob proteção do Conselho 
Tutelar. A perversidade do crime sur-
preendeu até o delegado José Casemi-
ro Beltrão, um homem acostumado a 
lidar  com  crimes violentos que domi-
nam Novo Progresso. “Estou abalado, 
nunca vi uma coisa dessas entre duas 
crianças”, desabafou o delegado.

Foi Beltrão quem deteve o menino 
com a arma do crime nas mãos e vestí-
gios de sangue da vítima pelo corpo. Ao 
ser questionado pelo juiz sobre o moti-
vo do crime, o menino disse apenas que 
não gostava de Kauã. “Dei uma paula-
da na cabeça. Ele caiu e nem chorou. 
Fui em casa, peguei uma faca e cortei 
a cabeça dele”, relatou, deixando estar-
recidas as testemunhas que ouviram a 
confissão.

Na escola, colegas do menino que, 
segundo a polícia, cometeu o crime dis-
seram que ele sempre apresentou um 
comportamento agressivo dentro da 
sala de aula. Batia nas crianças menores 
e dizia palavrões para os professores.

Eliana Gregório Damásio, mãe de 
Kauã, contou ter ido à escola onde o 
garoto estudava para buscá-lo. Lá, foi 

informada que o menino já havia ido 
para casa. Soube horas depois que a 
polícia havia localizado o corpo no ter-
reno baldio. Muito abalada, ela desaba-
fou: “Meu Deus, que mundo é este em 
que vivemos?”.

O fundamento legal, segundo maté-
ria publicada em O Liberal, que, como 
toda imprensa local, não voltou ao as-
sunto, embora todos os jornais (princi-
palmente o Diário do Pará) explorem 
sensacionalisticamente o crime:

A advogada do Centro de Defesa da 
Criança e do Adolescente (Cedeca-E-
maús) Wanaia Tomé, disse ontem que 
os garotos que praticaram ações desse 
tipo não podem ser punidos de nenhu-
ma forma, já que o Estatuto da Criança 
e do Adolescente (ECA) prevê que me-
nores de 12 anos não cometem atos in-
fracionais – e muito menos crimes – e 
por isso não são passíveis de nenhuma 
punição. “Crianças não têm o discerni-
mento necessário, então devem ser tra-
tadas exclusivamente com medidas de 
proteção, segundo estabelece o ECA”, 
explicou a especialista. 

Wanaiaresssaltou que os meninos 
devem ser atendidos pelo Conselho Tu-
telar do município ou por outro órgão 
de garantia dos direitos das crianças. 
“Eles devem receber apoio psicológico”.

Segundo ela, quando crianças co-
metem atos como esse é porque estão 
reproduzindo algum tipo de violência 
que elas vivenciaram ou vivenciam, 
seja na família, na escola, na comuni-
dade. “Nesse caso, é preciso haver uma 
investigação para saber as causas. Se 
o problema for com os pais ou outros 
parentes, a família também deve ser 
tratada”, disse, adiantando que os pais 
ou responsáveis também não sofrem 
nenhuma punição. “Todos devem ser 
encaminhados para tratamento e pro-
gramas de inclusão”.
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ANTI-SOCIAL
O psicanalista Nelcy Colares, que 

trabalha no Tribunal de Justiça do Es-
tado, diz que o pequeno assassino pode 
apresentar o que a psicologia chama de 
comportamento anti-social, o despre-
zo às normas da sociedade. Esse com-
portamento pode se manifestar tanto 
através de uma simples mentira como 
de uma atitude extremamente violen-
ta, semelhante à que o menino parece 
ter praticado. O comportamento anti-
social pode estar ou não ligado a um 
transtorno mental.

Segundo o especialista, esse tipo de 
anomalia é mais comum na zona urbana 
do que na zona rural, onde as crianças 

estão mais expostas à violência em todas 
as suas formas. “São muitos os fatores 
que podem ter levado essa criança a co-
meter o crime. Normalmente, as crian-
ças que apresentam esse comportamento 
são aquelas que vêm de um lar violento, 
que têm pais criminosos ou que já sofre-
ram abuso sexual. Para elas, a violência 
passa a ser o modelo”, explica.

Colares diz que caso o menor não 
receba o tratamento adequado – o que 
só pode ser feito após o diagnóstico da 
equipe médica e psicológica que vai 
atendê-lo –, ele tem grandes chances 
de tornar-se um psicopata no futuro. 
“A gente só pode definir um quadro de 
psicopatia na vida adulta”.

DEBATE
ecidi também montar um de-
bate a partir de uma seleção 

das reações de leitores que tiveram 
acesso à notícia uma década atrás e 
se manifestaram em blogs e outros 
espaços virtuais. A incredulidade 
no que foi noticiado é uma das ca-
racterísticas. As pessoas relutam a 
acreditar que uma criança de oito 
anos seja capaz de fazer o que lhe foi 
atribuído. Suspeitam de uma trama, 
hipótese descartada nas investigações 
imediatas e na reação da população 
de Novo Progresso.

Ao transcrever as mensagens, igno-
rei a identificação dos autores (muitos 
deles anônimos ou com pseudônimo. 
Corrigi gramaticalmente os textos e evi-
tei os códigos.
- Baixa pra 8 anos a maioridade 

penal?
- Não, mas fazer como os EUA, dei-

xar o guri preso até atingir idade de ser 
indiciado. 

- Vai fazer o quê com um garoto des-
ses? chamar a atenção, proibir de ver TV 
e dar palmadinha no bumbum?

- Tem que ter alguma punição.
- Cara essas notícias estão ficando 

normais pra mim... Nem fico tão cho-
cado, acho um absurdo, mas aquele im-
pacto e a revolta nem sinto mais.

- Simples, um cara muito mais véio 
do que 8 anos fez isso e ameaçou a fa-
mília da criança e a própria criança 
de morte, caso ela não fizesse o que ele 
mandasse.

- Então, ele mandou a criancinha 
assumir a culpa... 

- E esses porcos até parecem os por-
cos do filme Hannibal! 

- Totalmente doente... como raios um 
menino de 8 anos violenta uma pessoa? 

- Sempre acontece, a mídia sensa-
cionalista que não tinha chegado até 
esses fins de mundo ainda 

- Duvido que um moleque de 8 anos 
teria abusado sexualmente do outro. 
Os irmãos do infeliz participaram do 
assassinato também com certeza

- Primeiro morto a pauladas...
Depois estuprado....
Depois degolado...
Nesta ordem os fatos ficam na ordem 

correta e enfatizam mais o caso, outra 
coisa, não culpo o garoto, culpo os pais e 
as influências dele... Um garoto de 8 anos 
não tem nem personalidade formada.

- Esse menino tá possuído pelo ca-
peta. Imagina como essa criança vai 
ser quando tiver mais velha. Claro 
que tem influência dos pais, mas tam-
bém tem influência do ambiente em 
que ele vive!!!!! Se na escola dele ele vê 
os meninos grandes batendo nos pe-
quenos é isso que ele vai fazer! 

- Cara o mundo todo tá dando medo 
já! Guerras... Terrorismo, drogas.A gen-
te já ficou chocado com o caso da me-
nina que foi estuprada e o corpo encon-
trado na pia batismal da igreja! E agora 
essa! O menino tem 8 anos e já comete 
isso! No RJ tá uma matança de policiais 
e tal! E esse monte de crime bárbaro, que 

resulta em espancamento e estupro! Eu 
fico pensando: será que um dia eu chego 
a aproveitar minha vida? Do jeito que o 
mundo está, acho difícil eu sair para al-
guma balada e conseguir voltar! 

- Eu quando tinha 8 anos nem sabia 
o que era uma faca... 

- Mas vamos pensar ... ultimamen-
te tá acontecendo cada tipo de crime 
em cidade pequena! Vem se alastran-
do cada vez mais! Mas também não é 
motivo de pânico pra os que moram 
em cidade pequena! Aqui em Rp[Ri-
beirão Preto?] tem em média de mais 
de 5 mortes por semana! Por causa 
de crime! Mas também não é do jeito 
que esse de 8 anos matou o outro! As 
nossas crianças estão já crescendo e 
vendo um mundo violento! A maioria 
aqui do TF já tem cabeça e sabe que 
caminho seguir! mas a criança se dei-
xa levar pela inocência e vendo tanto 
crime pode cometer alguns! 

- Tá ai o problema... as pessoas mais 
velhas se queixam que a maioria dos 
bandidos são menores sem perceber 
que quem educou esses menores foram 
eles. Isso é um problema crônico muito 
difícil de ser resolvido. 

- Cada dia eu fico mais convencido a 
não ter filhos. Antes fosse só isso a vio-
lência no futuro do mundo, espero não 
estar aqui... 

- O que dizer: pais os responsáveis? 
O que é ser responsável por um 

menor? 
Fornecer-lhe alimento e teto? 
Isto também fornecemos para nos-

sos cães, porém caso um deles morder 
algum, o responsável é o dono do cão. 

O cão não tem responsabilidade 
civil. 

Um menor de idade também não 
tem tal responsabilidade. 

Não se nasce com moral. Ela nos é 
ensinada pelos nossos responsáveis. 

Quanto menor a criança, menos 
ela tem noção de seus atos. A Inocên-
cia pode ser muito perigosa. 

Deste modo, não fico surpreendi-
da com a idade das crianças e sim com 
os pais das mesmas.

- Lamentável! Eu acho que a maior 
culpa sempre é dos pais. Uma criança 
não nasce ruim, sua personalidade se 
forma a partir dos 6 anos de idade. Antes 
desse tempo, com certeza ele presenciou 
algo na família, ou em casa, que o faz 

D
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tão agressivo assim. Os pais não exigiam 
limites a essa criança. Televisão também 
incentiva muito. Tenho um filho, e tenho 
muito medo do futuro.

- Está cada dia pior! Na cidade onde 
morava, em Goiás, houve um caso de 
um rapaz (15 anos), seu irmão(13 anos), 
que violentaram seu primo de apenas 3 
anos também. Os que cometeram o cri-
me foram meus alunos, há 5 anos. Tam-
bém já dei aula particular para eles. Se 
comportavam muito bem! Foi uma mu-
dança radical! Não sei o que aconteceu! 
Fiquei com muito medo. Vou criar meu 
filho como uma galinha choca.Proteger 
mesmo! Fazer ele ter medo das pessoas, 
não confiar em ninguém! E esse garoto 
de 8 anos? Nunca mais será’ uma pessoa 
normal! O que os pais dizem? 

- Ah, concordo com a Camila. Ele vai 
para a Febem, porque no Brasil não tem 
justiça, e esse indivíduo voltará pior!!!

- Provavelmente houve várias fa-
lhas no caso. Da família, que não sou-
be educar e nem perceber que o meni-
no assassino precisava de tratamento. 
Falhou a escola, que também não per-
cebeu a necessidade de tratamento 
especial para o menino assassino e 
ainda não deu a segurança necessária 
para a vítima, também seu aluno. Fa-
lhou a sociedade, e por último o país. 
O assassino precoce no fim é também 

vítima, pois sua vida também está 
perdida doravante.

- Não tem nem por onde começar.
- Este é um caso atípico que, em 

minha opinião, não pode ser explicado 
pelos discursos tradicionais. Creio que 
o menino possui uma personalidade psi-
copática, estando o caso, portanto, no 
âmbito psiquiátrico. Porém, acho con-
veniente aproveitar o ensejo para dizer 
que a banalização da violência ajuda a 
explicar este tipo de coisa que tem sido 
comum em nosso país. 

A permissividade em nossa sociedade 
pode ser vista em filmes violentos, dese-
nhos violentos, novelas onde toda imo-
ralidade é vista, jogos violentos, leis ina-
dequadas e um judiciário legislando em 
causa própria ou ideologicamente. Esta 
promiscuidade é, em grande medida, 
disseminada pelas esquerdas, pois assim 
é seu modo de operação, querem a libe-
ração de tudo até chegarem ao poder, ao 
chegarem lá perseguem, enquadram ou 
matam os diferentes. Alguém já fui uma 
foto de um punk na China? De uma pas-
seata gay em Cuba? De um movimento 
ecológico na antiga URSS ou na RDA? 

Nosso presidente disse que às vezes 
um pobre precisa matar (por ocasião da 
morte do menino João Hélio). Alguém 
moralmente íntegro crê nisto? Até acei-
to que alguém premido pela fome roube, 

mas matar. Veja o caso da prisão do ter-
rorista CESARE BATTISTI, no Brasil, 
as esquerdas (capitaneada pelo Gabei-
ra), que financiavam sua estadia aqui, 
fugindo da polícia italiana, estão se 
movendo para evitar a extradição. Este 
criminoso participou de diversos ataques 
terroristas que causaram várias mortes. 
Gabeira diz que ele é um escritor inter-
nacionalmente reconhecido. Pergunto 
eu: e por isso ele é imune à lei?!

- Bem, enquanto a sociedade ficar 
achando uma barbárie como esta ape-
nas lamentável, e não questionar o que 
este menino assistia na televisão diaria-
mente nada vai mudar. 

- Ele matou estupidamente, deveria 
ser executado da mesma forma, em rede 
nacional na hora da novelas das 20:00h 
para que todos vissem e soubessem o fim 
que é dado a quem faz este tipo de coisas. 

Regredir no tempo e impor a LEI DE 
TALIÃO ( olho por olho dente por den-
te), é o único remédio para esta socieda-
de que apenas acha lamentável tamanha 
barbárie. 

Se a vítima fosse meu filho, nem todos 
o corpo policial do mundo me impediria 
de pegar este moleque e retalhá-lo em pe-
dacinhos, jogando seus restos aos cães. 

Ou você, que é pai, ficaria esperando 
pela justiça brasileira para resolver este 
tipo de coisas??????????????

A derrapagem do MPF
O Ministério Público Federal não 

ajudou em nada a causa do comba-
te à corrupção, que lidera no aparato 
oficial, ao pedir, em uníssono, no mês 
passado, um aumento de 16,7% para 
os seus procuradores, índice três vezes 
acima da inflação oficial. O reajuste 
acrescentaria 116 milhões de reais à 
folha de pessoal, numa instituição com 
orçamento de 3,8 bilhões de reais. O 
mais temerário é que o salário médio 
superior deles (de mais de R$ 20 mil 
para início de carreira) ultrapassaria os 
R$ 33,7 mil de um ministro do Supre-
mo Tribunal, que é o teto para o ser-
viço público federal, incluindo a maior 
autoridade, o presidente da república.

O STF não aprovou qualquer au-
mento para os seus integrantes. Com 
isso, fechou a porta da legalidade – e da 

moralidade – para o reajuste no MPF, 
aprovado tanto pelo chefe que sairá 
como pela que entrará, em setembro, 
mais todo conselho nacional. E abriu 
as comportas para manifestações de 
protesto da sociedade, arrochada por 
salário que não cresce (e ainda dimi-
nui) e falta de emprego. As críticas, ele-
vando o tom, começaram a fustigar os 
excessos dos procuradores da Opera-
ção Lava-Jato e derivadas.Serviram de 
arrimo para as decisões das cortes, que 
parecem iniciar o refluxo de restrição, 
desaprovação e contenção ao fluxo de 
apoio majoritário à ação da força-tare-
fa de Curitiba e de outras capitais por 
onde ela se desdobrou.

Erros e abusos têm sido cometidos, 
mas podem ser corrigidos sem desviar 
a linha de conduta da Lava-Jato, que 

vai aos extremos limítrofes da lei (Às 
vezes derrapando para além dela) para 
processar, sentenciar e mandar para a 
cadeia alguns dos colarinhos mais bran-
cos da elite nacional, geralmente não só 
inimputável como impune e imune. 

A iniciativa de pedir mais salário, 
mesmo que viesse a ser justa, nem foi 
oportuna nem fundamentada em ne-
cessidade tão premente que levasse os 
procuradores a se expor à reprovação 
da opinião pública nacional. Eles ga-
nham bem, dispõem de boas condi-
ções de trabalho e contam com van-
tagens que não se estendem a outros 
servidores públicos.

Foi o mais grave erro que já co-
meteram. Podem pagar muito caro 
por isso. A sociedade brasileira, 
mais do que eles.
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GATUNAGEM 
Com o título “Sr. gatuno”, 

a Folha do Norte de 30 de ja-
neiro de 1952 publicou o se-
guinte anúncio:

“Pedimos ao gatuno que 
roubou um paletó de tropi-
cal cinza, de cima do balcão 
da Alfaiataria Pinto, o obsé-
quio de mandar entregá-lo 
nas Lojas Salevy, que será 
gratificado. Garantimos que 
não será denunciado. Trata-
se de uma fazenda que não 
há mais na praça. Daí a ques-
tão que fazemos de reavê-lo. 
Se V. S, sr.gatuno, tem que 
vendê-lo a alguém, venda-o 
ao próprio dono, nas Lojas 
Salevy. Caso não lhe seja 
possível atender ao nosso 
apelo, queira fazer a gentile-
za de roubar a calça também. 
Na sua visita às Lojas Salevy, 
como qualquer outra pessoa, 
V. S. receberá um talão nu-

merado, absolutamente grá-
tis, para concorrer ao sorteio 
de um poderoso rádio ‘Tele-
funken’, a correr pela primei-
ra extração de fevereiro da 
Loteria do Estado.

BOATE 
No final de 1952, Belém 

ganhou, finalmente, a “boi-
te  elegante que tanto vinha 
reclamando”: “Um grupo de 
figuras prestigiosas nos cír-
culos sociais e industriais de 
nossa terra, compreendendo 
a necessidade de um pon-
to de reunião noturna para 

o nosso grandmond  [sic], 
idealizou a criação da boite, 
e Nagib Homci, de pronto, 
cedeu o palacete de sua re-
sidência, para ser instalado 
o novo centro de diversões”, 
anunciava o noticiário da 
imprensa. 

Assim nascia a boate Oá-
sis, na avenida Nazaré, “sem 
exagero a mais linda do Bra-
sil”, segundo o anúncio da 
inauguração, que prometia: 
“Artistas dos mais renoma-
dos do rádio e do teatro, 
não somente nacionais mas 
centro-americanos, já es-
tão contratados e uma [siz] 
‘jazz’ das mais brilhantes da 
metrópole, a que atuava na 
boite ‘Nightandday’ [sic], do 
Rio, aqui estará”.

PRÉDIO 
No dia 1º de março de 

1952, os privilegiados pro-
prietários de apartamentos 
no edifício Renascença, o 
mais sofisticado de Belém 
na época, com 10 andares, 
em plena avenida Presidente 
Vargas (ainda 15 de Agosto), 
na esquina da praça da Re-
pública, no centro da cidade, 
recebiam seus imóveis. Para 
registrar a data, um discreto 
anúncio na  Folha do Nor-
te insinuava razões para não 

haver festas, mas ficava num 
contido protesto:

“Foi ontem entregue aos 
seus proprietários, o Edifí-
cio ‘Renascença’, construído 
pelo Engenheiro J. E. LEVY 
[Judah Eliezer Levy] e de in-
corporação da Imobiliária 
Sul Americana Ltda. O ato 
foi íntimo, não tendo havido 
festa, visto a Imobiliária não 
mais querer construir em 
Belém, por motivos alheios à 
sua vontade. É justo salientar 
que o Edifício ‘Renascença’ é 
um prédio que honra os seus 
idealizadores e a nossa capi-
tal”.

VANGUARDA
Benedito Nunes, ainda 

acadêmico de direito, aos 22 
anos, foi a principal atração 
das comemorações em torno 
de São Tomás de Aquino, o 
padroeiro dos estudantes, 
em Belém, em 7 de março de 
1952. 

Pela primeira vez as ho-
menagens não seriam reali-
zadas sob a responsabilidade 
do seminário arquidiocesa-
no (onde está agora o mu-
seu de arte sacra, ao lado da 
igreja de Santo Alexandre), 
como nos anos anteriores. 
A JUC (Juventude Univer-
sitária Católica) e a JEC (Ju-
ventude Estudantil Católica) 
assumiram o comando, am-
pliando a programação para 
o lado mais secular e não 
apenas religioso.

Ela começaria com a tra-
dicional missa solene, cele-
brada pelo arcebispo, dom 
Mário de Miranda Vilas 

PROPAGANDA

Ao vivo em auditório

Em 1962, a TV Marajoara realizava shows “ao vivo” em 
seu auditório (a princípio, só da rádio Marajoara), na praça 
de Nazaré. Este foi o do compositor, cantor e violonista nordes-
tino Luiz Vieira, complementado pela revista A Festa é Nossa. 
Patrocínio da multinacional Swift (antes da JBS), Jaú O Cami-
seiro, Y. Yamada e A. F. Coelho.
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Boas, de manhã bem cedo. 
No final da tarde, Benedito 
Nunes faria sua palestra, sob 
o tema “A atualidade de São 
Tomás de Aquino”, na sede 
da Ação Católica (o prédio 
que abriga a arquidiocese, 
na avenida governador José 
Malcher).

À noite, haveria sessão 
solene no seminário de Be-
lém, com números de músi-
ca e discursos do padre Ápio 
Campos (depois cônego e 
hoje professor aposentado), 
de Rui Coutinho, em nome 
dos seminaristas, e do então 
acadêmico de direito Rober-
to Santos, pela JUC.

A igreja estava, então, na 
linha de frente. Ou, como se 
dizia mais prosaicamente, na 
crista da onda.

 
DIREITO

O ponto alto da come-
moração, em 11 de agosto 
de 1960, da instituição (133 
anos antes) dos cursos jurí-
dicos no Brasil, no prédio 
da Faculdade de Direito do 
Pará (no largo da Trindade), 
foi a passagem da chave por 
um bacharelando prestes a 
se formar a um aluno de sé-
rie anterior.

Por isso mesmo, a come-
moração se chamava de “fes-
ta da chave”, simbolizando a 
transferência do patrimônio 
da instituição e das normas 
de conduta estabelecidas nas 
relações entre os alunos e a 
direção da faculdade de alu-
nos que saíam para os que 
continuavam.

Em 1960 o bacharelando 
Antônio Cândido Monteiro 
de Brito entregou a chave, 
em tamanho ampliado, ao 
acadêmico da 4ª série Mar-
çal Marcelino da Silva Filho 
(depois diretor do Banco da 
Amazônia). Além dos dois 
estudantes, falou na ocasião 
o representante da congrega-
ção, Edgar Viana (já faleci-
do). O diretor da Faculdade 

era Aloysio Cha-
ves, que viria a ser 
governador do Es-
tado, entre outras 
funções públicas.

CORETOS
Os moradores 

mais antigos de Be-
lém não se cansam 
de lamentar o de-
saparecimento dos 
coretos da Praça 
Justo Chermont, 
o popular largo de 
Nazaré. Um dos 
prefeitos que baixou sobre a 
cidade, trazido pelos ventos 
intervencionistas dos tecno-
cratas e burocratas de Brasí-
lia, teria levado consigo pelo 
menos um desses coretos e o 
instalado nos jardins de sua 
residência, em Petrópolis. 

Ao lembrar essa história, 
todos suspiram pela perda. 
Sem levar em consideração 
as explicações que o então 
prefeito, Mauro Porto, já 
deu: de que os coretos foram 
retirados pelos próprios pa-
dres barnabitas e colocados 
no porão da igreja.

Em 1958, a polêmica tra-
vada em torno dos coretos 
foi se deviam ser restaurados 
e mantidos na praça ou de-
molidos. Rodrigues de Sou-
sa estava no segundo grupo. 
Numa carta à Folha do Nor-
te, ele investiu sobre os co-
retos e o Pavilhão de Vesta, 
acusando a este (“de gran-
des proporções, nas partes 
baixas e nas linhas superio-
res parecia uma agigantada 
‘marquise’ sobre um redon-
del”) de roubar “a perspec-
tiva do majestoso templo”, a 
basílica de Nossa Senhora de 
Nazaré.

A praça precisaria “ad-
quirir novo aspecto com a 
retirada dos monstrengos 
que tanto a desmerecem: os 
coretos inexpressivos e inú-
teis, o bojudo cliper e, final-
mente, o Pavilhão de Vesta!”.

Por linhas tortas, essa esté-
tica torta acabou por ser aten-
dida – tortuosamente, é claro.

RADICAL                                      
Para proteger os lagos ar-

tificiais existentes nas praças 
Batista Campos e do Palá-
cio (este, já completamente 
seco) da ação dos vândalos, 
o prefeito Lopo de Castro 
decidiu recorrer, em 1958, 
a uma providência radical: 
mandou buscar 150 pora-
quês. A missão dos peixes 
elétricos era impedir que 
qualquer pessoa viesse a se 
banhar nos lagos, “constru-
ídos unicamente com o ob-
jetivo de embelezar os nos-
sos logradouros públicos” 
e não para servir de piscina 

FOTOGRAFIA

Carro nacional em Belém

Em janeiro de 1960, a Importadora Braga recebeu os 
primeiros veículos utilitários fabricados pela Vemag do 
Brasil, da qual era distribuidora em Belém. Os carros 
foram trazidos pela recém-inaugurada rodovia Belém-
Brasília e exibidos à porta da loja, que ficava no térreo do 
edifício Palácio do Rádio, na avenida Presidente Vargas. 
O dono da firma, Carlos Braga, posou no jipe da Vemag, 
junto aos técnicos que transportaram a valiosa carga. 

A Vemag logo desapareceria, absorvida por outra 
multinacional alemã mais poderosa, a Volkswagen. 
Começava, na capital do contrabando de automóveis 
americanos importados, a era da fabricação nacional, 
criada pelo governode Juscelino Kubitscheck, que 
chegava ao fim nesse ano.

“a marmanjos”. O choque de 
um poraquê, se não mata, 
seria suficiente para desesti-
mular qualquer banho não 
sancionado pela autoridade 
municipal.

Dois anos depois, a ação 
do prefeito era contra os 
“donos de capinzais e vaca-
rias”, que se utilizavam de 
carroças com rodas de ferro. 
Trafegando pela cidade, elas 
causavam “sérios estragos 
em várias artérias” da cida-
de, principalmente naquelas 
que estavam sendo asfalta-
das. A ordem era apreen-
dê-las. Assim, seus proprie-
tários se veriam obrigados 
a modernizar suas carroças, 
substituindo as antigas rodas 
de ferro por “pneumáticos”.
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Morte de prefeitos:crimes em série?
 

No dia 16 de maio, o prefeito de 
Breu Branco, Diego Kolling, do PSD, foi 
morto a tiros. No dia 27 do mês passa-
do, foi a vez do prefeito de Tucuruí, Jo-
nes William Galvão, do PMDB. Com a 
execução do prefeito de Goianésia, João 
Gomes da Silva, do PR, em janeiro do 
ano passado, foram três os prefeitos as-
sassinados no Pará em um ano e meio. 
Trata-se de crime em série, com conexão 
lógica, ou a frequência é mero acaso?

A Secretaria de Segurança Pública 
do Estado montou imediatamente um 
esquema mais ostensivo de investiga-
ção e reuniu os outros dois prefeitos de 
municípios que também foram atingi-
dos pelo represamento do reservatório 
da hidrelétrica de Tucuruí, a quarta 
maior do mundo, formando um lago 
artificial de três mil quilômetros qua-
drados (300 mil hectares). O prefeito 
de Novo Repartimento é Deusivaldo 
Silva Pimental e o de Pacajá é Chico 
Tozetti, ambos do PMDB.

Por causa do royalty sobre o uso 
da água para a produção de 
energia, Tucuruí é um dos mu-
nicípios que mais arrecadam no 
Pará. Os outros quatro também 
recebem sua parte da compen-
sação. As administrações muni-
cipais têm problemas com suas 
prestações de contas.

O prefeito de Tucuruí, por 
exemplo, estava com seus bens in-
disponíveis por causa de uma ação 
que o denunciava pelo favoreci-
mento de uma empresa local que 
executava obras públicas. Como 
esses problemas existem em quase 
todos os municípios, a ameaça de 
novos acontecimentos violentos 
pode não ficar restrita à região 
dos lagos de Tucuruí. A disputa 
pelo controle dos seus orçamentos 
extrapolou a seara da política e se 
tornou caso de polícia.

O delegado-geral da polícia ci-
vil, Rilmar Firmino, fez uma pre-
visão sobre o assassinato de Diego 

Kolling, que tem todas possibilidades 
de ser verdadeira, embora possa pare-
cer contraditória com os resultados da 
investigação, que já identificou e pren-
deu seis envolvidos no crime. Firmino 
observou que esse é “o tipo de crime de 
difícil resolução: os que matam, são os 
que vão chorar com os familiares”.

A “riqueza de provas testemunhais 
e periciais” levaram a polícia a con-
cluir que houve dupla motivação para 
o assassinato do prefeito: tanto política 
quanto econômica. Quem financiou a 
candidatura de Diego, dando continui-
dade a um esquema que já funcionava 
na prefeitura de Breu Branco, queria 
continuar a deter contratos superfatu-
rados e dispor de licitações viciadas.

Segundo o delegado, o principal sus-
peito, Ricardo Lauria, criou uma empresa 
de fachada (ou “laranja”) para participar 
(e vencer) concorrência para realizar o 
transporte escolar. Surpreendentemente, 
porém, o prefeito revogou a licitação, por 
considerar muito baixo o preço ofereci-

do. Foi então que o empresário decidiu 
mandar matar Diego Kolling.

Se verdadeira a versão, o prefeito de 
Breu Branco se tornou um caso raro de 
gestor público que não aceitou a cor-
rupção, mesmo ela sendo gerada em 
torno dele, com base em acerto político 
que lhe permitiu se eleger, como candi-
dato do PSD. Daí o delegado apontar 
para o círculo em torno da família como 
a origem do crime. Ele sabe que haverá 
resistências ao avanço da ação policial.

Por isso mesmo, ela se torna ainda 
mais importante. Se todo o esquema 
montado para manter a elação promís-
cua entre prefeito e o sistema financeiro 
que o viabiliza politicamente for des-
vendado e os envolvidos devidamente 
presos, talvez se consiga conter a onda 
de assassinatos de políticos, que já atin-
giu três municípios da região do lago da 
hidrelétrica de Tucuruí.

O caso de Breu Branco parece diferir 
não só em relação ao de Goianésia e Tu-
curuí, onde foram presos os participan-

tes do complô, como da situação 
de tensão crescente que cresce nos 
bastidores das administrações pú-
blicas do interior do Pará. Provavel-
mente se os atentados não tivessem 
chegado a Tucuruí, um dos muni-
cípios que mais arrecada no Estado, 
a Secretaria de Segurança Pública 
não teria montado um esquema 
de apuração com 40 homens, entre 
policiais civis e militares, para apre-
sentar resultados imediatos sobre a 
morte de Kolling e Jones. E conse-
guido, finalmente, desvendar – ao 
menos parcialmente – o atentado 
ao prefeito de Breu Branco, pren-
dendo todos os seus integrantes.

Agora, a polícia precisa se-
guir as pistas até onde elas re-
almente vão, sem estancar em 
ambientes nos quais os mandan-
tes das mortes estejam a chorar 
junto com os parentes das suas 
vítimas, como deve estar acon-
tecendo em Breu Branco.
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O Estado paga artistas e favorece politicagem
Vários milhões de reais do caixa do 

tesouro estadual são sacados com uma 
generosidade incompatível com as exi-
gências da gestão de dinheiro público, 
incluindo a devida explicação ao públi-
co externo sobre as razões da aplicação 
da verba, distribuída a rodo aos esco-
lhidos por um séquito exclusivista.

O Estado não é empresário de 
shows nem mesmo de cultura particu-
larista. Ou é assim e vai continuar as-
sim na província do Grão-Pará?

A cultura oficial virou um verdadei-
ro caso de polícia.

De uma só vez, numa única edição 
do Diário Oficial, do dia 18, o governo 
gastou 621 mil reais para promover 10 
espetáculos musicais, realizados por 25 
artistas individuais e (ou) bandas, em 
cinco municípios paraenses.

Quatro desses shows em Belém e 
três em Ananindeua, redutos do PSDB 
do governador Simão Jatene, através 
dos prefeitos Zenaldo Coutinho e Ma-
noel Pioneiro. Foram 127 mil reais para 
Belém e 181 mil para Ananindeua.

Chaves, município pobre da pobre 
ilha de Marajó, teve um único show 

com verba oficial. Mas foram R$ 100 
mil, o mais caro de todos, para alegria 
do prefeito Bira Barbosa, que também 
é tucano. Três bandas tocaram por três 
dias para receber quase R$ 34 mil cada 
uma, mais de R$ 10 mil por noite.

Os outros espetáculos foram em 
Curuçá (R$ 79 mil) e Cametá  (R$ 34 
mil), que têm prefeitos do DEM.

Os contratos foram assinados di-
retamente pela Fundação Cultural do 
Pará  com os empresários dos artistas. 
Neury Monteiro Augustin Jr. foi pre-
senteado com quatro contratos. Try-
ce Pantoja Produção e Eventos, com 
três. A fundação deixou de fornecer 
os endereços dos os contratados, des-
respeitando assim a exigência legal. Os 
termos terão que ser republicados para 
não serem invalidados.

A inexigibilidade de licitação foi 
adotada porque é pública e notória a 
qualidade dos contratados, que são: Ro-
semary (contratada três vezes), Ivana e 
Kássio, Recorda Som, Danny Lucio, Re-
nan Sanches, Alta Frequência ee Rober-
ta Brito (duas vezes cada um). E mais 
(um contrato): Madeirada, Arrochaê, 

Tubarões do Forró, Pedrinho Calado, 
Tamarock, Anacelma, Acordalice, Kim 
Marques, Edilson Moreno, Esdras, Ba-
lada Mil, Serginho Nóbrega, Zona Ru-
ral, Ranilson, Banda Puro Desejo, Jorgi-
nho e Banda II Via e Banda 007.

Como tanto dinheiro foi parar nas 
mãos desses famosos artistas? Através 
de emendas parlamentares. O deputa-
do estadual designa quem quiser para 
receber cachês que não costumam ser 
pagos nem em praças muito mais abas-
tadas e a Fundação de Cultura do Pará 
manda pagar.

O dinheiro vai mesmo integral-
mente para os artistas? Eles cumprem a 
agenda? Há algum critério de seleção? 
Há fiscalização posterior? Os órgãos de 
controle externo acompanham a desti-
nação do dinheiro público?

Ou, por vias transversais, a verba aca-
ba tendo um uso político e outros usos?

E assim, usando como biombo o 
nome da cultura, um erário carente fi-
nancia esse esquema fisiológico na cara 
de todo mundo e ninguém diz nada? 
Nem os artistas? Nem os representan-
tes da cultura?

Enchentes: tragédia natural ou humana?
Em 2014 o nível do Madeira chegou 

aos 19,69 metros. Foi a maior cheia já 
registrada no rio, que é o que mais con-
tribui em vazão líquida e em sedimentos 
para o Amazonas. Superou em mais de 
dois metros o recorde anterior, de 1997, 
e em mais de três metros a cota média de 
enchente, de 16,5 metros.

A explicação oficial para essa cheia 
excepcional: as chuvas mais intensas nas 
cabeceiras do Madeira. Para os morado-
res de suas comunidades, dentre as mais 
de 150 mil pessoas atingidas, represen-
tando um terço dos 512 mil habitantes de 
Porto Velho, Candeias do Jamari, Guaja-
rá-Mirim e Nova Mamoré, os municí-
pios afetados pela cheia, a culpa foi das 
hidrelétricas de Santo Antônio e Jirau.

Passados três anos do desastre (natu-
ral ou provocado pelo homem), eles con-
tinuam convencidos de que a evolução 
acelerada da enchente foi provocada pela 
abertura das comportas das usinas, que 

ficam distantes 150 quilômetros uma da 
outra, Santo Antônio a apenas sete quilô-
metros de Porto Velho, rio acima.

A ação do Madeira em 2014 foi sem 
igual: não só as casas foram destruídas 
e arrastadas, juntamente com os culti-
vos agrícolas, como a erosão foi inten-
sa, desbarrancando áreas que até então 
eram consideradas firmes. Os que qui-
sessem voltar teriam que recomeçar do 
zero. Sem a indenização que reivindi-
cam, não conseguem. A maioria teve 
que se restabelecer em Porto Velho, mas 
em condições de vida muito piores do 
que as da beira do rio.

Os poucos que insistem em retomar 
suas colocações na margem do Madeira 
já sentiram que as condições se altera-
ram. O peixe se tornou escasso e incer-
to. Moradores antigos se dizem com-
pletamente desnorteados. Antes sabiam 
quando o rio subia e descia. Agora as 
oscilações entre cheia e vazante se tor-

naram constantes. Exige que se adaptem. 
Mas o peixe não tem essa alternativa. 
Pode estar fugindo do local.

O que é verdade e o que é mera es-
peculação? O que a ciência pode confir-
mar e o que nem isso é possível? Uma 
resposta exige que se conheça perfei-
tamente a operação dos reservatórios. 
Uma exigência ainda maior no Madeira, 
que abriga duas das maiores hidrelétri-
cas do país (e do mundo), um rio capaz 
de produzir energia firme em volume 
maior do que Belo Monte, projetada no 
Xingu para ser a quarta maior do mun-
do, mas que tem energia firme o ano 
inteiro inferior a Santo Antônio e Jirau.

Alguma universidade da Amazônia 
podia se interessar pela organização 
de um seminário especificamente para 
tratar da operação dos reservatórios das 
grandes hidrelétricas em atividade na 
região. O povo, penhorado, agradeceria 
pela iniciativa.



Lula e a 
corrupção

 
O maior desafio para os que apostam 
novamente em Lula como opção de fu-
turo para o Brasil é livrá-lo da mancha 
de corrupto. Como bandeira de espe-
rança e símbolo de mudança, Lula não 
pode aparecer em público associado a 
assaltantes do erário e beneficiário de 
medias que pareciam ter sido adotadas 
em benefício do povo, que o elegeu por 
duas vezes presidente da república e 
referendou a estranha escolha que fez 
para a sua sucessão. Ele não pode apa-
recer como fraude.

A saída é voltar a insistir na tese do 
golpe, já não mais apenas – nem prin-
cipalmente – contra Dilma Rousseff: 
agora seria diretamente contra ele, para 
impedir – artificialmente, pela força 
de uma manobra parlamentar – que o 
povo lhe dê um inédito terceiro man-
dato presidencial.

Os autores da conspiração anti-Lula 
(e, secundariamente, como sempre, an-
ti-PT) são os “endinheirados e candida-
tos a endinheirados”, na interpretação 
do economista Luiz Gongaza Belluzzo, 
professor aposentado da Universidade 
de Campinas, em São Paulo. Em entre-
vista ao Jornal da Unicamp, ele reafirma 
sua condição de ideólogo do petismo, 
com um apoio tão decidido que com-
pareceu a uma das sessões do processo 
de impeachment de Dilma para fazer a 
defesa da ex-presidente.

Ela exercia “um mandato compro-
metido com um certo projeto de socie-
dade, com um projeto de avanço social’, 
que os ricos já não estavam dispostos a 
tolerar, como toleraram os oito anos de 
Lula. Indiferentes aos bons resultados 
da economia diante do relativismo da 
crise internacional e de outras pressões 
(o fator externo como um eterno bode 
expiatório), os ricos tramaram para 
golpear a dona do principal mandato 
popular do país. Ignoraram que os efei-
tos negativos de 2014 foram resultado 
da tentativa da petista de atender aos 
reclamos do mercado, à frente do qual 
estão os insaciáveis bancos.

Belluzzo sofisma. De forma sofisti-
cada, mas sofisma. De fato, a elite acei-
tou Lula sem tomá-lo como seu. Mas 
Lula fez o possível e o impossível para 

ser um igual à elite, que, ao contrário 
do que sustenta o economista, sem-
pre teve um projeto de poder, às vezes 
bem articulado, só que favorável ape-
nas a ela mesma.

Bitolado por sua visão de curto pra-
zo, sempre deambulante ou ao sabor 
das ondas da conjuntura (daí se definir 
como “uma contradição ambulante”), 
desligada das raízes históricas do coti-
diano (nunca ninguém o viu lendo um 
livro atrás delas, tarefa necessária, já 
que nem a sua poderosa intuição pode-
ria fornecê-las), Lula procurou ingres-
sar nesse mundo, que não era o dele.

Incorporou a cultura dessa elite (o 
que inclui tentar se tornar um gour-
met e um enólogo, aí, sim, de forma 
tão falsa ou postiça quanto muito dos 
endinheirados arrivistas de coluna so-
cial). Deu-lhe o dinheiro mais barato 
da praça, com juros pagos pelo tesouro, 
e mesmo o principal por ele fornecido, 
para ser competitiva no mundo.

Conseguiu a façanha de tornar o Itaú 
maior do que o Banco do Brasil (com a 
retribuição ideológica dos filhos do ban-
queiro Walther Moreira Salles na edul-
coração da biografia do grande timo-
neiro nacional, atitude também adotada 
pelos donos da Andrade Gutierrez).

Pagou o pedágio social com o bol-
sa família e equivalentes, sossegando o 
leão (que é manso), embora o dragão 
do crime organizado só tenha crescido 
e a violência transformado o Brasil num 
campo de guerra não oficializada. Fabri-
cou a maior quantidade de bilionários 
brasileiros de todos os tempos, inclusive 
o 8º homem mais rico do planeta.

Criou mercado para eles através do 
crédito ao consumo à base de dívida e 
tendo na extensão a maior inadimplên-
cia familiar já registrada. Colocou as 
commodities no topo da exportação, 
fazendo o país retroagir quase meio sé-
culo nas relações de troca, resultado ca-

muflado temporariamente pelos preços 
elevados das matérias primas.

Nesse mundo de tratativas de basti-
dores e negociação de porões obscuros, 
no qual a corrupção passou a ser veícu-
lo de um projeto de poder (que conse-
guiu durar 13 anos, tempo demais para 
se achar que a poderosa e desalmada 
elite brasileira a toleraria se executasse 
o projeto inventado por Belluzzo), ine-
vitavelmente a bandidagem prospera-
ria e os mal feitos se tornaria rotineiro. 
Foi um choque para o povo,

O efeito? Lula ter o mais alto índice 
de rejeição entre todos os aspirantes à 
presidência na eleição do próximo ano. 
É um número gordo demais para a elite 
nele caber, mesmo com sua ação midiáti-
ca através da TV Globo, seu dinheiro, sua 
audácia. Quase 60% de rejeição é pro-
duto também de uma realidade que os 
inimigos de Lula não conseguem agravar 
tão exageradamente quanto diz Belluzzo 
nem os correligionários do ex-presidente 
não são capazes de desfazer de fato.

Tratam então de voltar a histórias da 
carochinha, reapresentando a realidade 
complexa e desnorteadora sob a rou-
pagem de uma teoria pronta e acabada, 
rígida e dogmática, de aparência tão 
coerente quanto frágil é a sua substân-
cia. Com esta realidade, Lula é capaz de 
vencer o 1º turno em 20’8, mas sua situ-
ação se inverterá num 2º turno, quando 
a escolha será plebiscitária e o eleitor, in-
felizmente, mas como sempre, terá que 
decidir entre o ruim e o menor ruim – se 
não for entre o pior e o “menos pior”.

Não será culpa do eleitor. O Brasil 
mudou de fato, embora ninguém parece 
ser ainda capaz de decifrar a nova cria-
tura (ou as novas, já que a unidimen-
sionalidade acabou). Nem aqueles que 
querem domar o potro pelas mesmas 
técnicas, a seu serviço, como Lula e seus 
adversários potenciais, ou fantasia-la 
desnaturando os fatos, como Belluzzo.

Silêncio
Na edição 635 deste jornal cobrei da 

direção do Museu Goeldi uma informação 
sobre o destino dos diários de Paul 

Le Cointe, cujos originais entreguei à 
instituição para sua publicação. Nenhum 
retorno. Nada. Como se tornou hábito na 
incivilizada Belém do Pará. A importância 
da obra exigia alguma explicação. Ou não?


