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MINÉRIO 

A histeria positiva

EDIÇÃO DOS 30 ANOS

O senador Ranolfe Rodri-
gues, da Rede Solidarieda-
de, subiu à tribuna no dia 
23 para denunciar “o maior 

crime contra a floresta amazônica 
desde 1970”, quando foi iniciada a 
construção da rodovia Transama-
zônica. Sua palavra tinha tudo para 
ser acreditada. Ele foi eleito pelo 
Amapá, fulminado por esse crime, 
junto com o Pará. Por isso, seu gri-
to de guerra ecoou pelo país e ser-

viu de convocação para a batalha 
contra o maior atentado cometido 
contra a Amazônia em quase meio 
século.

O inimigo era o decreto 9.142, que 
o presidente Michel Temer sanciona-
ra apenas horas antes do pronuncia-
mento do senador, como uma inicia-
tiva sorrateira, malsã e de traição aos 
interesses nacionais, concebida nos 
porões do poder federal, executado 
pelo comandante ilegítimo.

A extinção de uma reserva mineral criada em 1984 
no Pará e no Amapá causaria “o maior crime contra 
a floresta amazônica desde 1970”, segundo o senador 
Ranolfe Rodrigues. Não era nada disso. Mas a gritaria 

mal informada poderá ter um efeito benéfico, se cessar e 
ceder lugar à argumentação inteligente.

Seguiu-se uma série de manifesta-
ções e matérias pelas redes sociais, em 
atos públicos e pela imprensa, com 
destaque para a Folha de S. Paulo. O 
jornal desencadeou uma campanha 
junto à opinião pública, para protestar 
contra a iniciativa do governo golpista 
de Temer, o mais impopular da histó-
ria republicana, e a ameaça da invasão 
– por novos bárbaros – de uma área 
de 4,6 milhões de hectares, entre os 
dois Estados, por multinacionais e ga-
rimpeiros à cata de ouro, cobre, man-
ganês, ferro e tantos minérios quanto 
os de Carajás, do outro lado do rio 
Amazonas, a maior província mineral 
do planeta.

A simples existência do decreto 
seria motivo para colocar em grave 
risco nove unidades de conser-
vação e duas terras de grupos in-
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dígenas espalhadas por essa área, 
que até então pareciam viver num 
paraíso intocável, a dar-se crédito às 
descrições dos que atacaram a medida 
como autêntico ato de lesa-pátria – ou 
mesmo lesa-humanidade, por sua di-
mensão catastrófica.

A forte reação, que atraiu persona-
gens famosos do mundo dos espetácu-
los e levou a cenas de choro, fez o go-
verno recuar. Um novo decreto tentou 
acalmar os ânimos e oferecer garantias 
de que a malignidade potencial do ato 
estava contida. Não foi o suficiente. A 
justiça federal, acionada, suspendeu 
o efeito da medida. O governo se dis-
pôs a rediscutir o assunto ao longo dos 
próximos 120 dias para conquistar a 
confiança dos críticos e retomar o ca-
minho que começou a percorrer.

O decreto maligno extinguiu a 
Reserva Nacional de Cobre e Asso-
ciados. Ela foi criada em 1984, último 
ano do derradeiro governo da ditadu-
ra militar, chefiado pelo abúlico gene-
ral João Batista Figueiredo. Antes de 
chegar à presidência da república, ele 
foi chefe do SNI e integrante destaca-
do da comunidade de informações, 
subordinada ao Conselho de Segu-
rança Nacional, a voz categórica no 
coro entoado no alto do poder sobre 
temas amazônicos.

CRIAÇÃO DA 
SEGURANÇA NACIONAL

A paternidade da reserva foi do 
contra-almirante Roberto Gama e 
Silva. Ele também chefiou o SNI, na 
agência de Manaus. Em 1980, foi co-
locado à frente do Gebam (Grupo 
Executivo do Baixo-Amazonas),ir-
mão siamês, na margem esquerda do 
grande rio, do Getat (Grupo Executi-
vo de Terras do Araguaia-Tocantins), 
do lado oposto.

Ao Getat cabia a ação executiva 
do governo militar, sob o império da 
doutrina de segurança nacional, nos 
conflitos fundiários e tensões sociais 
na expansão da fronteira econômi-
ca nacional pelo sertão amazônico. O 
Gebam devia impedir que as multina-
cionais se apossassem das abundantes 
riquezas minerais do outro lado de Ca-
rajás, como acontecera com o manga-
nês de Serra do Navio, um dos mais ri-
cos depósitos de manganês do mundo.

A Bethlehem Steel, através da Ico-

mi, uma empresa nacional de Augus-
to Antunes, o explorara até só deixar 
o osso, na forma do minério mais po-
bre, depois de quatro décadas de ati-
vidade, exportando para os Estados 
Unidos o melhor manganês. Isso não 
podia mais se repetir. E já se repetira 
em Carajás, a princípio de proprieda-
de exclusiva de outra grande siderúr-
gica americana, a United States Steel.

O perigo agora era o milionário 
americano Daniel Ludwig. Em 1967 
ele comprou uma empresa extrativista 
paraense, a Jari, que se dizia proprie-
tária de 3,6 milhões de hectares entre 
o Pará e o Amapá, justamente em área 
parcialmente superposta à Renca. Na-
cionalista duro e intransigente, Gama 
e Silva teve experiência desastrosa na 
sua primeira visita à imensa proprie-
dade onde Ludwig plantara floresta, 
produziria celulose, extrairia caulim, 
cultivava arroz e criava búfalos.

Ao chegar ao aeroporto da empre-
sa, divisou a bandeira brasileira de ca-
beça para baixo. Exigiu a reparação da 
ofensa com o hasteamento correto do 
pendão nacional. Mas não perdoou o 
erro, para ele deliberado.

Quando Ludwig quis explorar sua 
grande jazida de bauxita (minério do 
alumínio), a oeste da futura reserva de 
cobre, o Gebam não permitiu. Com o 
veto, o milionário acabou por vender 
a jazida para a Alcoa, a maior produ-
tora de alumínio do mundo, que com 
esse trunfo impôs a sua posição no 
circuito do alumínio na Amazônia.

A descoberta, em Carajás, do maior 
depósito de minério de ferro de alto teor 
da Terra, um dos mais notáveis feitos da 
geologia em todos os tempos, aparente-
mente tão fácil que sugeria a existência 
de uma conspiração internacional, acio-
nou o alerta no Conselho de Segurança 
Nacional. Era preciso impedir o saque 
internacional da maior fronteira de re-
cursos naturais do país e do globo.

Dizia-se que uma grande área 
no Amapá, entre a concessão da Be-
thlehem, a leste, e os domínios de Lu-
dwig, a oeste, seria uma nova Carajás. 
Gama e Silva mobilizou o CSN e con-

seguiu a criação da reserva em 1984. 
Antes, induziu a Companhia Vale do 
Rio Doce, ainda estatal, a requerer a 
área, preservando os direitos adqui-
ridos antes da decretação da reserva. 
Com isso, nenhuma mineradora po-
deria nela penetrar. O interesse nacio-
nal estava assegurado.

O problema é que nenhuma amos-
tra de cobre foi encontrada na ampla 
pesquisa realizada pela também estatal 
Companhia de Recursos Minerais. Ou-
tros minérios realmente há, mas ainda 
sem dimensionamento físico e comer-
cial. Quanto a ouro, não há dúvida. Cal-
cula o DNPM (Departamento Nacional 
da Produção Mineral) que 28 garimpos 
tenham sido abertos por mais de mil ga-
rimpeiros ao longo dos anos.

Nesses mais de 30 anos, a ativida-
de dos garimpeiros foi ininterrupta. 
Ninguém pediu que eles fossem impe-
didos de entrar nesses locais enquanto 
eram criadas as nove unidades de con-
servação, de vários tipos e duas áreas 
indígenas. Mas nenhuma mineradora, 
nacional ou estrangeira, se apresentou 
com um projeto, mesmo porque os di-
reitos minerários continuam a ser da 
Vale, agora como empresa privada. A 
BP (British Petroleum), que parecia 
em vias de se instalar, desistiu.

QUEM É 
A AMEAÇA?

Com a extinção da condição de 
reserva, essa enorme área será invadi-
da por multinacionais, que estão nos 
bastidores, com apetite voraz, desta 
vez dispostas e investir na prospecção 
de minérios para extração?

Pode ser. É o que o governo Temer 
pretende, carente que se encontra de 
novos recursos privados para tentar re-
animar a economia, a mineral em parti-
cular, que estava em compasso de espe-
ra. Mas é pouco provável que haja um 
boom imediato de novos minérios, em 
função de “mapas da mina” em mãos 
poderosas, nem que as reservas de pro-
teção da natureza sejam destruídas.

Carajás é exemplo oposto. O que res-
ta de vegetação nativa se concentra nos 
platôs onde estão depositados os miné-
rios que a Vale explora desde 1985. Toda 
área em torno foi devastada por fazen-
deiros, agricultores, madeireiros e proje-
tos de assentamento. E ninguém protes-
tou, ao menos com a veemência atual.
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É verdade que as unidades de con-
servação de Carajás surgiram como 
cordão de proteção institucional das 
jazidas. As reservas são públicas, mas 
sob gestão privada. Ainda assim, ali 
está a última concentração da mata 
original do que já foi um verdadeiro 
Éden. E os índios xikrin do Cateté 
convivem amistosamente com a mi-
neradora. Não poderis vir a ser assim 
na extinta reserva?

Feita a gritaria em torno de um 
fantasma remanescente da era da dou-
trina de segurança nacional na condu-
ção dos assuntos amazônicos (embora 
ela continue em vigor), o momento 
agora é de reflexão. Ela inevitavelmen-
te afastará os absurdos e todo bestei-
rol que surgiu em torno dessa histeria 
sobre a maior ameaça à floresta ama-
zônica. Ou então os que combateram 
essa geopolítica vesga e infrutífera, 
quando ela foi aplicada, endoidarão de 
vez com esta reinterpretação absurda 
em plena democracia.

A questão exige um debate sério, 
com as informações corretas e propó-
sitos claros. Ou mais uma vez a vítima 
será a Amazônia – e, mais ume vez, de 
pessoas tão bem intencionadas quan-
to desinformadas sobre a sua história.

A Reserva Nacional de Cobre e 
Associados foi criada por haver in-
dícios de boa concentração de miné-
rios nesses 4,6 milhões de hectares. 
Talvez os mesmos da Serra do Navio, 
bem ao lado, onde, quase três décadas 
antes, fora iniciada a primeira lavra 
empresarial da Amazônia, com uma 
multinacional no comando. Além do 
manganês, ferro, ouro e outras subs-
tâncias. Menos o cobre.

O “detalhe” não tinha importân-
cia. Mesmo a legislação permite que 
se requeiram direitos sobre um mi-
nério e se encontre outro. O objetivo 
do órgão máximo da “comunidade de 
informações” do regime era impedir 
que multinacionais avançassem sobre 
essa área, onde já estava fincado um 
enorme empreendimento do milioná-
rio americano Daniel Ludwig, um dos 
mais famosos integrantes do capitalis-
mo mundial de então.

Algumas pesquisas geológicas 
foram feitas desde então, nenhuma 
delas conseguindo alcançar o cobre. 
Requerimentos foram protocolados 
no DNPM. Mas nenhuma atividade 
empresarial se estabeleceu a partir do 

subsolo da reserva, que a vedava. Gra-
ças a essa porteira fechada, surgiram 
no período nove unidades de conser-
vação da natureza e das terras indíge-
nas. Elas tiveram de conviver com a 
única presença externa: a de centenas 
de garimpeiros circulando entre qua-
se três dezenas de garimpos. Sem pro-
blema algum. Afinal, o alvo eram as 
multinacionais.

INTERDITO 
À MINERAÇÃO

A decisão do governo federal de 
extinguir a reserva tem um objetivo 
claro: estimular a presença das mi-
neradoras numa área com potencial 
para a atividade econômica. E só isso, 
ou tudo isso. Se é o desejo do povo 
brasileiro, que seja bem esclarecido e 
definido. Nenhuma reserva foi atingi-
da tanto na sua integridade territorial 
quanto na sua dinâmica própria. Ain-
da assim, é possível que sofram com 
essa nova pressão humana? É claro 
que sim. A reação a esse mero abre
-alas foi positiva.

Seu efeito foi um novo decreto, es-
clarecendo as intenções e reforçando o 
compromisso legal com a integridade 
dessas unidades ambientais e étnicas. 
Pela primeira vez foi criado um Co-
mitê de Acompanhamento da Extinta 
Renca Interministerial. O comitê pre-
cisa contar com controle externo da 
sociedade civil, do Ministério Público 
e das universidades para ter credibili-
dade. Mas foi um corretivo adequado.

Ainda assim, muitos grupos o 
consideraram insatisfatório. Com o 
clamor nacional, a justiça federal de 
primeira instância acolheu uma ação 
popular e restabeleceu a vigência da 
Renca. Seu efeito concreto é continu-
ar a bloquear a mineração através de 
empresas, não mais pela diretriz da 
segurança nacional, eixo da ditadura 
militar, mas por uma ameaça à natu-
reza e aos habitantes primitivos. Tudo 
bem. Quanto à garimpagem real e ati-
va e, eventualmente, a pecuária, a ex-
tração de madeira, os assentamentos 
rurais, o plantio de soja e outras ativi-
dades, nenhuma iniciativa e nenhum 
interdito. A boa intenção de defender 

a Amazônia está posicionada para ou-
tra direção.

O EFEITO 
DO EXAGERO

Em 1976 o satélite americano 
Skylab, que orbitava a 930 quilôme-
tros da Terra, registrou o maior in-
cêndio causado pelo homem que o 
próprio homem registrou documen-
talmente. Espantados, os cientistas da 
Nasa, a agência espacial dos Estados 
Unidos, enviaram as imagens para o 
Brasil.O fogaréu ardia no sul do Pará.

Um milhão de hectares (ou 10 
mil quilômetros quadrados, quase 
10 vezes o tamanho do município de 
Belém, a capital do Estado) tinham 
pegado fogo, denunciou o então di-
retor do Inpa (Instituto Nacional de 
Pesquisas da Amazônia, de Manaus), 
ao anunciar a existência das imagens, 
durante reunião do Conselho Delibe-
rativo da Superintendência do Desen-
volvimento da Amazônia.

A Sudam era, em grande parte, a 
responsável por aquele gravíssimo cri-
me ecológico. Ela aprovara, dois anos 
antes, o projeto agropecuário da fa-
zenda Vale do Rio Cristalino, com 139 
mil hectares, no município de Reden-
ção, sob a influência do rio Araguaia. 
A dona do projeto era a Volkswagen. 
Foi a primeira (e viria ser também a 
única) vez em que a multinacional 
alemã deixava de montar veículos 
automotores, sua especialidade para 
criar boi, atividade na qual era total-
mente neófita.

Mas só fazia isso porque a maior 
parcela do capital necessário para im-
plantar o que deveria ser uma moder-
na unidade de criação e abate de gado, 
com industrialização da carne, vinha 
de incentivos fiscais administrados 
pela Sudam. Por se instalar na Ama-
zônia, podia abater até 25% do impos-
to de renda que devia e aplicar esse di-
nheiro no novo empreendimento, até 
o limite de 75% do total necessário.

Ao invés disso, a Volks usava o 
fogo para eliminar a floresta nativa e 
em seu lugar formar pastos artificiais, 
sem falar nas acusações de recorrer a 
empreiteiros individuais (os “gatos”), 
que submetiam os seus contratados 
a trabalho escravo. Queimar um mi-
lhão de hectares da mata amazônica 
seria o maior crime ecológico de to-
dos os tempos no planeta.
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A queimada, no entanto, fora de 
“apenas” 10 mil hectares, ou 1% do 
valor denunciado. Logo, não tinha a 
gravidade apontada. E o assunto saiu 
da pauta e virou arquivo, só reaber-
to nos últimos meses, depois de um 
longo silêncio da opinião pública na-
cional e internacional.

No entanto, se o número usado 
fosse o correto, o escândalo teria que 
ser o mesmo. Para quem conhecia a 
Amazônia de fato, não apenas por 
teorias ou em visitas esporádicas e 
rápidas, aqueles 10 mil hectares quei-
mados de uma só vez eram, recorde 
regional, volume de assombrar. 

O milhão de hectares era pura 
fantasia, tecnicamente impossível 
de ser executado. Se a atenção ti-
vesse perdurado, talvez se tivesse 
podido esclarecer uma dúvida que 
perdura até hoje: para poder quei-
mar tanta massa vegetal de uma só 
vez, a Volkswagen teria recorrido 
ao agente laranja, uma pasta quími-
ca, espécie de fósforo, muito usado 
pelos Estados Unidos na guerra do 
Vietnam para desfolhar as árvores e 
assim revelar o inimigo oculto de-
baixo das suas copas.

AO INFERNO, 
COM BOA INTENÇÃO

O caminho para o inferno está pa-
vimentado por boas intenções, diz um 
ditado popular. A história da Amazô-
nia também. Como ela é um dos temas 
que mais interessa e apaixona a hu-
manidade, tem defensores por todos 
os lugares, embora nem tanto, quan-
to se podia esperar, dentro dos seus 
próprios limites. Mesmo aqueles que 
vivem na região e têm a obrigação de 
conhecê-la melhor, às vezes se deixam 
levar pela boa intenção ou singram na 
onda de reações emocionais (quando 
não oportunistas) vindas de fora.

Foi o caso da febre de indignação 
desencadeada pela extinção da Renca, 
com 40% do tamanho atribuído ao 

incêndio da Volkswagen. Desta vez o 
escândalo foi provocado pelo senador 
Randolfe Rodrigues, que é do partido 
dirigido pela acreana (e não acriana, 
como impõe o vocábulo em uso ago-
ra, sem raiz histórica) Marina Silva.

A rigor, o ataque não existe, ou 
ainda não existe, é hipotético. Pode 
vir a acontecer por efeito indireto da 
volta da atividade mineraria dentro da 
área da reserva, que se tornou proibi-
da em 1984, nos estertores do regime 
militar, por obra e graça do seu prin-
cipal órgão geopolítico, o Conselho de 
Segurança Nacional (o mesmo que sa-
cramentou os atos institucionais, que 
conduziram o Brasil a uma ditadura).

A reação ruidosa fez Temer de-
terminar “a paralisação de todos os 
procedimentos relativos a eventuais 
direitos minerários na área, em res-
peito às legítimas manifestações da 
sociedade e a necessidade de esclare-
cer e discutir as condições que leva-
ram à decisão de extinção da Renca”.

Nenhuma empresa estrangeira, 
porém, desrespeitou a interdição da 
reserva, nem por isso deixando de 
atuar em vários Estados brasileiros 
com toda desenvoltura que a legis-
lação e a política do governo lhes 
permitiam – e ainda permitem, sob 
a égide do Código de Mineração, de 
1967, o ano da descoberta da provín-
cia de Carajás, a maior do mundo.

Se a suspensão da extinção da re-
serva for mantida pela justiça, que a 
determinou em caráter liminar, até a 
melhor verificação do assunto, o que 
acontecerá é que nenhuma empresa 
poderá atuar na área. Mas nela conti-
nuarão ativos centenas de garimpei-
ros e muitos extratores de madeira. 

Mas nem eles, que simplesmen-
te ignoram as regras legais, atuam 
dentro das nove áreas protegidas, 
entre unidades de preservação am-
biental e terras indígenas, que não 
foram alcançadas pelo decreto de 
extinção da reserva mineral. Essa 
área, que permanece bloqueada, re-

presenta mais de 70% da Renca, ou 
2,8 milhões de hectares.

Ela continuará a existir, no papel, 
com suas deformidades de origem, 
numa área de 1,8 milhão de hecta-
res, interditada inclusive a pesquisas 
para definir o que há de verdade por 
trás de tanta especulação em tese. 
Podia-se aproveitar que o governo 
reviu o decreto original e criou um 
Comitê de Acompanhamento das 
Áreas Ambientais da Extinta Renca, 
que será consultado sobre a conces-
são de outorgas para a exploração 
mineral na área. 

Por enquanto, o órgão, que é iné-
dito, terá apenas representantes de 
ministérios, da  Funai, Agência Na-
cional de Mineração e dos governos 
do Amapá e do Pará. Essa vitória tem 
que ser completada pela participação 
do Ministério Público e da sociedade 
civil, para poder atuar com isenção e 
prevenir os efeitos indiretos danosos 
da implantação de qualquer empre-
endimento econômico em áreas pio-
neiras da Amazônia.

Se não, as frentes de desmata-
mento muito mais ativas e con-
cretas continuarão sua destruição 
constante e, na maioria das situa-
ções, irremediável.

compreD i v u l g u e
O  L E I T O R  É  Q U E M  F A Z  O  J O R N A L  P E S S O A L

Correção
Uma falha diabólica de digi-

tação na matéria A cultura deles, 
no último Jornal Pessoal, trans-
formou o “Enriquecem” em “En-
riquessem”. Parece até que escrevi 
só como dono de jornal  e não, ao 
mesmo tempo, como jornalista. 
Antecipo aqui o pedido de descul-
pa aos leitores.

Aliás, eles estão emudecendo. 
Não só no jornal impresso em 
papel, mas pela internet. Parece 
que a sociedade se cansou justa-
mente quando devia participar 
como nunca.
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Mais uma batalha
 

Esta é uma modesta edição 
sobre uma data significativa. Tal-
vez, com esta edição, o  Jornal 
Pessoal  tenha se tornado uma 
das mais duradouras publicações 
alternativas do Brasil. Talvez, no 
nosso mundo contemporâneo, a 
mais longeva e a mais singular.

É um jornal escrito por uma 
única pessoa, com o suporte do 
irmão, o Luiz, na retaguarda grá-
fica e artística, numa atuação de 
dupla que também não deixa de 
ser incomum, tanto pela duração 
como pela complementaridade 
das partes.

É um jornal que recusou ter 
acesso à receita de publicidade 
desde o seu primeiro número, 
mantendo esse com-
promisso até hoje. Foi 
uma atitude de pro-
testo diante da prática 
comum, hipertrofiada 
entre os paraenses, de 
condicionamento da 
veiculação de anún-
cios a certo grau de 
compromisso editorial do veículo, 
num toma lá dá cá promíscuo.

E da ação nefasta da publi-
cidade oficial, dosada e dirigida 
conforme os interesses do plan-
tonista no poder, que costuma 
usar e abusar do dinheiro público 
para proveito pessoal e partidá-
rio. Como agora acontece, num 
dos períodos de maior gravidade 
dessa prática, sob administração 
tucana do economista Simão Ja-
tene, que se declara vestal, um 
Catão de bico longo, o modelo 
oposto de Jader Barbalho, apon-
tado como exemplo do rouba e 
(nem sempre) faz populista, que 
anestesia as massas e causa repul-
sa à classe média.

O  Jornal Pessoal  não renun-
ciou a ser impresso em papel, 
contra todos os augúrios e vaticí-
nios do fim da imprensa antiga, 
anacrônica, ferida de morte pelas 
novas tecnologias. Com alguns 
incidentes de percurso, este jornal 
tem ido quinzenalmente às ban-
cas, em número cada vez menor, 

desafiar o marketing e os hábitos e 
costumes, à espera de que o leitor 
vá atrás do seu exemplar e pague 
por ele um valor que muitas pes-
soas consideram alto.

Elas não valorizam a singu-
laridade desta publicação. Ela 
não tem adornos e os atrativos 
comuns da cultura pela imagem, 
pela elipse, pelos códigos cada vez 
mais irracionais, rompedores da 
herança humanística que o livro 
e o próprio jornal impresso em 
papel representam. Numa era de 
informação farta, barata ou mes-
mo grátis, este jornal investe na 
qualidade de um conhecimento 
que não é oferecido por qualquer 
outro, seja por qual linguagem e 

formato adote.
Numa era de de-

mocracia, o JP conti-
nua plenamente alter-
nativo porque parte 
considerável do que 
contém não está dis-
ponível em nenhu-
ma outra fonte. Não 

se trata de assunto cabalístico ou 
esotérico: da pauta constam os te-
mas mais importantes e urgentes 
do momento no Pará, na Amazô-
nia e, às vezes, no Brasil. O desa-
parecimento deste jornal talvez 
provocasse a supressão desses te-
mas da agenda dos cidadãos, com 
danos para o bem social, para as 
necessidades coletivas.

Manter princípios e compro-
misso ao longo de 639 edições, 
sem contar os números especiais 
e os dossiês publicados, custou 
caro e permanece sendo extre-
mamente oneroso para o res-
ponsável solitário por este jor-
nal. Sem a adesão, a confiança e 
o apoio dos leitores, esta guerra 
de um exército de um homem só 
já teria sido perdida.

Para que o combate subsista, é 
preciso travar uma batalha a cada 
novo número e vencê-la. Chegar 
a estes 30 anos é ter consciência 
do caminho percorrido e, ainda 
assim, ou por isso, acreditar que 
vale a pena acreditar no futuro.

30+15
Luiz Pinto

Vivemos tempos difíceis e não estou 
falando de Brasil. Não temos bom-
ba atômica ou de hidrogênio, mas 

temos nossos poderes republicanos ato-
lados na corrupção, metidos com o em-
presariado bandido, agarrados como car-
rapatos às tetas da viúva. É uma bomba 
invisível, mas que vem matando milhares 
de brasileiros por anos e anos.  Aqui no 
nosso rincão amazônico, fronteira de 
povo ignorado e maltratado, a coisa fica 
mais dramática. 

Em 1987 eu passava pelos meus 33 
anos e fazia a charge diária d’O Liberal 
desde 83/84, por aí. Nosso pai havia mor-
rido em 1985, o Romulo no ano seguinte. 
Os filhos do Maiorana já estavam rompi-
dos com o Lúcio, quando ele lançou o JP 
e em 89 fui demitido d’O Liberal. A partir 
daí passei a fazer toda a parte gráfica do 
JP. e sobreviver como autônomo. 

Comecei na publicidade e fui pro jor-
nalismo graças ao Lúcio, seguindo a tradi-
ção de pai pra filho. Mas a música, heran-
ça das cantorias da mãe, compõe a minha 
outra parte. Vem do começo de 1970 a 
nossa parceria e devo muito do que sou 
a ele. Minha progressão profissional está 
à mostra nesses trinta anos de JP, mais 
quinze de parceria jornalística. Não por 
ser irmão dele e também, digo que meto 
a mão no fogo por esse cara. A história 
sobre a Amazônia não prescinde dos re-
gistros dele, fazendo uma caricatura, seria 
o chicomendes do jornalismo amazônico. 

A luta desse pinto solitário só será re-
conhecida pela posteridade da nossa his-
tória, mas pouquíssimos saberão da vida 
privada do Lúcio pra manter esse Jornal 
Pessoal por 30 anos como eu. O JP, assim 
como eu, não é de direita ou de esquerda, 
é de frente, do front. 

Foi fazendo quadrinhos, lá pelos 5 
anos que comecei a  desenhar e pelos 10, 
descobrir meu talento copiando as gra-
vuras de Rugenda e Debret com lápis de 
cera para capas de trabalhos escolares e a 
minha paixão pela História. Hoje, assim 
como o Lúcio, lamento muito a possi-
bilidade de o JP acabar, mas fico feliz e 
orgulhoso de comemorar três décadas 
deste jornal que, como dizia aquela pro-
paganda antiga: quem não é o maior tem 
que ser o melhor.
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JP: 30 anos de luta
pela causa pública 
Célia Regina 

Trindade Chagas Amorim*

Quando fui convidada pela 
Rede Justiça nos Trilhos e 
pelo Comitê Nacional em 

Defesa dos Territórios Frente à Mi-
neração, para participar do evento 
“Do Rio que era Doce ao outro lado 
dos Trilhos: os danos irreversíveis da 
mineração”, que trouxe como tema o 
modelo de mineração no Brasil e o 
que ficou conhecido como a “tra-
gédia de Mariana”, resolvi apresen-
tar um pouco da história do Jornal 
Pessoal nos seus trinta anos de exis-
tência. O evento foi realizado de 7 
a 11 de agosto de 2017, em Belém, 
no Mirante do Rio, da Universidade 
Federal do Pará.

Mas por que revisitar a história 
do JP nesse evento? Qual a relação 
da existência do Jornal Pessoal com 
o que ocorreu em Mariana, um dos 
temas centrais da programação? 
Se levarmos em consideração que 
a tragédia de Mariana, como ficou 
conhecida, não deve ser demar-
cada historicamente dessa forma, 
mas sim como a tragédia das em-
presas transnacionais que operam 
no Brasil e na Amazônia (Samarco, 
Vale S.A., BHP Biliton) em Maria-
na, penso que podemos estabele-
cer pontos relevantes de reflexão, 
a partir do Jornal Pessoal, mesmo 
reconhecendo que tal proposta não 
contempla, na sua integralidade, a 
escritura alternativa do JP, tampou-
co o modus operandi dessas empre-
sas nesses anos todos.

O Jornal Pessoal nasce no ano de 
1987, pós-ditadura militar, exigindo 
direito de comunicação na Amazô-
nia. Há, no lançamento do Jornal 
Pessoal, datado da segunda quinze-
na de setembro de 1987, um duplo 
movimento alternativo, radical: lutar 
veementemente pelo sagrado direi-
to de comunicação e lutar por uma 
Amazônia mais justa para todos, mas 
fundamentalmente para nós, os ama-

zônidas. Esse duplo movimento, que 
é a essência do JP, é mantido a ferro e 
a fogo há trinta anos.

Mas que Amazônia o Jornal Pes-
soal narra em suas páginas? Que 
Amazônia é essa que nos choca tan-
to? Que Amazônia é essa que nos 
causa uma sensação de estranha-
mento, de não pertencimento? Cer-
tamente que não é uma Amazônia 
fabricada pelo poder dos grandes 
conglomerados midiáticos e seus 
inúmeros chavões, lugares comuns, 
que habitam, a partir disso, o ima-
ginário coletivo local/global. Apesar 
de essa Amazônia ser conhecida e 
reconhecida por todos nós, nela não 
há espaço para nós, amazônidas!

A Amazônia revelada por Lúcio 
Flávio Pinto, nas páginas do Jornal Pes-
soal, é uma Amazônia dilacerada histo-
ricamente, uma Amazônia violentada 
pelo poder do capital industrial-finan-
ceiro globalizado e, sobretudo, com a 
conveniência e o aval do Estado brasi-
leiro; esse mesmo poder foi o respon-
sável pelo maior crime da história da 
mineração na região de Mariana, Minas 
Gerais, em novembro de 2015.

O cenário trágico em Mariana, 
de autoria das empresas transnacio-
nais Samarco, Vale S.A., BHP Biliton, 
denunciou, entre outros fatores já 
expostos que não existe um contro-
le por parte dos responsáveis, para 
se evitar crimes como o do dia 05 de 
novembro de 2015, publicado no es-
paço comunicacional global. 

Isso faz parte do modus operan-
di dessas empresas. Acontece que 
esses fatos só vêm a público quando 
se constituem como tragédias huma-
nas: dezenove mortes, desapareci-
mento provocado pela lama da mi-
neração de comunidades do entorno, 
contaminação gravíssima do meio 
ambiente de dois estados brasileiros, 
Minas e Espírito Santo.

A história do alternativo é a his-
tória do desvelamento dessa estrutura 
maquínica, estrategicamente organi-
zada, em nossa região e no país. O al-
ternativo não espera as tragédias que 

afetam a todos, como foi o caso de 
Mariana e dos impactos socioambien-
tais, cotidianos, causados pelo trem 
da Vale S.A., que corta vinte e sete 
municípios espalhados pelos Estados 
do Pará e Maranhão, levando o nosso 
melhor minério de ferro para o mer-
cado internacional e deixando apenas 
desigualdades e conflitos sociais. Ou-
tro tema do evento. 

Há trinta anos, o Jornal Pessoal 
questiona esse modelo de mineração, 
com perguntas como “Vale. Um ca-
valo de Troia?”. Essa é a manchete de 
capa do JP de número 210, de 1999. 
Nessa edição, o nosso Estado apare-
ce como o responsável por a Vale ser 
uma potência no ramo da mineração 
no país e no mundo, e a Vale como a 
responsável pelo subdesenvolvimento 
paraense. São trinta anos expondo a 
nudez de uma Amazônia que insisti-
mos em não enxergar.

No JP, é comum encontrarmos 
os grandiosos números, sempre lu-
crativos, dos megaempreendimentos 
que são instalados em nosso territó-
rio, isso a grande mídia também faz. 

Porém, o jornalismo 
praticado no 

alternativo é aquele 
que retira a blindagem 
quantitativa do 
progresso, dos grandes 
números econômicos 
desse modelo de 
mineração que insiste 
em excluir o homem que 
aqui vive e o seu meio 
ambiente dos processos 
de desenvolvimento 
do país. Eis a grande 
diferença de um 
jornalismo cidadão!
A edição de julho de 2017, a mais 

recente, por exemplo, a de número 
635, da primeira quinzena, apresenta 
a capa: “Amazônia: A destruição pros-
segue”. No texto, o jornalista chama a 
atenção para a poderosa propaganda 
e relações públicas do neocapitalismo 
globalizado (Noruega e Vale S.A), em 
defesa de seus interesses e da chama-
da “causa amazônica”. 

O alternativo denuncia que o cor-
te de quase duzentos milhões de dóla-
res neste ano, num programa de apoio 
à proteção da natureza na Amazônia, 
não foi obra só da ecologia, ao contrá-
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rio, “a Noruega se tornou a dona do 
ciclo completo do alumínio no Pará”, 
atuando em Paragominas, Oriximiná 
e Barcarena. A Noruega, destaca o JP, 
“está investindo na busca e extração 
de petróleo no pré-sal brasileiro. Da 
mesma forma a multinacional brasi-
leira Vale S.A, a maior vendedora de 
minério de ferro do planeta” (Jornal 
Pessoal, n. 635, jul. 2017).

Então, entre propaganda e marke-
ting, a Amazônia colonizada, geradora 
de riquezas para o mercado interna-
cional, torna-se cada vez mais selva-
gem, bárbara! Aliás a barbárie é tema 
do número inaugural do Jornal Pessoal 
(que teve sua existência no seio de uma 
empresa de comunicação hegemônica, 
o jornal O Liberal, utilizando inclusive 
a gráfica dessa empresa). A selvageria 
na Amazônia só faz crescer. Todos os 
que ousam contestar essa estrutura 
hegemônica têm suas vidas ceifadas, 
como Paulo Fonteles, advogado de 
posseiros e camponeses no Sul do Pará, 
que foi assassinado por latifundiários e 
agentes do Estado, assunto da primeira 
capa do Jornal Pessoal. 

A lista das vítimas é enorme e 
dela fazem parte ativistas como Chi-
co Mendes, a missionária Dorothy e 
tantos outros que não chegam às es-
tatísticas oficiais porque incomodam 
os detentores do poder do capital e do 
Estado em nossa região. Esse, aliás, é 
um tema sempre recorrente nas pági-
nas do alternativo.

É dessa forma que o poder do 
capital se manifesta no território e 
transforma tudo e todos em merca-
doria, ou seja, financeiriza o meio 
ambiente e a vida nele contida, sem-
pre com a imagem da sustentabilida-
de da Amazônia.

 Todos aqueles que não aceitam a 
lama tóxica da mineração deixada em 
Mariana, Minas Gerais, a qual chegou 
até o Espírito Santo, ou as crateras, 
como as deixadas na Serra do Navio, 
no Amapá, são punidos, de forma 
análoga ao que ocorre em outras áreas 
impactadas no Pará e no Maranhão.

No caso específico de Lúcio Flá-
vio Pinto, optar pelo metajornalismo 
crítico não tem sido fácil para ele. 
Em vinte e cinco anos, dos trinta do 
JP, Lúcio Flávio Pinto se defende no 
Tribunal de Justiça do Estado: já che-
gou a computar trinta e três proces-
sos contra ele na Justiça do Estado 

do Pará desde 1992, impetrados por 
empresários da comunicação (família 
Maiorana), grileiro de terra (Cecílio 
do Rego Almeida), políticos, delegado 
de polícia e juízes. O jornalista tam-
bém já sofreu espancamento público 
em 2005, por um dos Maiorana.

Lúcio Flávio Pinto 
foi condenado pela 

justiça do Estado do 
Pará porque desvendou 
uma das maiores 
grilagens de terra 
do mundo, no Xingu, 
Pará, do falecido 
empresário Cecílio do 
Rego Almeida. 

Provou que as terras eram de domínio 
público e o Estado reconheceu que 
de fato as terras eram da União, mas 
condenou o jornalista. Essa é uma das 
técnicas para calar a voz e destruir a 
vida de Lúcio Flávio Pinto. Em con-
trapartida, nenhuma das pessoas que 
acionou o jornalista na Justiça exer-
ceu o direito de resposta concedido 
pelo Jornal Pessoal. 

Lúcio Flávio Pinto insiste, resiste, 
como um defensor da causa pública 
da Amazônia, por isso coleciona no 
currículo diversas premiações, como 
a da Itália, o Colombe d’oro per la 
pace, de 1997, do Arachivio Disarmo. 
Trata-se de uma Organização Não 
Governamental liderada pelo senador 
socialista Luigi Anderlini. O jorna-
lista paraense foi o primeiro não eu-
ropeu e o primeiro latino-americano 
a receber tão importante premiação, 
com indicação de Maurizio Chierici, 
enviado especial do jornal italiano 
Corriere della Sera.

No evento “Do Rio que era Doce 
ao outro lado dos Trilhos: os danos ir-
reversíveis da mineração” a equipe do 
Academia Amazônia, da Faculdade de 
Comunicação, por meio do projeto de 
Extensão Documentários Biográficos 
da Amazônia (DocBio), coordenado 
por esta pesquisadora e pela professo-
ra Alda Costa, lançou o DocBio Lúcio 
Flávio Pinto, documentário que teve a 
proposta de marcar os trinta anos do 
Jornal Pessoal como “uma das mais ra-
dicais e longevas publicações alternati-
vas da história do Jornalismo Brasilei-
ro” e  da Amazônia (AMORIM, 2008). 
Teve também a dupla finalidade de de-
marcar uma memória, que não pode 
ser apagada, porque ela visibiliza as 
estruturas de dominação que operam 
na Amazônia, e propalar o quanto Lú-
cio Flávio Pinto foi e é perseguido por 
esses poderosos. 

No documentário há uma frase 
central do jornalista que gostaria de 
recuperar neste texto: “Se alguém 
[quiser] colocar uma lápide na mi-
nha sepultura, eu peço que colo-
quem: ‘Ele incomodou os poderosos! 
’” (Pinto, 2017b).

E como o tema do evento destacou 
uma tragédia, ou várias, não só em 
Mariana como na Amazônia, gostaria 
de finalizar este texto, que foi apresen-
tado em formato de palestra por mim, 
no dia 11 de agosto de 2017, com uma 
breve citação de Walter Benjamim: 
“Nunca houve um documento da cul-
tura que não fosse também um monu-
mento da barbárie” (2012, p. 245). 

___________________________
* Prof.ª Dr.ª do PPGCOM/Facom
Coordenadora do Grupo de Pesquisa 
Mídias Alternativas na Amazônia 
(CNPq-UFPa)
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O JP me deu
régua e compasso

 

Paulo de Faria
 

Minhas primeiras imagens de 
menino solto na cidade se 
deram por um triangulo es-

caleno da minha iniciação na escrita 
e no desenho, na esquina da travessa 
Campos Sales com a rua 13 de Maio. 
Levado pelos irmãos jornalistas, 
lembro de ficar desenhando e es-
crevendo palavras soltas na redação 
de A Província do Pará. Adorava su-
bir as longas, altas escadas que da-
vam na redação. Janelas com paisa-
gens de telhados de barro e o asfalto 
longe dos olhos pássaros, com uma 
trilha de tic-tac de máquina de es-
crever ao fundo.

Outra memória era ir para um 
escritório no edifico em frente ao 
Arquivo e Biblioteca Pública, bi-
blioteca onde era obrigado a fazer 
pesquisas, mas que adorava ficar ali 
lendo histórias e imagens que não 
serviam para nada. Ficava fazendo 
cópias das frases e dos desenhos que 
gostava. Sempre tive inclinação e ta-
lento pra copista.

Nos três espaços sentia aquele 
agradável e enjoativo cheiro de papel 
e umidade. No escritório do 8º andar, 
do mesmo lado de A Província, ficava 
a sala de trabalho do jornalista Lúcio 
Flavio Pinto, correspondente de  O 
Estado de S. Paulo  na Amazônia, 
juntamente com outro irmão, o Rai-
mundo, já falecido. Tinha uma placa 
numa das portas dos dois cômodos 
que davam pro corredor, e que se li-
gavam por dentro. Tinha ainda um 
banheiro no escritório.

Quando saia do elevador, um 
corredor comprido, cheio de por-
tas e uma janela ao final. Bem no 
meio do corredor, à esquerda, era 
o meu paraíso. Ficava horas ali, um 
silêncio de moscas, cortando dos 
cadernos do Estadão o que estava 
marcado com caneta ou lápis de cor. 
E colando em folhas brancas com 
o cabeçalho do jornal. E, logo, fui 
aprendendo a ligar o telefone embu-
tido naquela máquina, que parecia 

um painel de carro, onde discava 
um número. Era o telex.

Atendiam em São Paulo, davam 
um sinal e eu colocava a fita já pi-
cotada pelo texto do Lúcio, quando 
ele datilografava, e eu tinha a missão 
de enviar. E ficava vendo e ouvindo 
aquela fita. Como um rolo de filme. 
Ou ficava lá para atender no horário 
o telefone de São Paulo, e fazia o ser-
viço contrário, me certificando que 
havia fita virgem na máquina. “Jornal 
Estado de São Paulo, Amazônia, boa 
tarde”. E após o sinal que eu dava, a 
fita era picotada e a máquina escre-
via sozinha o texto no papel – como 
num cinema.

Era um longo tempo mágico. As 
bolinhas amarelas do picote caiam 
numa caixinha de acrílico. Éramos 
proibidos de usar como confete no 
carnaval, porque era tó-
xica. Podia cegar. Nunca 
fiquei cego. Atrás da má-
quina tinha uma janela 
enorme que dava para ver 
muitos mais telhados, e lá 
longe a igreja da Sé, de-
pois o rio, e o outro lado 
da margem. A terceira 
margem. E foi nessa mar-
gem que comecei a escrever ficção e 
fazer teatro.

Sempre vi o meu irmão e padri-
nho como uma biblioteca. Uma en-
ciclopédia. Um dicionário. Não tinha 
nada que ele não soubesse. E gostava, 
tinha enorme prazer em responder a 
coisa certa. Eu perguntava para ele 
questões que podiam cair na prova. 
Fazia a pergunta como um comentá-
rio para que ele achasse que eu que-
ria compartilhar um conhecimento. 
E batata, ele respondia, sem perceber 
que eu estava copiando a sua respos-
ta na minha cabeça. Era o meu exer-
cício de coesão, de síntese, de brevi-
dade. Não precisava ler aquele livro. 
Eu era a orelha dos livros que ele me 
descrevia. Ele era o meu google. E na 
prova sempre acertei. mesmo quan-
do errava. Mas as provas de respos-
tas escritas foram acabando e entrou 

a moda de marcar. Essa até era mais 
fácil pra colar. Mas não tinha graça. 
Assim, repeti uma série.

Ainda em Belém, vi o Lúcio se 
demitir do  Estadão,  no tempo em 
que parei de ir à Biblioteca e a subir 
nas escadas d’A Província. Estava 
com 16 anos, quando, num domin-
go acompanhei um colunista social 
em sua lancha no Iate Clube. Depois 
fui com ele até a redação levar a sua 
coluna que saia nas segundas. Subi 
as escadas de camiseta e sunga, iní-
cio dos de 1980. Levei um susto com 
meu irmão Raimundo, o Zezé, ali em 
pleno domingo. Me viu chegar com o 
namorado. Como já gaguejava, ficou 
mudo. Acho que foi a última vez que 
fui à Província.

Desde a infância construí naquela 
esquina o desejo de escrever histórias 
num jornal. Criei um personagem 
assim, o Hemineu, em Os Crimes de 
Preto Amaral. Suas falas, construí do 
que copiei de uma edição do Jornal 
Pessoal, sobre Belém, escrita pelo ve-
lho Maranhão na Folha do Norte, que 
o meu irmão citou. Passei muito tem-

po em redação de jornais. 
Daí meu desejo em trazer 
a crônica em meus textos.

Quando eu já tinha 20 
anos, o Lúcio se demitiu 
do  Estadão  nessa época 
ele criou este jornaleco 
subversivo e realmen-
te comprometido com o 
jornalismo, que não de-

veria durar tanto. Trinta anos. Lem-
bro bem da primeira edição sobre o 
crime que matou o deputado do PC 
do B, Paulo Fonteles. E rodado den-
tro de O Liberal. Numa história que 
hoje parece surreal. Lembro quando 
o jornal foi premiado e teve um pa-
lanque em frente do Teatro da Paz, ao 
lado do Bar do Parque, onde o Lúcio 
foi homenageado. Isso também hoje 
parece surreal. Guardo com carinho 
a camiseta branca de gola e punhos 
amarelo e com a marca do JP no pei-
to.

A experiência idealista do Lúcio 
em busca da verdade me inspirou a ter 
uma companhia de teatro, onde escre-
vo, produzo, atuo, e a direção de arte 
está dentro da direção geral, como a 
sua rotina em seu oficio no seu jornal, 
e ao lado do grande talento do 
outro irmão, o Luiz, que desenha 
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e diagrama. O Luiz que me levou 
pro teatro. Eu dei sorte, herdei 

um pouco de cada um, mais a sensi-
bilidade artística de minha mãe e o 
desejo político de meu pai.

O Lúcio me fez entender minha 
vocação para atuar num ativismo 
por direitos humanos, através do 
teatro,    na Cracolândia, Boca do 
Lixo, São Paulo. Se ele pode fazer 
isso no jornal, eu quero fazer isso 
no teatro. Pensei. Pessoal. E assim 
foi essa história.

Estou há 27 anos em São Pau-
lo, e fico feliz que o Lúcio consiga 
seguir com seu o rumo para ser 
gauche na vida, ser Quixote, sem 
eira nem beira, a troncos e barran-
cos, e fiel ao que ele idealizou. Há 3 
anos montei uma peça aqui em São 
Paulo para falar disso tudo. Tem-
poNorteExtremo. Esse Tempo, esse 
Norte, esse Extremo desejo pela 
verdade e pela justiça. Amazônia 
que existe em mim bate no coração 
do Lúcio. A São Paulo que existe 
em mim, bate na cabeça dele. E isso 
tudo corre em minhas veias. Mistu-
rado. Amalgamado.

Parabéns, Belém, Pará, Amazô-
nia pelo jornal que mais defende 
essa região tão rota de tantos crimes, 
numa declaração de amor impressa, 
como agora a minha aqui, por esse 

irmão tão brilhante que fez esse da-
nado do  Jornal Pessoal.  Vida longa 
e continue inspirando tantas e tantos 
jovens em busca da verdade, da in-
formação, do conhecimento. Evoé!

Quatro décadas em livros 
 
Quarenta anos atrás foi publicado 

o meu primeiro livro:  Amazônia, o 
anteato da destruição, em outubro de 
1977, em pleno clima de Círio. Reu-
niu 104 artigos, em 372 páginas (no 
formato grande), em torno de 10 te-
mas: terras, índios, minérios, ecolo-
gia, economia, urbanismo, polêmica, 
água, estradas & ambiente. O livro, 
com dois mil exemplares em duas edi-
ções, está esgotado.

Na Estante Virtual, site que con-
grega os sebos do Brasil, há dois 
exemplares em oferta. O sebo Luzes 
da Cidade Botafogo, do Rio de Janei-
ro, que vendeu um exemplar autogra-
fado (para quem?) por 90 reais, tem 
outro, pelo mesmo preço.

O Sebo Em Busca do Saber, de 
São Bernardo do Campo (São Paulo), 
quer R$ 300 pelo exemplar que pos-
sui. Dois outros foram vendidos por 
R$ 450. É um preço excessivo, que a 
Estante Virtual costuma inflacionar 
por ser primeira edição. O livro não 
vale tanto, seja pelo conteúdo como 

pelo fato de que suas páginas desco-
lam facilmente por causa do volume, 
que exigiria que fossem costuradas. 
Para garantir a durabilidade do livro, 
é recomendável encaderná-lo.

Em 1977 eu tinha 28 anos, quase 
12 de jornalismo, seis como repórter 
de  O Estado de S. Paulo  (nele ficaria 
por mais 12 anos) e quatro em O Li-
beral. Viajava muito por toda Ama-
zônia. Onde quer que houvesse um 
acontecimento importante, eu lá es-
tava. Primeiro acompanhado por um 
fotógrafo. Depois, sozinho. Eu mesmo 
passei a fazer as fotos. Como a da capa 
do livro, criação do meu irmão, Luiz, 
que me acompanha desde 1972 (mes-
ma época do começo do trabalho em 
comum com outro irmão, o Raimun-
do José, que se foi muito antes da hora 
devida) e é meu indispensável compa-
nheiro neste jornal.

Enquadrei uma posseira do PIC 
(Projeto Integrado de Colonização) 
Gy-Paraná, em Rondônia. Seu drama 
era característico da época. Era 1976. 

Ela recebeu um cartão de identifica-
ção do Incra, que a autorizou a invadir 
a área dos Suruí. Os índios reagiram 
e atacaram os colonos, matando dois 
deles. A possira, que já fora expulsa 
de Mato Grosso por fazendeiros, jul-
gava que o documento do Incra era 
garantido. Não era. Ela continuaria 
a migrar pela Amazônia, novamente 
expulsa de onde se estabelecera.

Ela exibia o documento emitido 
pelo Instituto Nacional de Coloni-
zação e Reforma Agrária, usando as 
duas mãos. Uma delas também se-
gurava uma propaganda das pilhas 
Rayovac com uma foto de Pelé. Estava 
suja, vestia uma roupa pobre e sim-
ples, um lenço cobrindo a cabeça para 
protegê-la do sol. Ao fundo, restos de 
uma queimada, com touceira de ca-
pim, sobras de árvores, o terreno des-
nudo, pronto para ser lavado e lixivia-
do pelas chuvas fortes, sem a proteção 
da cobertura vegetal.

Eu trazia as várias Amazônias 
para as páginas dos dois jornais, que 
me financiavam as expedições. Es-
tava empenhado em ver tudo 
com meus próprios olhos e não 

Quando tudo começou

Pedro Pinto

Estava ainda atordoado pelo 
casamento, tentando entender 
o que havia feito, quando o 

Lúcio me chamou para ajudá-lo. Ele 
estava muito agoniado e queria fazer 
um jornal para apresentar ao público 
as investigações sobre o assassinato 
do deputado Paulo Fonteles.

E o jornal saiu na marra. E esta 
foi a melhor maneira de fazer o JP. 
Na improvisação.

E quando estávamos nos recupe-
rando daqueles dias de corre-corre 
que antecederam o lançamento, veio 
a convocação pro segundo número. 
Mas como? Não era só para aquele 
caso do deputado assassinado?

Nada! Faltava o caso de des-
vio de recursos do Basa. E assim 
o trabalho foi seguindo.

Como eu era bancário, pois 
já havia abandonado a carrei-
ra profissional da família, não 
pude prosseguir com a ajuda. O 
ano de 1988 amanhecera e o JP 
sobrevivera.

O Lúcio conseguiu superar a 
experiência do Bandeira 3, onde fui 
office boy. Realmente, ninguém es-
perava por essa longevidade. Nada 
nos dava pelo menos a expectativa 
de que aquele passaria a ser o seu 
principal empreendimento.

O JP sobreviveu porque o pú-
blico queria exatamente aquilo. A 
verdade dos fatos.



10  JORNAL PESSOAL Nº 639 SET/2017 • 1ª quinzena

ANTEATO DA 
DESTRUIÇÃO

O prefácio do livro, de 
outubro de 1977.

Estes artigos foram escritos em cima 
dos acontecimentos, como uma 

resposta, uma denúncia ou um escla-
recimento sobre o dia a dia. São, por-
tanto, essencialmente jornalísticos. O 
repórter que os produziu não teve fô-
lego para chegar a uma interpretação 
sistemática: se restringiu a levantar e 
checar informações, percorrer inter-
mináveis gabinetes, ouvir histórias 
incríveis em contínuas andanças por 
todos os pontos da Amazônia. Segun-
do o tortuoso rastro da verdade, ha-
veria de cometer erros. Mas a própria 
reflexão sobre o cotidiano talvez ajude 
a situar e compreender a época de que 
esses artigos trataram.

me deixar embromar ou seduzir. 
Iria sustentar a verdade com os 

abundantes fatos que coletava e sua 
checagem em fontes confiáveis e legí-
timas. Foi o que destacou o advogado 
Otávio Mendonça, amigo e parceiro 
de polêmicas, na saudação que me fez 
no dia do lançamento do livro.

Escolhi a oficina de O Liberal para a 
noite de autógrafos. Muitos dos convi-
dados entraram pela primeira vez nes-
se dia nas entranhas do jornal, vendo 
os operários preparar a edição do dia 
seguinte. Alguns socialites se sujaram 
nas tintas da impressora, em pleno fun-
cionamento. Oliveira Bastos registrou 
o detalhe na sua coluna em O Estado 
do Pará, dizendo que eu fomentava a 
luta de classes. Não sem alguma razão.

Déa, esposa do patrocinador da 
festa, Romulo Maiorana, com um ge-
neroso coquetel, era quem anotava os 
nomes das pessoas que iam para uma 
longa fila receber o autógrafo, numa 
ordem democrática e igualitária. Na 
hora dos discursos estavam altas auto-
ridades, intelectuais, críticos e critica-
dos, e o povo em geral. Discreto, Altino 
Pinheiro, que se dispusera a produzir 
e imprimir o livro por sua conta, fiel à 
sua legendária generosidade.

A sessão durou mais de quatro 
horas. Quase toda edição acabou 
nesse dia, exigindo logo uma se-
gunda fornada. Romulo estava feliz, 

Este livro não passa de uma soma 
de matéria prima à disposição dos 
que, depois, se dispuserem a escrever 
a história mais real desta lendária re-
gião. Fazer jornalismo aqui tem sido 
muito difícil. E mesmo um produto 
tão limitado como este livro resulta 
de um esforço penoso, muitas vezes 
amargo. Para suportá-lo, é preciso 
mais do que disciplina e consciência: 
é necessário amar o tema.

Em outubro do ano passado, es-
crevia numa das minhas colunas: 
“desconfio que a melhor coisa que 
os jornalistas podem fazer é depor 
sobre o que ocorre em seu tempo. A 
análise, em geral, exige mais fôlego e 
não estamos preparados para essas 
grandes caminhadas. Contudo, uma 
série de circunstâncias me levou à 
objetividade e a uma certa obtusi-
dade temática. Existe por trás desta 

sentindo-se um verdadeiro mece-
nas. Quando fui cumprimentá-lo, 
ao me retirar, ele me abraçou afetu-
osamente e me agradeceu, emocio-
nado – ele e eu. Foi um autêntico 
happening cultural. Para registrar o 
momento, reproduzo em seguida o 
prefácio que escrevi.

Três anos depois, em 1980, saiu 
meu segundo livro. Só existiu por 
obra e graça do paulista José de Sou-
za Martins. Já então considerado um 
dos maiores sociólogos brasileiros, 
ele chegara a mim atraído por uma 
das reportagens de viagem que fize-
ra. Foi sobre a grilagem de terras na 
divisa do Pará com o Maranhão e a 
tentativa de matar um povoado, São 
Pedro da Água Branca, e a sua gen-
te. Martins estava começando a in-
cursionar pela Amazônia, depois de 
ter escrito um dos mais importantes 
estudos sobre a cafeicultura do inte-
rior de São Paulo.

Conversamos longamente. Apre-
sentei-lhe minhas ideias e fiz-lhe su-
gestões de pesquisa. Reconhecido, ele 
convenceu a Hucitec, editora de São 
Paulo, a publicar  Amazônia: no ras-
tro do saque  (219 páginas), dedicado 
aos problemas de terras e seu contex-
to econômico (há dois exemplares na 
Estante Virtual, a R$ 70 e R$ 100).

Martins escreveu a orelha do livro 
(transcrevo-a também), num ato de 

generosidade, sem favor, porém, que 
desapareceu quando, em suas me-
mórias (A sociologia como aventura), 
no meio de tantos agradecimentos 
e citações, nenhuma referência fez 
a mim. Senti o impacto da omissão, 
mesmo quando ele tratou de pesqui-
sa que fez por mim indicada. Mas 
já me acostumei a esse tratamento, 
que me dão muitos acadêmicos. Eles 
consideram que meu jornalismo não 
tem valor científico e não ilustra suas 
bibliografias.

No passado, quando eu também 
era um acadêmico, parecia que esse 
preconceito (em parte, com motiva-
ção procedente) não se estabeleceria. 
Minhas reportagens e meus livros 
eram muito citados. A partir de certo 
momento, meu nome começou a ser 
suprimido, até sumir do circuito, fato 
exemplificado pela atitude de José de 
Souza Martins.

Incomoda um pouco, mas não 
abala. Considero-me predestinado ao 
jornalismo. Se é só isso que sei fazer, 
continuarei a fazê-lo. Empenho a ca-
pacidade que tenho na cobertura diá-
ria dos acontecimentos. Os livros são 
uma decorrência desse trabalho. De tal 
maneira que quando eles passaram da 
segunda dezena, deixei de acompanhá
-los. Passaram a ter existência autôno-
ma. E assim La nave va. Eu atrás dela, 
no meu casco de caboclo branquelo.

coluna o observador sisudo, preso à 
formalidade das coisas. É uma posi-
ção mais exigente para quem es-
creve, talvez menos interessante 
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para quem lê, necessária para 
quem, depois, precisará regis-

trar com maior rigor os dias atuais”.
O principal dos artigos seleciona-

dos para este livro saiu numa coluna 
diária que vem sendo publicada com 
certa regularidade há mais de três 
anos nas páginas de O Liberal, jornal 
de Belém. Mas há também artigos 
de O Estado de S. Paulo, Opinião, Mo-
vimento e A Província do Pará. Procu-
rei dividi-los por assuntos, obedecen-
do à sequência cronológica.

Certos temas se tornaram mais ex-
tensos por força da sua importância, 
mas alguns foram excluídos porque, 
por feliz acaso, estão saindo outras 
duas publicações. Numa delas reú-
ne-se a série sobre a venda de terras 
da Serra dos Carajás à Amazônia Mi-
neração: foi no Informe Amazônico 
[minha primeira coluna em O Liberal, 
iniciada em 1973] que se denunciou 
a ilegalidade da transação. Em outra 
publicação, serão reunidas reporta-
gens sobre questões fundiárias.

Dedico este livro ao interesse de 
Altino Pinheiro, que insistiu na sua 
publicação. Sem essa insistência, eu 
jamais teria completado a seleção. 
Quero testemunhar meu reconheci-
mento a todos os companheiros de 
profissão, que me acompanham e me 
ajudaram muito a aprender o que sei 
e a fazer o que fiz. E também aos ami-
gos, poucos porém vitais, e parentes. 
Mas, sobretudo, a Lenil, Lívio e Julia-
na: sem o amor que tenho por eles se-
ria impossível amar esta região. Como 
é necessário.

Espero apenas que este livro sirva 
para demonstrar que na Amazônia 
vive-se o antiato da criação, o anteato 
da destruição.

NO RASTRO 
DO SAQUE

Apresentação desse livro por 
José de Souza Martins.

A Amazônia entrou na ordem 
do dia das discussões políticas 

e econômicas da mesma forma que 
entrou no circuito do capital, que foi 
mais profundamente envolvida pela 
divisão social do trabalho e pela di-
visão internacional do trabalho. Por 
isso, tem crescido o debate nos jor-
nais, nas universidades, nas associa-
ções profissionais dos grandes cen-
tros urbanos, no Brasil e fora deste, 
sobre a ocupação da Amazônia.

Muito do que se tem escrito e 
falado é demasiadamente fanta-
sioso. O que importa descobrir é a 
alteração na forma com que o pro-
cesso do capital sujeita os homens 
e a natureza para se reproduzir 
ampliadamente.    O que se observa 
no mundo amazônico é uma trans-
formação  no processo do capital, 
transformação essa que devasta a 
relação entre os homens do mesmo 
modo que devasta a natureza. A es-
cala em que se dá hoje esse processo 
constitui um verdadeiro saque.

Lúcio Flávio Pinto, o autor deste li-
vro, é um dos pesquisadores que com 
mais competência se lançou no rastro 
desse saque. Sociólogo diplomado pela 
Escola de Sociologia e Política de São 
Paulo, é também jornalista de O Libe-
ral, de Belém, e correspondente do jor-
nal O Estado de S. Paulo naquela cida-
de. É tido, com justa razão, como um 
dos melhores conhecedores dos pro-
blemas sociais, políticos e econômicos 
e escreve diariamente há vários anos.

O seu conhecimento do mundo 
amazônico é intimo, pessoal, dire-
to. Ele esteve presente em todos os 
acontecimentos relacionados com 
a Amazônia desde que começou o 
saque a que se refere, seja nas ins-
tituições governamentais, na grande 
cidade, seja em modestos redutos do 
sertão. Lúcio Flávio Pinto desenvol-
ve uma modalidade de jornalismo 
que poderia ser definida de  jorna-
lismo social, o jornalismo que en-
volve um certo dimensionamento 
sociológico da notícia, do fato, do 
acontecimento.

Com frequência ele tem docu-
mentado acontecimentos que fica-
riam fora do registro historiográfico 
elitista que provém da nossa heran-
ça colonial e que ainda nos sufoca. 
Muitas vezes ele tem levado para 
o texto escrito e a página impressa 
a voz e a situação dos subalternos, 
dos lavradores pobres do sertão, dos 
peões vendidos e comprados como 
escravos. Por trás do seu trabalho 
existe uma viva concepção de Histó-
ria. Por isso os conflitos que expres-
sam o acontecer histórico permeiam 
todas as suas análises.

A perspectiva que amarra os vá-
rios temas e planos deste livro é de 
tal maneira rica e sólida que ao lê-los 
descobrimos que não estamos lendo 
um livro sobre a Amazônia, mas um 
livro sobre o Brasil, suas situações 
sociais, seus processos – processos 
que engendram o saque do mundo 
amazônico.
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Em família
Considero-me privilegiado por poder dividir esta edição com meus 

irmãos Luiz, Pedro e Paulo. Elias e Eliaci não puderam responder 
presente. Completariam a festa, engalanada pelos brilhantes e 

comoventes textos dos meus irmãos. A ausência do Raimundo, o 
irmão que morreu, é dolorosa. É penoso não poder dividir esta alegria 

com Elias e Iraci, meus pais. Mamãe, em particular, vibraria com o 
que foi seu maior sonho: ver os filhos em união. Papai bem poderia, 
jornalista que foi, o texto principal do Jornal Pessoal, nesta edição 

comemorativa dos 30 anos.
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ESTUDANTES 
Em 1953, cinco chapas apresen-

taram 86 candidatos ao parlamen-
to da Uecsp (União dos Estudantes 
dos Cursos Secundaristas do Pará), 
disputando votos dos alunos de 28 
escolas em Belém, Santarém, Bra-
gança e Cametá. A chapa mais nu-
merosa era a do Movimento Estu-
dantil Cristão, com 20 candidatos, 
dentre os quais Gerson Peres, Pé-
ricles Oliveira, Manoel Leite Car-
neiro, Laurênio Miranda da Rocha, 
Sérgio Negrão Franco e Jovelino 
Leão Filho.

A segunda maior chapa era a 
da União Estudantil Independen-
te, com 19 nomes, como Raimundo 
Albuquerque, Elias Haber, Antônio 
Olyntho Contente, José Figueiredo 
de Sousa, Antônio Villar Pantoja, Hi-
ram Rollo, Joaquim Lassance Maia e 
Raimundo Holanda Guimarães. 

Pelo Movimento Democrático 
Estudantil eram 17, com Irawaldyr 
Rocha, Rui Zacarias Mártires, Itair 
Silva, Rosomiro Arrais, Gabriel 
Kalume e Hélio Zahluth. 

A Frente Democrática Estudan-
til tinha, entre seus 16 candidatos, 
Benedito Alvarenga, Manoel Pom-
peu Filho, Gilberto Danin, Maria de 
Lourdes Beckman e Edson Jinkings. 

Já entre os 14 candidatos da Liga 
Estudantil Independente apareciam 
Amilcar Tupiassú, Evandro Diniz 
Soares, José Miguel Alves, Ramiro 
Bentes, Sebastião Platinha.

Verdadeira escola de homens 
públicos, que acabou.

CHIC
O Café Carioca, “o café mais chic 

de Belém”, na avenida 15 de Agosto 
(hoje, Presidente Vargas),  anuncia-
va ao público que, no Círio de 1953, 
estava “preparado para receber 
qualquer pessoa que admire o asseio 
e a ordem”, motivos de sua fama na 
cidade. 

Mas também se destacava “pela 
prontidão com que atende àqueles 
que lhe dão o prazer da visita”, pelo 
“sortimento notável de biscoitos fi-
nos e bom-bons, lanches deliciosos 
e aperitivos sem igual”. Lembrava 
ainda que “os melhores sorvetes da 
cidade são servidos a qualquer hora”.

O anúncio tinha um aviso de úl-
tima hora para oferecer “queijos de 

cuia”, bom-bons Lacta, Sonho de 
Valsa e Rosemarie.

ARTE
Em outubro de 1953 o gover-

nador Alexandre Zacharias de As-
sumpção sancionou a lei que criava 
a Pinacoteca do Estado, “com a fina-
lidade de reunir, conservar e expor 
as obras de artes plásticas do Esta-
do”. A pinacoteca ficaria subordina-
da à Secretaria de Educação e Cul-
tura e seria dirigida “por um técnico 
em pintura de comprovado mereci-
mento, o qual terá o encargo de res-
taurar e conservar as obras artísticas 
incorporadas ao seu patrimônio”.

A lei também previa que o go-
verno providenciaria “para que a 
obra em bronze, baseada e estiliza-
da em motivos puramente paraen-
ses, denominada ‘Jarrão Marajoara’, 
duas vezes premiada com medalhas 
de ouro, criação excepcional do pro-
fessor Manoel Pastana, e que vem de 
ser exibido no Pará, passe a perten-
cer ao patrimônio artístico do Es-
tado, enriquecendo o nosso acervo 
histórico”.

A direção da pinacoteca teria que 
organizar anualmente, no período 

memória
de 7 de setembro a 15 de novembro, 
no Teatro da Paz, em Belém, o Salão 
Oficial de Belas Artes. Os melhores 
trabalhos originais exibidos recebe-
riam prêmios do Estado.

MODA
A Modas Sedução era a “esquina 

da elegância”, na avenida Presidente 
Vargas 116. Em 1956 ela anunciava 
ternos, paletós, calças, camisas, blu-
sões e silaques das marcas famosas 
de então (antes da era das griffes): 
Saragossy, Epson, Ban-Tan, Fischer, 
Confex, Prist, Tecsport e Pirâmides.

Quantas sobreviveram? A Sedu-
ção, não.

META
O programa “Nova Iorque é o 

fim”, transmitido semanalmente 
pela Rádio Clube do Pará, com o pa-
trocínio de SM Publicidade (da qual 
a Mendes Publicidade derivou), era 
o su em 1957, antes de a televisão 
inocular sua presença. No programa 
de 17 de outubro, Ronald Araújo de 
Andrade acertou as três perguntas 
sobre a vida de Abraham Lincoln, o 
tema do programa, garantindo seu 
prêmio: uma viagem a Manaus.

PROPAGANDA

O grande 
cinema

Em 1963, o Cine Teatro 
Palácio era um dos 

melhores cinemas de 
Belém, oferecendo aos 

seus frequentadores “ar 
condicionado, luxo, 
conforto, poltronas 

estofados”, A propaganda 
traduzia a verdade. 

Virou templo da Igreja 
Universal, no térreo do 

edifício Palácio do Rádio, 
na avenida Presidente 

Vargas. 
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Aluisio Lins de Vasconcellos 
Chaves, que era então diretor da 
Carteira Hipotecária da Caixa Eco-
nômica Federal do Pará, também 
deu conta das suas três perguntas.

O último candidato foi o jovem 
Sebastião Saldanha, “que, demons-
trando memória privilegiada, ven-
ceu a etapa que lhe garantia uma 
viagem até o Rio de Janeiro, dizendo 
aos ouvintes que seguiria, pois seu 
objetivo é Nova Iorque”. [Reproduzi-
do por ter saído com erro.]

VESTIBULAR
O Curso Vestibular de Direito 

e Filosofia, talvez o mais antigo de 
Belém, foi fundado em 1955. Édson 
Franco e Francisco Guzzo estavam 
à frente da empreitada em 1966, 
quando iniciou seu 11º ano de ativi-
dade, funcionando no Colégio Santa 
Rosa, em Batista Campos.

Eram seus professores: os pró-
prios Guzzo (língua portuguesa) e 
Édson Franco (literatura brasileira), 
mais Isidoro Cabral (literatura por-
tuguesa), Fernanda Braga (francês), 
Carlos Agrícola (inglês) e Luiz Pas-
choal (história do Brasil e geral).

Bem perto dali, em outro colégio 
religioso (o Santa Maria, hoje rede 
pública de ensino), funcionava o Cur-
so Vestibular Ruy Barbosa. A aula 
inaugural de 1066 foi dada por Jarbas 
Passarinho, então na condição de ex-
governador (substituído por Alacid 
Nunes, eleito no ano anterior).

TROTE
Numa época em que as faculda-

des se espalhavam pela cidade, um 
pouco antes do confinamento no 
campus do Guamá, os estudantes 
universitários faziam o trote com 
passeatas pelo centro de Belém, 
sempre parando em frente aos jor-
nais para serem anotadas as placas 
que carregavam. 

Em 1966, quando o regime mi-
litar ainda não endurecera de todo, 
os dizeres de alguns dos cartazes 
dos calouros de geologia, farmácia 
e engenharia eram: TV universitá-

docotidiano
FOTOGRAFIA

Belém menos Paris
Em 1966, Belém comemorou seus 350 anos. Um dos itens 

principais do programa foi a construção de um monumento ao 
bandeirante Pedro Teixeira, próximo ao cais do porto. A paisagem 
foi alterada. Uma das perdas foi a do belo quiosque, semelhante 
ao do Bar do Parque, na praça da República. Um elemento da 

Paris tropical que desapareceu. Mais ao fundo, uma presença em 
expansão: o arranha-céu, que fez a cidade crescer para cima.

ria apresenta: viagem ao fundo do 
Gua...mar (referência a um seriado 
da televisão: viagem ao fundo do 
mar); Macacos me mordam se não 
há liberdade no Brasil; Zé Reitor co-
manda: Vagas – pra inglês ver e pau 
– para quem correr; Piada: já raiou 
a liberdade no horizonte do Brasil; 
Como dizia Fócrates: engenharia é 
SODA; Os 4 B do símbolo de Belém: 
Belém, Besteira, burrice, bandalhei-
ra (ironia com a logomarca dos 350 
anos da cidade).

Na parada em frente à sede do 
governo, o calouro de geologia Edé-
sio Maria Buenana Macambira fez 
um discurso.

SUBVERSÃO
Em fevereiro de 1966 o tenente 

Orlando Bezerra de Souza e alguns 
investigadores da Delegacia Política 
e Social mereceram elogios do se-
cretário de segurança pública, ma-
jor José Magalhães, por realizarem 
uma missão exitosa: atendendo a 
um chamado da gerência local da 
Vasp, apreenderam cinco pacotes 
enviados de São Paulo pela Editora 

Fulgor para o coronel Jocelyn Brasil, 
que morava na rua Dom Romualdo 
de Seixas.

Os pacotes continham cente-
nas de exemplares do livro Miguel 
Arraes, o homem da liberdade, que 
deveriam ser distribuídos “entre os 
vermelhos militantes” em Belém, se-
gundo o noticiário da Folha do Nor-
te. Jocelyn, oficial da Aeronáutica, 
foi preso em 1964, sob a acusação de 
“subversivo”, idêntica à dos livros.

TOALETE
Célia Leite foi premiada com 

uma passagem aérea Belém-Rio-Be-
lém, “em um dos luxuosos Caravel-
les dos Serviços Aéreos Cruzeiro do 
Sul”, por haver “ostentado a melhor 
toalete” do réveillon Três Séculos e 
Meio de Carnaval, realizado na As-
sembleia Paraense. Alice Serruya 
entregou o prêmio.

O  Caravelle, um raro e lindo jato 
aerodinâmico, saiu de linha. A Cru-
zeiro foi engolida pela Varig, que foi 
extinta. Ninguém repara mais nas 
toaletes. Célia Leite foi exibir a sua 
por outras paragens.
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c@rtas...
Jornal (1)
Na eleição para governador, em 

2006, Almir Gabriel se reapresentava 
ao eleitorado paraense.

Nos corredores da administra-
ção pública estadual não se falava 
outra coisa. O doutor Almir seria 
eleito pela terceira vez. Ousei em 
debater a possibilidade de Ana Júlia 
surpreender. 

Antes do primeiro turno, a sena-
dora era vista como azarão. Alertava 
meus colegas de debates que a candi-
data do PT tinha sim muitas chances 
de aposentar Almir Gabriel.

Com o resultado final, alguns me 
procuraram para conversas isoladas. 
Estavam surpresos com a eleição da 
ex-vereadora e queriam entender o 
que tinha acontecido.

Aproveitava a oportunidade para 
apresentar o Jornal Pessoal. Lúcio 
cobriu várias eleições no Pará. Prin-
cipalmente, a partir de 1982 com a 
redemocratização.

E o Jornal Pessoal aborda a cena 
eleitoral não naquilo que está visível. 
Por isso, o tema da eleição costuma 
entrar na pauta um ano antes de ela 
se realizar. 

Nesses 30 anos de existência, o pe-
riódico retratou com magnitude a his-
tória mais recente da política paraense.

Pedro Pinto

Jornal (2)
Contrariando o vaticínio exibido 

no preâmbulo da matéria “Jornalismo 
dos 25 anos: uma opção de resistência”, 
Jornal Pessoal n.º 520, da 1ª quinzena 
de setembro/2012, edição do vigésimo 
quinto aniversário, o nosso JP comple-
tará “outra data redonda” - a dos trinta 
anos. Avante, Jornal Pessoal!

Rodolfo Lisboa Cerveir

A face do Brasil branco
As rocambolescas novelas da TV 

Globo viraram contos de fadas dian-
te do enredo real do folhetim da cor-
rupção brasileira. Os desdobramentos 
inesperados da trama engenhosa de 
cada capítulo das novelas da Globo 
viraram discurso cartesiano na com-
paração com os efeitos de cada nova 
operação da Lava-Jato. Mas esses efei-
tos não se comparam aos anteceden-
tes e consequentes da movimentação 
dos próprios bandidos caçados pelos 
centuriões da justiça. Não há semana 
em que a nação seja poupado de re-
velações bombásticas, de congelar o 
sangue, pisotear o coração ou indig-
nar a alma.

A maior investida institucional so-
bre a corrupção brasileira, das maio-
res e mais engenhosas deste ameaçado 
planeta, assusta, causa perplexidade e 
revolta ao distinto púbico. Aos malfei-
tores, no entanto, parece não atingir, 
mesmo quando são flagrados e pre-
sos. Eles continuam a delinquir, como 
se fossem invisíveis. Nem mesmo pa-
recem se acautelar na prática do coti-
diano roubo do tesouro. O que fazem 
é aprimorar a engenhosidade e a au-
dácia no modus operandi.

O baiano Geddel Vieira, um dos 
analfabetos discípulos retardatários 
(ou retardados) de Nicollò Machia-
velli, foi às ruas em passeata contra 
a corrupção.  Fisgado como corrup-
to, portou-se diante do juiz-pai (pelo 
modelo de Sigmund Freud) como um 
bebê chorão. Garantiu que seu filho 
continuaria a usar seu sobrenome 
com orgulho e dignidade.

Foi mandado para a gaiola dou-
rada do seu imenso apartamento 
de luxo em bairro nobre da capital 
baiana (domicílio de quase todos os 
personagens que já apareceram na 
trama, sempre a ostentar seus ganhos 
criminosos). Sem tornozeleira ele-
trônica, produto que não se acha nas 
prateleiras de Salvador, podia circular 
pelos seus domínios sem restrição. 
E até suspirar pelas oito malas e sete 
caixas fornidas de notas de 50 e 100 
reais até o montante de quase R$ 51 
milhões, que estavam a um quilôme-
tro, sem qualquer proteção, como se 
Geddel tivesse acreditado na própria 
mentira: de que continham as coisas 
do pai morto.

Talvez a maior jazida de dinheiro 
vivo domiciliar da história do Bra-

sil (e do mundo?), depois registrada 
como a maior apreensão em espécie 
da cônica policial de Pindorama, que 
Oswald de Andrade transformaria 
em vaudeville epigramática.

O ex-multiministro, de Lula a 
Temer, passando por Dilma, irma-
nados no lamaçal da concupiscên-
cia e da incompetência, mantendo-
se em cima da carne seca, foi para 
a penitenciária da Papuda, em Bra-
sília, transformada em hotel cinco 
estrelas pela frequência dos últimos 
tempos, agora na companhia Joes-
ley Batista & Cia Ilimitada, um dos 
campeões do capitalismo nacional, 
projetado para ser multinacional 
pelo crédito subsidiado do BNDES, 
que transferiu poupanças locais 
para o mundo.

O destino é de justiça. Como se 
compusesse um rock forense, o mi-
nistro Luiz Fux discursou no auditó-
rio - de estilo discretamente stalinista, 
por inspiração de Oscar (ou Oskar?) 
Niemeyer - do Supremo Tribunal 
Federal. Arriscou o que talvez pre-
tendesse ser uma redondilha maior, 
na entonação do carioquês, no qual 
ele e seu colega Marco Aurélio Mello 
são os mais versados. E mandou ver a 
prosopopeia: que o indigitado passe 
imediatamente da curtição manhat-
tiana para a papudiana.
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Diante dele, com cara de tacho, o 
nobre Procurador-Geral da Repúbli-
ca, assim em maiúscula, cometendo 
uma das suas, na revisão da sabedo-
ria popular, que pode demorar, mas 
não falha: branco, quando não suja 
na entrada, suja na saída. O quase 
Robin Hood virou aquele que só sabe 
por último, admitindo-se sua inacre-
ditável ingenuidade e fantástica inge-
nuidade. Quando a armadilha lhe foi 
apresentada, Rodrigo Janot se lançou 
a ela com fúria e sofreguidão. Final-
mente ia pegar o levantino Michel 
Temer, despejando-o da cadeira má-
xima do poder nacional com opro-
bio, o humilhando.

Era a gravação da conversa – no-
turna e soturna – de Temer com Jo-
esley, como se fossem parceiros de 
turma, de quadrilha, de máfia, de or-
ganização criminosa. Essa fita (sem 
falar nas demais “provas”) não tinha 
preço. Valia uma inédita, em acordos 
de delação, inédita imunidade penal 
e cumplicidade legal.

O papai noel travestido de herói 
podia fazer o que quisesse depois de 
entregar o presente régio ao fiscal-
mor da lei: mandar seu monumental 
iate para os Estados Unidos, embar-
car no seu jatinho para Nova York, 
flanar como dândi sertanejo pela 5ª 
avenida e, antes, ganhar um bilhão de 
reais com lance especulativo na bolsa 
de valores brasileira. Continuar a to-
mar seu uísque, mascar impropérios 
entre generosos e constantes goles, 
ser devasso, primário, grosseiro e, 
ainda assim, zombar de todos, juízes 
do STF, políticos ou o gigante Janot 
(ao menos pelo que ele vê no espelho 
de Caetano Veloso).

O bilionário da noite para o dia, o 
único corrupto confesso que desmo-
ralizou todos os símbolos da honra e 
da dignidade nacional, especialmen-
te a Lava-Jato, tão confiante estava 
do seu poder que ficou cego e burro, 
levou a audácia ao nível do vitupério. 
Chamou Michel Temer de ladrão ge-
ral do país.

Pode-se até concordar, aceitan-
do-se o testemunho de Joesley de 
que o Temer que vemos em público 
é uma farsa; que o verdadeiro Temer 
é aquele bandido com o qual o em-
presário se encontrou na surdina no 
palácio do Jaburu. Entretanto, apesar 

de Temer, Temer é o presidente da re-
pública. Uma nação não pode aceitar 
que um criminoso confesso chegue 
tão alto.

Mas Joesley prosseguiu na sua 
bebedeira, mesmo quando sem o 
aditivo alcoólico. De patamar em pa-
tamar, desprovido do guia que não 
faltou a Dante, o poeta romano Vir-
gílio, o dono da JBS chegou ao últi-
mo círculo do inferno. Foi quando os 
peritos recuperaram quatro horas de 
conversa etílica entre ele e seu San-
cho Pança pervertido, o executivo 
Ricardo Saud.

O movimento para o xeque-ma-
te fora dado. O comando da história 
mudou de mãos. Ao invés de induzir 
a farsa, usando como aríete um cava-
lo de Troia, o traidor máximo dessa 
história, Marcelo Miller, infiltrado 
no exército Brancaleone de Janot 
pelo próprio Janot, ele agora tinha 
que sair atrás do prejuízo.

O problema é que o prejuízo tem 
pernas mais velozes do que seu per-
seguidor. Essas quatro horas têm que 
ser editadas em vídeo e publicadas 
em livro. Talvez seja a prova defini-
tiva, incontestável, dos malefícios 
de uma elite cevada pelo poder ou à 
sombra dele, vivendo num jardim de 
autossuficiência mais vasto do que 
o dos Finzi-Contini, Sua dramatici-
dade e vilania superam em muito as 
fitas de Richard Nixon, que era o ho-
mem mais poderoso do planeta e se 

destruiu por suas gravações secretas 
no salão oval da Casa Branca.

No Brasil, a casa é dos brancos. 
Enquanto brancos, acabavam por se 
entender. Essa cumplicidade chegou 
ao fim e não pode voltar, ao menos 
se os brasileiros, chocados e enoja-
dos de tanta sujeita, deem um basta 
e, com coragem, exijam que a reali-
dade seja apresentada por completo. 
Como diz a Bíblia, só a verdade nos 
salvará – sem profetas nem pastores 
que aprisionam seus rebanhos.

Provada a culpa de cidadãos que 
causaram prejuízos avaliados em bi-
lhões de reais, cada um deve receber 
sentença com pena proporcional ao 
dano que causaram ao país e ao má-
ximo previsto em lei para aqueles 
que, mesmo quando individualmen-
te ou em grupos reduzidos, lançam 
seu veneno sobre tantas pessoas, 
privando-as dos benefícios que os 
recursos públicos lhes proporciona-
riam se não fossem roubados.

O procurador federal Marcelo 
Miller devia ter pensado nisso. Agora, 
exige, se for preso, ter um tratamen-
to especial. Argumenta que pode ser 
alvo de violência por detentos em vir-
tude da sua condição de integrante do 
Ministério Público Federal. Direito 
que lhe teria sido conferido pela sua 
própria natureza, de homem branco, 
mais bem nascido, favorecido pela 
condição de servidor público.

Este Brasil tem que acabar.



ANTOLOGIA

Desafio da Albrás
Escolhi para reproduzir este artigo, publicado na minha coluna 

diária em O Liberal de 25 de outubro de 1985, por vários motivos. 
Em primeiro lugar, pela relevância do tema: o começo do 

funcionamento da oitava maior fábrica de alumínio do mundo, 
em Barcarena. 

Em segundo lugar, por assinalar um momento mais expressivo 
das contradições da Nova República, com a qual o Brasil voltou à 
democracia, após 21 anos de regime de exceção. Uma festa com 

tons de grandiosidade semelhantes ao  da era dos generais.
Em terceiro lugar, por provar que é possível fazer jornalismo 
decente na cobertura cotidiana dos acontecimentos. Fui de 

manhã cedo para Barcarena, cobri toda a festa de inauguração, 
voltei à tarde, escrevi uma longa matéria para O Estado de S. 
Paulo e, depois dela, noite avançando, meu artigo diário para 

O Liberal. O dia a dia com preocupação pela história. Por que se 
ricana e por não haver cadeiras no salão) 
não foi exuberante, embora farta, como 
foi também a bebida (cerveja e uísque 12 
anos). O monumental churrasco párea 
15 mil pessoas era uma contingência do 
desejo de associar os trabalhadores à fes-
ta (se bem que poderiam escolher outro 
local menos exposto à predação dos con-
vivas do que a praia do Caripi). E houve 
duas caravanas, transportadas em dois 
navios, porque eram duas as festas: uma 
para o porto, outra para a fábrica.

Um assessor admitiu que o presiden-
te José Sarney teria preferido algo mais 
frugal, de acordo com a orientação que 
expediu para as empresas estatais. Mas a 
mesma fonte garantiu que os japoneses 
fizeram questão fechada em torno da 
festa, “uma tradição deles”, e que todas 
as comunidades envolvidas num traba-
lho árduo, afinal compensado por uma 
das mais suaves partidas experimentadas 
por uma fábrica de alumínio no Brasil, 
exigia algo marcante para o início oficial 
das atividades. E apontava uma motiva-
ção final: a economia de 650 milhões de 
dólares conseguida na implantação do 
empreendimento em relação ao custo 
inicialmente previsto. Comparado a essa 
economia, o gasto na festa some: repre-
senta 0,3%.

Quem vem de fora pode achar que 
um pouco mais de austeridade combi-
naria melhor com a imagem exigida da 
Nova República. Quem vive o processo 
de dentro verá a festa com absoluta tran-
quilidade, como expressão de um justo 
reconhecimento. Qualquer que seja a 
ótica, há dimensões incomparavelmente 
mais importantes a destacar no evento de 
ontem, fazendo da contabilidade da fes-

ta detalhe secundário ou até mesquinho 
aos olhos dos que a tornaram possível.

Lidos com atenção e levados a sério, 
os discursos pronunciados, embora li-
geiros (ou justamente por isso), permi-
tem amplos e profundos desdobramen-
tos. O presidente José Sarney prometeu 
apoiar a industrialização da bauxita no 
Pará, poupando o Estado de assistir ao 
melancólico espetáculo de ver a sua 
bauxita ser exportada para o exterior, 
enquanto a fábrica de alumínio instala-
da em seu território importa do Surina-
me alumina, produto intermediário en-
tre o minério e o metal. No discurso em 
que reivindicou a abolição dessa contra-
dição, o governador Jader Barbalho dis-
se que deixamos de ganhar 70 milhões 
de dólares porque não fabricamos nós 
mesmos a alumina.

Uma posição governamental decidi-
da e consequente em favor da produção 
de alumina será fundamental para via-
bilizar a Alunorte. Dependendo da ex-
tensão dos propósitos, impedirá que em 
Barcarena se constitua uma fábrica cativa 
do comprador japonês, ao invés de efe-
tivo polo de desenvolvimento industrial.

É verdade que todos os discursos fo-
ram harmônicos, prometendo coopera-
ção no rumo de uma ação comum. Um 
influente membro do governo japonês 
trouxe mensagem do primeiro ministro 
Nakasone, assegurando a continuidade 
do interesse do seu país pelo programa 
de cooperação com o Brasil. 

Mas entre a retórica e a realidade há 
um conjunto de problemas a superar e 
de divergências a acertar, que ainda ame-
açam o futuro da Albrás-Alunorte, ou 
ao menos protelam uma definição mais 
adequada aos interesses nacionais.

A melhor perspectiva para esse em-
preendimento surge sob a ótica de um 
projeto de desenvolvimento com o firme 
apoio governamental e não pelo limita-
do enfoque dos interesses comerciais de 
uma empresa. Na hipótese de atingir 320 
mil toneladas, a Albrás não pode ser fá-
brica cativa de um único comprador. Ela 
deve abrir novos mercados para um pro-
dutor independente como o Brasil, com 
possibilidades reais de atingir a China, 
por exemplo. 

Também não se deve mais admitir 
que todo investimento em infraestrutura 
social sirva de instrumento para a mo-
nocultura do lingote de alumínio, sem 
desenvolver todo um distrito industrial. 
Num momento em que os cartéis se ver-
ticalizam completamente, desde a mina 
cativa até o produto final mais elaborado, 
ficar no início do processo é um anacro-
nismo. E não se deve fazer uma grande 
festa para comemorar um anacronismo.

deixou de fazer isso?)

A inauguração da Albrás foi uma 
grande festa. Dizem fontes 
oficiosas que custou 1,3 mi-

lhão de dólares. É equivalente a 1.300 
toneladas de alumínio, 60% do que a 
fábrica conseguiu produzir até agora 
[uns oito milhões de reais de hoje]. Pro-
vavelmente superou as festas que mar-
caram as inaugurações da hidrelétrica 
de Tucuruí (ao redor de dois bilhões de 
cruzeiros da épocas, novembro do ano 
passado) e do Projeto Ferro Carajás 
(quatro bilhões de cruzeiros, ao valor 
da data, fevereiro deste ano). Não seria 
orgia, mas generosidade.

Provavelmente já prevendo comen-
tários escandalizados, um assessor da 
empresa procurava ponderar e relativi-
zar a impressionante soma consumida 
com a festa. Um dos itens mais onerosos 
foi o enorme palanque oficial, de cinco 
mil metros quadrados, recoberto por 
uma estrutura de alumínio. Um colecio-
nador de recordes certamente o registra-
ria como o maior e melhor palanque já 
levantado na Amazônia, se não lhe desse 
mesmo primeira grandeza nacional.

Mas a fonte explicava que quase toda 
aquela estrutura será reaproveitada para 
um almoxarifado, o que atenuaria o seu 
custo. Com as devidas exceções, o gros-
so dos convidados pagou suas passagens 
através de um esquema já adotado em 
outras ocasiões: o patrocinador da festa 
agencia o voo charter (alugado) e cobra 
dos convidados o valor rateado da passa-
gem, que sai bem mais barata.

A comida servida no almoço (disfar-
çado de coquetel porque servida à ame-


