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CRIME 

Overdose de encomenda
 

MAIORANA EM GUERRA • BELO MONTE PARADA

As maiores empresas paraen-
ses, de propriedade familiar, 
estão em crise. Duas das 

maiores foram vendidas por seus 
donos. A Big Ben e a Extrafarma, 
das famílias Aguilera e Lazera, pas-
saram para corporações nacionais, 
pondo fim ao controle local do setor 
de farmácias, que perdurou ao longo 
dos últimos anos.

Em pior situação se encontram 
os grupos Y. Yamada e Visão, em 

processo de recuperação judicial, 
dificultada pelas cisões internas, 
mais profundas no caso dos Yama-
da, que desalugaram os imóveis que 
não eram de sua propriedade, fecha-
ram outros e, se voltarem ao merca-
do, será em tamanho mínimo. De 
menor porte, a Visão, ainda assim, 
parece condenada ao fim.

Em todos os casos, o colapso 
aconteceu na transição da primeira 
para a segunda geração, onerada pela 

Um crime inusitado na história mundial, cometido 
por um traficante de drogas, que matou seu cliente de 

overdose, por encomenda de não se sabe quem, por motivo 
desconhecido, abala a família Rodrigues, dona do maior 
grupo de varejo de Belém, os supermercados Líder. Mais 

uma empresa familiar local em crise.

dependência das empresas de um nú-
mero crescente de agregados à famí-
lia nuclear. Todas as grandes firmas 
paraenses, com a mesma origem, não 
conseguiram se profissionalizar sa-
tisfatoriamente, quando chegaram a 
substituir a engrenagem familiar pela 
gestão executiva.

O grupo Líder, no topo do ranking 
do setor supermercadista, ainda que 
sofrendo os efeitos de famílias nume-
rosas e muito ramificadas, parecia em 
condições de chegar saudável à tercei-
ra geração. O grupo nunca parou de 
investir, como vinha fazendo agora. 
Dava sinais de solidez e prosperida-
de, se beneficiando do eclipse do seu 
maior concorrente, a Y. Yamada.

A reversão dessa aparência, po-
rém, veio como um furacão. E 
de uma área que costuma ser 
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fatal: o noticiário policial. As 
divergências e conflitos inter-

nos, que se agravaram desde a morte 
do patriarca, Jerônimo Rodrigues, 
explodiram como lava num vulcão 
ativo.

A irrupção se deu em 28 de feve-
reiro, quando João de Deus Pinto Ro-
drigues, de 27 anos, morreu durante 
uma festa privada na boate Element, 
em Belém. Ele se sufocou com seu 
próprio vômito, depois de ter con-
sumido uma quantidade exagerada 
de uma droga produzida a partir do 
ácido lisérgico, o LSD, atualmente o 
mais consumido por jovens e pelos 
que têm condições de pagar de 30 a 
40 reais por cada dose.

A AÇÃO DA POLÍCIA

Na época, o fato foi pouco no-
ticiado pela imprensa, que diaria-
mente explora esse tipo de morte. 
O motivo: João era filho de um dos 
donos do grupo Líder, que também 
se chama João, diretor comercial da 
companhia.

A apuração policial do caso to-
mou o rumo de Jefferson Michel 
Miranda Sampaio, de 34 anos, téc-
nico em transações imobiliárias, 
que participou da festa e foi aponta-
do como o vendedor da droga usada 
por João de Deus. Ele foi preso dois 
meses depois da morte do empre-
sário, flagrado com seis petecas de 
cocaína, 10 comprimidos de ecstasy 
e vários pedaços de papel da droga 
usada como sendo LSD.

O acusado passou a responder 
ao processo de tráfico e também ao 
que apurava um eventual homicídio 
culposo (sem a intenção de matar), 
por ter sido o responsável pelo for-
necimento da droga que provocou a 
morte do empresário. Por isso, era 
decisiva a prova de que ele era real-
mente traficante de droga e o autor 
da venda dentro da boate.

Alegando ter recebido informa-
ção de que Michel estava com droga 
estocada no seu carro, a polícia mon-
tou uma operação para invadir a casa 
da sua família, onde ele mora, num 
condomínio fechado na avenida Au-
gusto Montenegro. Como ele já esta-
va sendo monitorado, houve tempo 
para que os policiais obtivessem um 
mandado do juiz. Mas não portavam 

a ordem judicial quando chegaram 
ao portão do condomínio, no dia 24 
de abril de 2015.

A polícia se justificou dizendo 
que naquele momento precisava 
agir de imediato se quisesse flagrar 
a droga no automóvel Honda Civic 
de Michel. Bastaria vasculhar o carro 
para checar a procedência ou não da 
informação. Os quatro policiais que 
integravam o grupo, um dos quais 
encapuzado, quebraram o cadeado 
de acesso à residência, a invadiram e 
dela trouxeram Michel, sob a ameaça 
de um revólver.

Os pais do rapaz disseram que o 
carro foi vasculhado ali mesmo, mas 
nenhuma droga encontrada. Mesmo 
que esse testemunho não fosse verda-
deiro, o procedimento da equipe po-
licial contrariou as normas. Os agen-
tes podiam ter convidado a síndica, 
com quem conversaram na portaria 
do condomínio, para testemunhar a 
vistoria no carro, fazendo-a diante da 
própria família, sem precisar invadir 
o domicílio.

Não tendo promovido o flagran-
te, que dependia da verificação do 
carro, fizeram pior: levaram Michel 
preso e o carro dele para a seccional 
do comércio. Só então procederam à 
busca pela droga – e a encontraram. 
Nesse momento, o flagrante perdeu 
a sua validade e a prisão se tornou 
abusiva. Mas a ação prosseguiu, foi 
inteiramente acatada pelo Ministério 
Público do Estado.

A REPETIÇÃO 
DO “FLAGRANTE”

Seria a repetição do flagrante de 
tráfico de droga que levou à prisão 
dos donos do 8 Bar Bistrô, dois me-
ses depois, pela mesma equipe poli-
cial, que viria a ser submetida a in-
quérito disciplinar administrativo e 
teve seu ato anulado pelo juiz Flávio 
Leão, por ilegalidade?

A dúvida é alimentada porque a 
polícia procedeu (e continua a agir 
da mesma maneira) sem tomar co-
nhecimento de decisão recente do 
Supremo Tribunal Federal de que só 
é lícita a invasão de domicílio pela 
polícia para a para busca de drogas, 
sem mandado judicial, mesmo em 
período noturno, quando amparada 
em fundadas razões, devidamente 

justificadas posteriormente. Preci-
sa demonstrar que dentro da casa 
ocorre situação de flagrante delito, 
sob pena de responsabilidade disci-
plinar, civil e penal do agente ou da 
autoridade, e de nulidade dos atos 
praticados.

Esse foi o entendimento defini-
do, por maioria da corte, ao apreciar 
recurso extraordinário no qual esta-
va em causa se policiais podem en-
trar em domicílios para fazer buscas 
de drogas, sem mandado judicial. 
O relator do recurso foi o ministro 
Gilmar Mendes, acompanhado por 
Celso de Mello, Luiz Fux, Ricardo 
Lewandowski, Edson Fachin, Teori 
Zavascki, Rosa Weber e Dias Toffoli.

O ministro Marco Aurélio votou 
pelo provimento do recurso, em caso 
que envolvia um homem condenado 
a sete anos de prisão depois que a Po-
lícia Federal apreendeu mais de oito 
quilos e meio de cocaína dentro de 
um carro estacionado na garagem da 
casa do acusado.

Para o Ministério Público, autor 
da denúncia, ficou claro que os paco-
tes estavam guardados com o propó-
sito de venda. O relator do processo 
não encontrou no acórdão recorri-
do, a não ser a palavra do motoris-
ta, qualquer elemento probatório de 
que havia drogas na casa do conde-
nado. Gilmar Mendes entendeu que 
os policiais deveriam, antes de fazer 
buscas na casa, pedir à justiça autori-
zação para o procedimento.

No entendimento do ministro 
Marco Aurélio, não havia provas no 
caso concreto que apontasse para o 
cometimento permanente de crime. 
“Quanto mais grave a imputação do 
crime, maior deve ser o cuidado das 
franquias constitucionais. Caso con-
trário, vamos construir, na Praça dos 
Três Poderes, um paredão para con-
sertar o Brasil”.

Estve conforme esse entendimen-
to a sentença do juiz Flávio Sánchez 
Leão sobre o processo instaurado 
contra João Pedro de Sousa Pauperio 
e Karllana Cordovil de Carvalho, pre-
sos em flagrante pelo crime de tráfico 
de drogas e denunciados pelo Minis-
tério Público. São comuns, quase di-
árias, essas prisões em Belém.

Como regra, o MP acata as infor-
mações da polícia e faz a denúncia, 
que é recebida pela justiça e resulta 
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em condenação do acusado. Geral-
mente o réu é pessoa do povo, um 
anônimo ou frequentador dos re-
gistros da polícia por crimes iguais, 
semelhantes ou de qualquer outra 
natureza.

O “caso” do 8 Bar Bistrô destoou 
desse processo rotineiro não apenas 
por envolver pessoas de classe média, 
vinculadas a um comércio frequenta-
do por outras pessoas da mesma re-
lação social, incluindo os que podem 
fazer ecoar a sua voz e provocar a 
repercussão que a prática diária não 
alcança.

O que mais é posto em dúvida é 
o modo de estabelecer o flagrante na 
prisão das pessoas apontadas como 
bandidos e sua ligação com o tráfico 
de drogas, um dos crimes registra-
dos com maior abundância na capi-
tal paraense.

No caso de a polícia já desconfiar 
da ocorrência de trafico na residên-
cia ou no carro do suspeito, o juiz 
considerou necessário que algumas 
diligências fossem feitas preventiva-
mente, como a infiltração de policiais 
disfarçados como clientes do estabe-
lecimento, a interceptação das comu-
nicações telefônicas ou a montagem 
de campana nas proximidades. “E 
tudo culminaria com o necessário 
pedido, em tais casos, para que a au-
toridade judicial expedisse o manda-
do de busca e apreensão, já conven-
cido o juiz pelas diligências policiais 
anteriores de que havia justo motivo 
para se realizar a busca no endereço 
dos presos”.

Na investida sobre o bar, nada 
disso foi providenciado, constatou 
o julgador, pela leitura do próprio 
depoimento dos policiais, ”que fo-
ram logo prendendo João assim que 
chegaram ao local, mesmo antes de 
iniciar a busca e antes de encontrar 
qualquer droga ilícita, pois assim 
os próprios policiais relataram que 
o detiveram”.

O magistrado considerou a atitu-
de “muito imprudente e que termina 
por se tornar suspeita, pois prende-
ram a pessoa antes de qualquer outra 
evidência da ocorrência do crime, o 
que poderia resultar em agravamen-
to da situação dos policiais, caso não 
encontrado nenhum entorpecente, 
pois além de terem violado o domi-
cílio da pessoa sem mandado judicial 

estariam efetivando uma prisão com-
pletamente ilegal e arbitrária”.

Por circunstâncias semelhantes, 
a prisão de Michel foi transformada 
em domiciliar, com monitoramento 
por tornozeleira eletrônica.

TRAFICANTE 
E HOMICIDA

Mais de dois anos depois, no en-
tanto, em 8 de agosto deste ano, o 
promotor público José Rui de Almei-
da Barboza, em petição aberta, de-
nunciou Jeferson Michel de Almeida 
Barbosa por homicídio qualificado, 
cometido na boate Element, no bair-
ro do Reduto, durante a festa de ani-
versário de Leonardo Redig. João, seu 
amigo, que pagou todas as despesas, 
como fazia regularmente, chegou 
quase à meia noite. Teria sido logo 
abordado por Michel.

O promotor garante, na denúncia, 
que Michel já estava com um “plano 
sórdido, de ceifar a vida” de João. Pri-
meiramente colocou drogas nas caixas 
de sucos de frutas. Uma das convida-
das viu a cena e avisou a todos os pre-
sentes, que tentaram expulsar da festa 
o traficante, de todas elas conhecido, 
por contatos anteriores. João, porém, 
“apaziguou a situação”, permitindo 
que Michel continuasse na boate.

O empresário teve essa atitude 
apesar de, um mês antes, Michel ha-
ver tentado agir da mesma maneira. 
Foi numa festa na casa da família Ro-
drigues em Salinas, em 4 de janeiro de 
2015. Michel tentava convencer João a 
tomar uma dose da gota quando Ma-
ria Clara Hage o afastou, sem impedir, 
entretanto, que João “ingerisse par-
te da droga, levando-o a passar mal, 
recebendo atendimento dos amigos e 
conseguindo se recuperar”, segundo a 
reconstituição do promotor.

O representante do Ministério 
Público afirma que Michel, apesar 
da reação dos convidados na festa 
de um mês depois, em Belém, colo-
cou “substância de grande potencial 
alucinógeno nas bebidas na festa de 
aniversário para que os convidados 
ficassem entorpecidos e não tivessem 
discernimento necessário para prestar 
socorro à vítima”.

Imobilizadas as testemunhas po-
tenciais, Michel levou João ao seu 
próprio carro, estacionado no local, 

e colocou na boca do cliente as gotas 
do produto químico, derivado do áci-
do lisérgico, conhecido como LSD ou 
bala, em dose excessiva, com o propó-
sito de matá-lo.

Michel teria enganado João, fa-
zendo-o aceitar o uso da droga. Ale-
gou que seria “uma droga comum”, 
como outras que costumava fornecer 
ao empresário (nesse ponto, o pro-
motor desmente a afirmativa do pai 
de João de Deus, de que ele só usava 
maconha).

Logo depois de tomar a gota, João 
passou a ter convulsões e vomitar, não 
conseguindo respirar e sofrendo para-
da cardiorrespiratória, que o matou.

Na denúncia, o promotor declara 
que Michel agiu “de forma dissimu-
lada e com dolo dirigido ao resul-
tado morte”. A necrópsia, contudo, 
foi inconclusiva porque o aparelho 
utilizado pelo IML para identificar 
mais de 300 substâncias químicas 
estava inoperante e aguardava ma-
nutenção técnica.

Mas análises feitas em labora-
tórios particulares, “devidamente 
autorizadas”, e “pareceres técnicos” 
levaram à conclusão que a morte 
“ocorreu por ingestão de múltiplas 
drogas, dentre elas a GHD”.

Na dose localizada no corpo de 
João e associada a outras drogas, 
que lhe teriam sido fornecidas por 
Michel, as substâncias provocariam 
a morte, exceto se houvesse pronto 
atendimento, o que não aconteceu 
porque os demais convidados não 
estavam em condições de perceber 
de imediato o que acontecera.

Das provas, o promotor diz ter se 
convencido que Michel, finalmente, 
executou “o sórdido plano para matar 
João”. Mesmo que a investigação não 
haja conseguido identificar mandante 
ou mandantes do crime, ele estaria ca-
racterizado, como se a tese da morte 
por encomenda, de uma forma intei-
ramente nova, fosse pressuposto da 
denúncia. O promotor simplesmente 
não diz como chegou a essa dedução, 
já que não há qualquer prova material 
ou mesmo suposição nos autos.

José Rui Barbosa pediu apenas 
a citação de Michel Miranda para se 
defender da denúncia no prazo de 10 
anos. Já a promotora Rosana Cordovil 
Corrêa dos Santos, que retomou 
a titularidade da 3ª promoto-
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ria do tribunal do júri, ocupada 
interinamente pelo seu colega, 

enquanto ela convalescia de um aci-
dente, requereu (em sigilo) a prisão 
preventiva do denunciado, que o juiz 
Moisés Flexa concedeu.

A INUSITADA 
DENÚNCIA

Em 32 anos como promotora no 
Ministério Público do Estado do Pará, 
Rosana Cordovil fez denúncias de to-
dos os tipos. A que anunciou no dia 
19 é inédita, talvez até no mundo.

Ela acusou Michel de ser traficante 
e de ter assassinado João de Deus com 
uma overdose letal de GHB, substân-
cia química conhecida popularmente 
como “gota”.

Segundo a acusação, que repetiu 
boa parte da denúncia anterior, antes 
de consumar o assassinato, Michel 
tentara matar João em Salinas. O aten-
tado só não se efetivou porque uma 
amiga não deixou João usar a droga. 
Outra pessoa tentou evitar o mesmo 
gesto na festa de aniversário e vários 
dos presentes quiseram expulsar Mi-
chel do local. O próprio aniversarian-
te, porém, não permitiu.

A promotora admite que, após a 
intensa investigação, ainda não sabe 
quem foi o mandante do crime de en-
comenda nem qual a sua motivação. 
Sugere que pode ser em função de 
disputa interna no grupo Líder, que se 
tem agravado entre os herdeiros dire-
tos e indiretos. João de Deus teria sido 
ameaçado de morte várias vezes.

Por quem, não foi dito numa – tal-
vez também inédita – entrevista cole-
tiva à imprensa convocada por Rosana 
Cordovil para anunciar a acusação e o 
futuro julgamento do réu pelo Tribu-
nal do Júri, ao lado de dois advogados 
da família de João Rodrigues, o pai.

Foi por iniciativa dele que a in-
vestigação foi retomada pela polícia, 
através da delegada Socorro Bezerra, 
e pela titular da 3ª promotoria do júri. 
Como o IML paraense não teve con-
dições de analisar a substância usada 
pelo empresário, o material foi envia-
do à França, onde a família conseguiu 
o resultado, às suas próprias custas, e 
o forneceu aos investigadores.

Rosana Cordovil se sentiu segu-
ra para formular a acusação inédita. 
Apesar da gravidade do crime que 

passou a lhe ser imputado, Michel 
Sampaio se apresentou espontane-
amente à justiça para ser preso pre-
ventivamente, no dia 18, por decisão 
do juiz Moisés Flexa, da 2ª vara do 
júri. O réu constituiu advogado, in-
sistindo novamente na sua inocên-
cia. Ele argumenta que as provas fo-
ram plantadas pela polícia.

O contraditório, que ainda vai se 
estabelecer, permitirá esclarecer as 
dúvidas sobre a conclusão da pro-
motora e da polícia. João de Deus 
morreu por overdose ou por mani-
pulação de uma única dose, feita por 
Michel? Ele ingeriu a substância vá-
rias vezes, o que caracterizaria over-
dose voluntária, ou uma única dose o 
levou à morte, por envenenamento? 
Ele era apenas usuário de maconha, 
como diz a família, ou recorria a dro-
gas mais pesadas, como cocaína, LSD 
e a “gota”?

Se Michel, como traficante conhe-
cido, frequentador constante das “ba-
ladas” dos grupos que gravitavam em 
torno de João de Deus, generoso no 
patrocínio de eventos e festeiro con-
tumaz, forneceu várias drogas a quase 
todos os presentes, por que só o ani-
versariante morreu?

Por que os tantos amigos que 
estavam com ele demoraram para 
socorrê-lo e deixaram de fazer um 
atendimento elementar, recomen-
dado para quem estava vomitando, 
o que, talvez, pudesse tê-lo salvado, 
impedindo que morresse sufocado 
pelo próprio vômito?

Os testemunhos uníssonos de 
acusação a Michel são a manifestação 
da verdade, a que chegou a investiga-
ção, ou uma forma de maquiar o que 
realmente aconteceu naquela noite?

ASSASINATO 
ENCOMENDADO 
POR OVERDOSE

Com a versão oficial, o Pará pode 
ter se tornado o primeiro lugar do 
mundo a abrigar um crime de enco-
menda com o uso de droga. O inusita-
do da história é que Michel, sendo um 
traficante de drogas, assassinou o em-
presário dando-lhe uma overdose da 
substância química. João seria cliente 
do traficante – e um bom cliente – da 
mesma forma que outros jovens do 
seu círculo de amizade.

No dia em que João morreu, hou-
ve farto consumo de drogas na boate, 
todas fornecidas por Michel, segundo 
a conclusão da promotora, apresen-
tada quando tinha ao seu lado dois 
advogados da família da vítima, que a 
ajudaram na investigação, até produ-
zindo prova, como a análise da subs-
tância química.

Não seria mais simples, conven-
cional e eficiente que o crime de en-
comenda fosse executado com um 
tiro, um atropelamento ou um afo-
gamento, por exemplo, ao invés de 
seguir pela tortuosa e singular via da 
overdose?

Um traficante se prestaria a essa 
encomenda matando um grande 
cliente, assustando e colocando con-
tra si os demais, que também atendia 
- ainda de acordo com as informações 
fornecidas pela promotora Cordovil?

Ele preparou uma dose de alguma 
maneira manipulada para ter o efeito 
de um veneno (o que a perícia precisa 
ter estabelecido) ou induziu a sua víti-
ma a tomar várias doses da droga até 
provocar-lhe a morte?

E quem recorreria a esse serviço 
complicado para matar o empresário? 
Qual seria a sua motivação? Onde 
está o nexo entre ele e o suposto trafi-
cante, que não admite essa condição, 
nega ter praticado o crime, se consi-
dera bode expiatório, acusa a polícia 
de forjar provas contra si e, mesmo 
com prisão preventiva decretada, não 
fugiu, continuando com sua residên-
cia fixa, atividade regular, família (de 
classe média)?

E como o juiz–- no caso, Moi-
sés Flexa – recebe uma denúncia 
apresentada sem que essas questões 
fundamentais estejam esclarecidas, 
dispondo-se a convocar, com base 
nessa investigação inconclusa, o tri-
bunal do júri para tratar desse alega-
do homicídio?

Com a prova pericial produzida 
pela parte, a promotora passou a acu-
sar o até então “apenas” traficante no 
delito de homicídio qualificado (em-
bora em alguns mandados seja cita-
do o homicídio simples), no que ela 
chamou de “crime de encomenda por 
overdose”.

A partir do recebimento da de-
núncia, no dia 29 de agosto, tudo 
foi muito rápido. No dia 18, o juiz 
Moisés Flexa decretou a prisão pre-
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ventiva do réu e ele foi recolhido à 
cadeia como o primeiro assassino 
que executou uma encomenda de as-
sassinato usando não de revólver ou 
faca, não numa simulação de assalto 
ou num atentado utilizando carro ou 
motocicleta, mas fazendo a sua ví-
tima tomar uma overdose de droga 
sintética, ou envenenando-a.

A VERSÃO 
DO PAI

Talvez ele logo estivesse sendo 
submetido ao tribunal do júri, como 
já anunciava o seu pai.  João Rodri-
gues postou uma mensagem no seu 
Facebook, assinada também pela es-
posa, os filhos e netos, consagrando 
essa versão, dizendo (reproduzo o 
texto conforme o original):

“Com relação à prisão de Jeffer-
son Michel Miranda Sampaio, pelo 
assassinato de meu filho, João de 
Deus pinto Rodrigues, largamente 
noticiada pela imprensa, gostaria de 
enfatizar que o meu sentimento não 
é de alegria.

A prisão e punição dos responsá-
veis pela morte do meu amado filho 
não o trará de volta, tampouco colo-
cará fim à saudade, que sei ser eterna. 
Contudo, a justiça se faz necessária, 
até para que outras famílias não ve-
nham a amargar a perda de um filho.

Sempre confiei na justiça de Deus 
e também na dos homens, que come-
ça a ser feita. Não poderia deixar de 
agradecer aos órgãos da persecução 
penal, notadamente ao ministério 
público e ao meritíssimo juízo pelo 
empenho na busca da verdade.

Agradeço também o carinho, 
apoio e solidariedade de todos aque-
les que sempre estiveram conosco 
nessa longa caminhada. Em memó-
ria de meu filho, prossigo na luta e 
na confiança que este crime não reste 
impune!”

OS IRMÃOS 
SE ACUSAM

Final da história? Surpreendente-
mente, não. Oscar Rodrigues, tio da 
vítima e irmão do pai dele, principal 
executivo do grupo Líder, declarou 
que João de Deus não foi assassinado: 
morreu acidentalmente por overdose, 
a segunda ou terceira que sofreu, por-

que era viciado. A tese do assassinato 
é obsessão de João, diz Oscar. Ele acu-
sa o irmão de usar dinheiro da empre-
sa para contratar advogados e tentar 
convencer a justiça do que considera 
ser “uma loucura”.

João reagiu atacando Oscar, ame-
açando revelar segredos da empresa 
e acusando o irmão de tirar benefício 
pessoal de retirada de dinheiro prati-
cada pelo filho, João Augusto.

Como a troca de mensagens ex-
tremamente duras pela internet se 
tornou pública e traz à tona a grave 
crise que ameaça a empresa, como re-
sultado da cisão interna na família, re-
produzo a polêmica entre os irmãos, 
travada através de Facebook, por ter 
passado a ser de interesse público, em 
função do significado do grupo Líder 
para a economia paraense.

O risco de uma implosão pela 
desunião familiar pode repetir, agra-
vada, o que aconteceu com o grupo 
Yamada, servindo de advertência para 
os irmãos Rodrigues e seus herdeiros.

Também reproduzo na íntegra o 
texto conforme Oscar Rodrigues o 
escreveu, por seu valor de documento 
para a instrução do processo judicial:

“Meu nome é Oscar Rodrigues, es-
tou usando o telefone de outra pessoa 
porque não sou amigo deste elemento. 
João Rodrigues está louco, Cai na real 
cara, e não envolve o nome do LÍDER, 

nestas tuas loucuras, ninguém matou 
teu filho, teu filho morreu de Over-
dose, porque era viciado, e foi desde 
muito jovem, começou com maco-
nha, e terminou como terminou, no 
segundo ou terceiro ataque de Over-
dose, toda a nossa familia sabe disso, 
e vc ao inves de gastar milhoes como 
estás fazendo, saqueando a empresa 
pra pagar Advogados pra convencer 
a justiça desta tua loucura, devias era 
vir trabalhar, o que não fazes a mui-
tos anos, aí irias saber quanto custa 
pra manter uma empresa desta, com 
todos seus compromissos, e onde só 
apareces pra vir buscar dinheiro, cada 
vez em maior quantidade, é assim 
que se acabam as empresas, mas aqui 
vai ser difícil porque eu estou atento, 
defendendo ela e o emprego de mais 
de 13.000 funcionários, o culpado 
pela morte do seu filho foi vc mes-
mo que não soube impor limites, deu 
dinheiro de mais, e dinheiro não re-
solve tudo, o que resolve é disciplina 
e trabalho, coisa que seu filho nunca 
gostou de fazer, porque vc não o en-
sinou, ensinou a inresponsabilidade, 
que a prova aí está, nos filhos que que 
ele foi deixando por onde ia passando, 
e vc está criando e que nem sabia que 
existiam, estou lhe processando por 
todas as calúnias que vc fala sobre eu 
e meus filhos, e vc fugindo da justiça 
como é seu feitio, mas a condenação 
vai chegar, a justiça tarda mas um dia 
chega, ja lhe afastei uma vez da em-
presa e vou afastar de novo, porque vc 
não vai com suas loucuras acabar com 
ela, enquanto eu tiver vida pra traba-
lhar e lutar, coisa que a anos vc não 
faz eu estarei a postos, nossa cunhada 
mulher de nosso irmão que faleceu a 
poucos meses, passou a noite passa-
da toda no hospital, se recuperando 
dos ataques que vc lhe desferiu, por-
que uma de suas netas reslveu publi-
car, que seu filho morreu de overdose 
numa festa regada a drogas, e vc sabia 
de tudo e nada fez pra impedir, como 
a justica pode acreditar numa asneira 
destas??? Que loucura, não vales nada 
João Rodrigues”.

A resposta de João Rodrigues:
“Meu filho amado viveu muito 

pouco tempo no plano terrestre.
Partiu por maldade de terceiros.
Não deixou nem um caso deso-

nesto.
Enquanto OSCAR RODRI-
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A cobertura da imprensa:
jornalismo ou cumplicidade?

 

O suposto assassinato de um dos 
herdeiros do grupo Líder e sua contri-
buição para a crise interna da empresa 
no topo do comércio varejista do Pará 
estão fora do noticiário da imprensa 
há uma semana. É inacreditável que O 
Liberal e o Diário do Pará (ao menos 
por razões jornalísticas) tenham ab-
sorvido a versão oficial de que João 
de Deus Pinto Rodrigues foi vítima 
de um crime de encomenda por over-
dose, cometido em fevereiro de 2015, 
A versão não resiste ao mais simples 
questionamento, que os jornais cos-
tumam fazer quando envolve pesso-
as sem o destaque 
dos donos do gru-
po Líder.

A promotora 
Rosana Cordovil 
não apresentou 
qualquer prova da 
materialidade do 
delito atribuído a 
Jeferson Michel de Almeida Barbosa, 
ao pedir a sua prisão preventiva. Ele 
teria matado João de Deus dando-
lhe uma dose letal de uma substância 
química produzida a partir do LSD, a 
mais agressiva em uso por quem pode 
assumir seu alto custo. Algo incon-
cebível para um traficante de drogas, 
que tinha na vítima do seu atentado, 
talvez, o seu principal cliente, ao lado 
de outros jovens do mesmo círculo de 
amizade, que, a partir desse episódio, 
passaram a denunciá-lo.

O incrível assassinato se explica-
ria porque Michel agiu como mata-
dor de aluguel. Alguém teria enco-
mendado (a dinheiro, certamente) a 
morte. Quem? A promotora admite 
que não sabe. Com qual motivação? 
Menos ainda. Mesmo assim, sem o 
cumprimento de regra elementar da 
lei penal, a denúncia foi feita pelo 
seu substituto interino,   José Rui de 
Almeida Barboza. A própria Rosana 
Cordovil, assumindo a vara, pediu 
a prisão do acusado por homicídio 
qualificado e o juiz Moisés Flexa a 
concedeu. Michel, que estava sendo 
processado por tráfico, se apresentou 

espontaneamente. Agora será sub-
metido ao tribunal do júri.

Não bastasse a tosca denúncia, 
cheia de falhas e incorreções, o tio 
de João de Deus, Oscar Rodrigues, o 
principal executivo do grupo Líder, 
afirmou em seu Facebook que não 
houve homicídio, mas sim morte aci-
dental por overdose. E que o irmão, 
João Rodrigues, estava forçando a 
justiça a assumir a tese inverossímil, 
talvez com o propósito de limpar a 
nódoa da morte do filho, viciado em 
mais drogas do que simplesmente a 
maconha, segundo o tio, ou agravar 

a crise da família 
na empresa.

São elemen-
tos suficientes 
para derrubar a 
versão oficial e 
provocar uma 
nova reabertura 
do caso, amplia-

do do alegado homicídio por overdo-
se (registro inédito nos anais crimino-
lógicos mundiais) a irregularidades 
administrativas do grupo Líder.

O silêncio da grande impren-
sa persiste. No primeiro e único dia 
em que noticiou o fato, o  Diário do 
Pará  anunciou que Jeferson Michel 
“já tinha sido detido anteriormente 
por envolvimento com tráfico de dro-
gas”. Essa detenção ocorreu em abril 
de 2015.

O jornal não esclareceu que essa 
prisão resultou da morte de João, 
dois meses antes, e por ela Michel 
foi apontado como traficante de dro-
gas, suspeito de fornecer uma delas, 
a “gota”, da qual o herdeiro do grupo 
Lider fez overdose. Michel, promotor 
de eventos, não possuía até então an-
tecedentes criminais.

O outro registro citado pelo Diá-
rio  é o de homicídio qualificado, re-
sultante de denúncia feita pela pro-
motora de justiça Rosana Cordovil. O 
jornal o cita como se dissesse respeito 
a outro caso, quando é o mesmo.

Com base no incidente que viti-
mou João Rodrigues, o jornal diz que 

GUES teu filho João Augusto 
lobato Rodrigues nos roubou 

milhões de reais no cartão Liderzan 
constatado por auditoria da PGR 
(processos e gerenciamento de risco).

Passou os bens para teu nome, até 
hoje não nos ressarciste o prejuízo 
que sofremos!! Essa ação encontrasse 
na justiça aguardando desfecho!!

Na próxima postagem encami-
nharei tais denúncias.

Não tenho medo de ti!!
Tu és capaz de tudo, te conheço 

bastante, não me provocas tenho mais 
denúncias a fazer vc sabe muito bem.. 
minhas mãos são limpas!”

Ato imediatamente contínuo, João 
Rodrigues viajou para São Paulo e con-
tratou o escritório Paschoal advogados, 
(comandado Janaina, Nohara e Luana 
Paschoal), “para acompanhar conjunta-
mente com outros advogados de Belém 
Imbiriba, Godinho & Tocantins, e Dr 
Daniel Castilho, processo que envolve o 
fraude na Lider Fomento Mercantil no 
valor de 10 milhões de reais”.

Explodia dessa maneira o mais 
grave desdobramento do conflito fa-
miliar. Talvez antevendo os desdobra-
mentos, imprevisíveis e graves, Os-
car Rodrigues recuou e postoiu nova 
mensagem na internet:

“Meus Amigos, Funcionarios do 
GRUPO LIDER, minha familia e pú-
blico em Geral que acessa o facebook, 
estou aqui para humildemente pedir 
perdão e desculpas, por ter perdido 
o controle emocional e ter publicado 
coisas tão terríveis que jamais um dia 
imaginei que iria publicar. Só tenho 
uma desculpa para este gesto insen-
sato, por trás de minha aparente ale-
gria carrego diariamente um fardo 
muito pesado. Sou um ser humano 
igual a todos, tenho minhas fraque-
zas, mas tudo tem limites, a pressão 
é enorme e chega um momento que, 
por mais que queiramos segurar, o 
descontrole nos domina. Peço a Deus 
que dê a paz ao meu irmão, e o per-
doe por todas as maldades e calúnias 
que me acusa. À Deus entrego tudo, 
e peço a Ele que não me tire a fé e a 
coragem”.

João também se calou, assim como 
todos na família Rodrigues, e a polí-
cia, o Ministério Público e a justiça. 
Só Jeferson Michel continuou preso. 
Assim se chegará à verdade e à justiça 
em Belém do Pará?
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Michel “era fornecedor de droga em 
boates da Região Metropolitana de 
Belém, e vendia droga do tipo sinté-
tica como ecstasy e LSD”. Acrescenta 
que na época “ele foi autuado em fla-
grante pelo crime de tráfico de entor-
pecentes, mas liberado dias depois”.

Novamente o jornal dos Barba-
lho parecia querer induzir o leitor a 
acreditar que Michel é traficante no-
tório e que foi flagrado em casos an-
teriores. Mas o único registro é o da 
morte de João de Deus, que resultou 
em dois processos contra o suspeito 
de, inicialmente, ter-lhe fornecido a 
droga e, posteriormente, com a revi-
são do processo, de tê-lo assassinado 
por encomenda de alguém, ainda não 
identificado.

Na versão do jornal, Michel foi 
preso “após a investigação da polícia, 
pois vinha sendo considerado como 
uma ‘overdose acidental’ a morte de 
João de Deus, mas a 3ª Promotoria de 
Justiça do Tribunal do Júri instaurou 
um Procedimento Investigatório Cri-
minal (PIC) e chegou à conclusão de 
que foi uma ‘overdose encomendada’, 
e por isso foi solicitada a prisão pre-
ventiva do acusado”.

E assim o caso vai se complican-
do cada vez mais, a imprensa nele já 
envolvida.

Violência: 
tolerância zero

 

Belém precisa impor tolerância 
zero ao crime, em particular o homi-
cídio. Todas as formas e variações de 
violência se sucedem diariamente, em 
escala crescente e intensidade espan-
tosa. Não há mais cidadão que se sinta 
seguro na cidade, em qualquer pon-
to do seu espaço metropolitano, em 
qualquer horário. Não há mais regras. 
Tudo se tornou possível.

A tolerância zero não é autoriza-
ção para matar nem conivência com 
a justiça particular das milícias, que 
devem continuar a ser combatidas 
com o mesmo rigor aplicado aos al-
vos desse exercício da justiça pelas 
próprias mãos.

Tolerância zero significa usar o 
maior rigor que a lei permite contra 
os criminosos, com ênfase nos que 
destroem o maior patrimônio na 
Terra: a vida.

Os órgãos de segurança deviam 
promover uma ampla reunião públi-
ca das lideranças policiais em todos 
os níveis e instâncias com os repre-

sentantes da sociedade para definir 
um plano de ação detalhado e ob-
jetivo sobre como proceder diante 
do crime com o máximo rigor legal, 
explorando ao máximo a autorização 
repressiva da legislação.

Um objetivo imediato, por exem-
plo, seria acabar com a tomada de 
reféns, que virou acontecimento ro-
tineiro. Preservando a integridade 
das vítimas desses bandidos, a polícia 
adestraria atiradores de elite nos me-
lhores centros de formação desse pro-
fissional qualificado e colocaria à dis-
posição dos grupos encarregados de 
tratar desse crime as ferramentas mais 
modernas de abordagem e ataque aos 
que fazem reféns. Eles saberiam que a 
fase de tolerância a esse abuso acabou.

A sociedade, tendo aprovado o 
método, terá que acompanhar a sua 
execução para avaliá-la, através de 
uma comissão designada na sessão 
inicial. Encontros periódicos seriam 
realizados para renovar a legitimidade 
da ação da polícia.

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

Sem a Renca
 
O governo Temer acabou voltan-

do atrás integralmente e revogou o 
decreto que extinguiu a Reserva na-
cional de Cobre, a Renca. O recuo foi 
atribuído à reação da sociedade, com 
repercussão nacional e internacional, 
que viu no ato uma ameaça às unida-
des de conservação e terras indígenas, 
As atividades econômicas continuam 
proibidas na área.

A repulsa à iniciativa do governo 
federal foi desinformada, exagerada e 
deturpada. Mas ficou claro que Brasília 
agiu desarvoradamente, apenas para 
atender ao interesse das empresas pelo 
potencial mineral da região, que é real, 
sem ser definido.

Os críticos mais bem informados 
não querem que as coisas simplesmente 
voltem ao status quo anterior. Cobram 

iniciativas do governo para proteger a 
reserva. Implícito está o reconhecimento 
que já há muita atividade ilegal. Umas, as 
da garimpagem, visíveis. Outras ainda 
pouco perceptíveis, como a extração de 
madeira e o avanço da agricultura. Tal-
vez de todas as ameaças, a menos grave 
fosse a da mineração, desde que acompa-
nhada e fiscalizada com rigor.

O futuro imediato responderá.
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A Universidade do Tapajós
e o mundo em torno dela

Santarém, a terceira maior cidade do 
Pará e o centro gravitacional de uma 
vasta região que aspira a autonomia 
para deliberar sobre os seus graves 
problemas.

A Ufopa não surgiu para ser mais 
um centro convencional de ensino 
superior. Dentre as sete unidades que 
compõem a sua estrutura acadêmica, 
uma delas voltada para a graduação 
de estudantes, há seis institutos, dois 
dos quais têm grande relevância para 
o vale do Tapajós e o Baixo Amazo-
nas: os institutos de biodiversidade e 
florestas e o de ciências e tecnologia 
das águas.

Junto com os demais, esses insti-
tutos deveriam estar mais atentos aos 
acontecimentos externos e prontos a 
traduzir o seu significado para a so-
ciedade. A Ufopa tinha que produ-
zir um estudo sobre os oito anos de 
atividade produtiva e 17 de presença 
física da Alcoa em Juruti. Nada fez a 
respeito.

Suas pesquisas não são divulga-
das ou não têm a divulgação adequa-
da pela assessoria de imprensa, talvez 
pela dificuldade que os jornalistas 
costumam ter para convencer os pes-
quisadores a submeter o que fazem 
ao povo, o responsável pelo emprego 
deles em instituições públicas. Além 
de aprimorar esse serviço, a univer-
sidade devia fornecer links, junto 
com as matérias jornalísticas, para o 
acesso dos interessados à integra dos 
trabalhos. Isso não é favor: é obriga-
ção. E é demonstração de segurança 
na qualidade do que faz, efetivando 
na prática o que foi compromisso de 
fazer feito no papel.

Quem sabe, no 9º ano de funcio-
namento da Alcoa em Juruti a Ufo-
pa já esteja cumprindo a sua função 
mais nobre: ser uma fonte de conhe-
cimento sobre os saberes que maneja 
e uma fonte de referência para a his-
tória já escrita da região sob a sua ju-
risdição e a história que ainda se está 
escrevendo, mascarada pela aparên-
cia de cotidiano, entregue ao trato do 
jornalismo. 

O DEBATE
Fiquei feliz por este meu artigo ter 

proocado um bom debate entre dois 
leitores - Paulo Lima e Alailson Muniz 
- sobre o tema no blog OEstadonet, do 
jornalista Miguel Oliveira. Reproduzo
-o como convite a mais participantes 
entrarem na roda de debate.

Paulo Lima – Caro Miguel, você, 
de nossos papos, sabe o quanto eu ad-
miro o Lúcio Flávio Pinto. Esse, sim, 
um baluarte do jornalismo brasileiro. 
O texto dele me pareceu muito, mas 
muito oportuno mesmo.  Não conhe-
cemos bem os resultados, a partir de 
um olhar externo e de uma pesqui-
sa científica, os resultados dos nove 
[oito] anos de Alcoa em Juruti. Mas 
tem dois pontos que eu queria co-
mentar e que talvez seja interessante 
do LFP refletir.

O primeiro e mais de fundo é a 
visão do artigo sobre a Universidade. 
A Universidade deve estimular sim 
pesquisas sobre objeto ou território 
X ou Y, mas não existe a “palavra” da 
UFOPA ou o estudo da UFOPA, o es-
tudo tem a chancela de ser realizado 
dentro da Universidade por um pes-
quisador ou grupo de pesquisadores. 
E i. Eu não li a tese, assisti a defesa, 
fiquei um pouco confuso sobre os re-
sultados, mas espero a publicação do 
texto final.

Sobre a assessoria de imprensa 
acho que ele faz o contraponto cor-
reto, o problema está na conscienti-
zação do pesquisador sobre os resul-
tados de seu trabalho circularem fora 
da Universidade. Mas me parece, sim, 
um tema estimulante para um debate, 
esse sim organizado pela UFOPA e a 
presença do LPF seria fundamental 
para assegurar sua qualidade.

Alailson Muniz – Eu sempre per-
gunto, Paulo, durante todos esses anos 
de royalties, qual a obra municipal 
construída com esse recurso?

Paulo Lima – Provavelmente lhe 
dirão que parte foi para o saneamen-

A Universidade Federal do Oeste 
do Pará foi criada em 2009. No mes-
mo ano, a mina de bauxita da Alcoa 
começou a produzir em Juruti, o úl-
timo município, a leste de Santarém, 
antes da divisa com o Estado do Ama-
zonas. Ontem, a multinacional ameri-
cana, a maior no mundo no seu setor 
de atuação, comemorou nove anos de 
funcionamento, considerando positi-
vo o saldo da sua presença na região.

Destacou sua ação voluntária na 
execução de uma agenda de realiza-
ções que vão além da geração de ren-
da, emprego, compensações financei-
ras e outros itens legais. Garante que 
inovou, promovendo um efetivo de-
senvolvimento sustentável, que deu à 
sua mineração em Juruti a condição 
de vitrine dos bons procedimentos 
econômicos, sociais e ambientais.

É verdade?
De fato, a Alcoa mudou ao che-

gar a Juruti, em 2000, e obter sua 
primeira licença ambiental, cinco 
anos depois. Foram nove anos de 
preparativos para começar a ativida-
de comercial. Teve que lidar com a 
forte resistência à sua presença pelas 
comunidades nativas, enfrentando 
críticas e conflitos.

Superou o desafio: por sua pró-
pria força, que vai além do convenci-
mento pela palavra, ou pela aceitação 
das comunidades de Juruti Velho, em 
função das vantagens obtidas, algu-
mas delas já contaminadas por velhos 
vícios do exercício do poder, mesmo 
quando microscópico, e do acesso a 
dinheiro mais farto, mesmo quando 
de ponta de lenço comparativamen-
te ao circuito do capital envolvido na 
operação .

Por mais que a Alcoa tenha razão 
em se considerar realizada, esses oito 
anos exigem uma análise externa, o 
mais imparcial e objetiva possível, 
capaz de esclarecer a população local 
e a opinião pública em geral. Nin-
guém mais habilitado para desem-
penhar esse papel do que a Ufopa. A 
universidade reconhece a importân-
cia da sua localização, com base em 
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Da intervenção
ao golpe militar

Ao defender uma solução militar 
para a crise brasileira, o general An-
tonio Hamilton Mourão, secretário de 
finanças do Exército, não é lunático ou 
extravagante, nem está só. Milhares ou 
milhões de pessoas ainda pensam no 
uso das forças armadas para desfazer 
o Brasil atual, manchado de corrupção 
em todos os níveis do poder público, 
e refazer um país mais saudável e po-
sitivo. Não é por acaso que o capitão 
reformado e deputado federal Jair Bol-
sonaro é presidenciável.

Essa “solução” foi tentada diver-
sas vezes e nunca deu certo. Mesmo 
quando realmente mudou o Brasil, 
como em 1930, o preço foi alto: abriu 
caminho para um militarismo que até 
então não conseguira se estabelecer. 
Ele se originou em uma manobra de 
bastidores que derrubou o imperador 
Pedro II através de um golpe de mão à 
surdina noturna, que se repetiria des-
de então, em diversos horários.

Só quem já passou por uma dita-
dura, sejam as nossas, militares e de 
direita, ou de esquerda,  as asiáticas, 
no leste europeu ou as caribenhas, está 
vacinado contra novas aventuras. Elas 
desestabilizam o país, geram processos 
autofágicos e violenta o espírito de li-
berdade, criatividade e ousadia sem o 
qual uma nação, que pode até crescer, 
nunca dará certo como civilização.

Em palestra numa loja maçônica 
em Brasília, cenário talvez adequa-
do para a sua peroração, o general 
sugeriu que pode haver intervenção 
militar caso o judiciário não consiga 
resolver “o problema político” causa-
do pela corrupção endêmica revelada 
pela Operação Lava-Jato. Os militares 

podiam impor essa intervenção, mes-
mo sabendo que “essa imposição não 
será fácil”.

O general tem todo direito de 
pensar assim, mas a legislação militar 
veda a oficiais manifestações sobre o 
quadro político-partidário sem au-
torização expressa do Comando do 
Exército. É ato de indisciplina e que-
bra de hierarquia, o mesmo em que se 
basearam os responsáveis pelo golpe 
de 1964 para depor o presidente João 
Goulart, depois que ele radicalizou 
o apoio institucional a uma greve de 
soldados e marinheiros, culminando 
uma série de erros políticos graves ou 
infantis que cometeu.

O general não parece ter grande 
influência nem representar de uma 
corrente preponderante no exército, 
embora a posição de um oficial de 
quatro estrelas, no máximo da carrei-
ra, dê eco às suas declarações.

Talvez ele queira se projetar em 
fim de carreira para algum projeto 
pessoal. Em 2015, fez duras críticas 
à classe política e exaltou a “luta pa-
triótica” . Por isso, foi destituído do 
comando da região Sul. Desde então, 
ficou sem ligação com a tropa, em 
cargo burocrático.

Mas é um mau presságio. Quem 
colocou as tropas nas ruas para der-
rubar Goulart, sem esperar pela voz 
de comando dos líderes da conspira-
ção contra o presidente, o regime e 
a democracia, foi o general Olympio 
Mourão Filho. Ele acreditava em as-
tros e forças do além. Precipitou a sa-
ída da sua força de Minas Gerais para 
o Rio de Janeiro porque a lua estava 
favorável.

to do centro de Juruti e citarão hos-
pital e outros equipamentos públi-
cos. Mas não há transparência sobre 
a execução dos recursos. No Canadá, 
por exemplo, existem as Agências 
de Desenvolvimento Local, que são 
entidades da sociedade civil, com 
representação multissetorial que são 
responsáveis pela gestão de todo o 
tipo de recurso oriundo de compen-
sação ou reparo de dano ambiental 
ou social.

Alailson Muniz – Mansão e fazen-
da não vale. Rsss. Hospital, delegacia e 
fórum foram doações da Alcoa, não? 
E o prefeito não quis gastar e doou ao 
governo estadual.

Paulo Lima – Com certeza não. 
Mas lembre-se que pode ser caixa 
dois. O que não apareceria na presta-
ção de contas oficial. Eles “contabili-
zam” como benefícios dos 9 anos da 
Alcoa.

Alailson Muniz – Tinha que ter 
um Conselho para administrar esses 
royalties como ocorre em algum a paí-
ses. A população decide em que gastar 
Paulo Lima – A informação sobre o 
quanto é pago é pública, está nos sis-
temas do DNPM. Temos o agravante 
da Lei Kandir, que faz com que não 
se pague parte dos impostos para o 
Estado do Pará (o segundo em arre-
cadação de CEFEM depois de MG).   
Por isso defendo um amplo debate e 
acho que o artigo do LFP podia pro-
mover o debate. A Alcoa está queren-
do expandir a exploração para outras 
áreas, inclusive o Lago Grande e pos-
sivelmente dentro do Município de 
Santarém.

Portal OEstadonet – Meu pre-
zado Paulão. Que bom tê-lo de volta 
aos debates. O artigo do Lúcio deve 
provocar polêmica, o que é saudável. 
Por isso inseri o email dele para que 
as críticas e opiniões sejam encami-
nhados diretamente a ele. Contudo, 
considero que o cerne da crítica é a 
UFOPA não ser referência para esse 
tipo de estudo e acompanhamento. 
Sobre assessoria, a instituição ficou 
manchada após o episódio da divul-
gação de uma ‘pesquisa’ sobre a quali-
dade da água para banho em Alter do 
Chão, em desacordo com os métodos 
e parâmetros exigidos pela legislação 
ambiental.

Como diz o ditado, cesteiro que 
faz um cesto faz um cento...rsrs
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ANTOLOGIA

Bauxita: pausa ou breque
Este artigo foi publicado no Informe Amazônico, minha terceira 

publicação alternativa, em novembro de 1980. Reproduzo-o porque 
contém informações pouco conhecidas sobre o início da mineração 
empresarial na Amazônia, com o primeiro dos projetos que entrou 

em operação, da Mineração Rio do Norte, um ano antes.
Também porque mostra as disputas de bastidores que levaram 
à consolidação do domínio estrangeiro do subsolo amazônico. 

Neste caso, a Alcoa acabou se tornando dona de uma das 
maiores jazidas de bauxita do mundo, apoderando-se de direitos 

minerários do milionário americano Daniel Ludwig, mesmo 
numa época de regime militar que se dizia nacionalista.

Constitui ainda parte do contexto no qual resultou a criação 
da Reserva Nacional de Cobre, a Renca, tão discutida e tão 

mal conhecida nestes nossos dias.

No dia 5 [de novembro de 1980], 
o ministro das Minas e Ener-
gia, Cesar Cals,  declarou aos 

jornalistas não ver “qualquer tipo de 
inconveniência” na venda das jazidas 
de bauxita da Mineração Santa Patrí-
cia, empresa de propriedade do mi-
lionário Daniel Ludwig, para a Alcoa, 
transação anunciada um dia antes. No 
dia 17, o ministro distribuiu uma lacô-
nica nota oficial, dizendo que a opera-
ção fora sustada até que o governo dis-
pusesse de melhores informações.

O que aconteceu nesses 12 dias 
para forçar uma mudança tão drásti-
ca na atitude do ministro, não se sabe 
ainda, mas seguramente o Conselho 
de Segurança Nacional tem algo a 
ver com a metamorfose de Cals. Sus-
pender a negociação por carência de 
informações ou informações desen-
contradas não é, contudo, uma boa 
desculpa.

O próprio Cals assegurou, no dia 
5, que o governo aprovara um “pro-
tocolo preliminar” firmado entre Lu-
dwig e a Alcoa, acordo que classificou 
de “muito normal” entre empresas de 
mineração. Por isso, dava como con-
sumado o negócio, isto é, a transfe-
rência à Alcoa dos direitos que a Santa 
Patrícia possuía sobre os 300 milhões 
de bauxita metálica localizadas no 
município de Oriximiná, no extremo 
noroeste do Pará.

O PARADOXO
A informação certamente deve 

ter causado escândalo entre as pesso-

as que acompanham o setor mineral 
no país. A partir de 1973, a Mine-
ração Santa Patrícia obteve alguns 
decretos de lavra junto ao DNPM 
(Departamento nacional da Produ-
ção Mineral) para fazer a exploração 
da bauxita de Oriximiná. Segundo o 
plano de lavra aprovado pelo DNPM, 
a mineração deveria ser iniciada em 
1978, mas a Santa Patrícia  simples-
mente solicitou que o seu projeto fos-
se sobrestado, alegando dificuldades 
de mercado. 

No início deste ano, a empresa 
pediu ao DNPM a prorrogação do 
prazo para o início da lavra. O depar-
tamento em Belém não concordou e 
enviou o processo para Brasilia, a fim 
de que fosse declarada a caducidade 
da concessão. Nesse caso, o órgão pu-
blicaria edital convocando os interes-
sados a se habilitar, através de leilão, 
para receber a concessão. A Santa 
Patrícia não teria direito a qualquer 
indenização pelos investimentos até 
então realizados. O processo está 
no DNPM em Brasília desde junho, 
tendo sido encaminhado ao ministro 
Cesar Cals para exame.

Nesse meio tempo, Daniel Lu-
dwig iniciou uma série de contatos 
para motivar um comprador para a 
jazida, cuja exploração ele não pare-
ce em condições de realizar individu-
almente. A Alcoa logo se interessou 
pelo negócio. A Aluminium Com-
pany of America, através de uma 
subsidiária, a Companhia de Mine-
ração de Santarém, é dona de uma 

jazida contígua à de Ludwig, com 
260 milhões de toneladas. Ambas se 
situam do outro lado dos depósitos  
que a Mineração Rio do Norte come-
çou a lavrar no ano passado, onde há 
450 milhões de toneladas.

Os entendimentos foram conduzi-
dos no Rio de Janeiro pela Entrerios, a 
holding de Ludwig no Brasil. As duas 
empresas assinaram um “contrato de 
fornecimento de bauxita contra o pa-
gamento de royalties”, pelo qual a San-
ta Patrícia cedia seus direitos sobre a 
jazida para que a Alcoa a explorasse. 
Em troca, receberia uma percentagem 
sobre o valor da tonelada comerciali-
zada (fala-se em 8% ou um dólar por 
tonelada). Para que o negócio pudesse 
ter valor legal, porém, era necessário 
que recebesse o aval do DNPM. Se 
o ministro Cesar Cals considerou a 
transferência, isto significaria qeue o 
DNPM a autorizara?

As aparências indicam que sim. 
Mas como, então, o DNPM iniciou o 
processo para a declaração da cadu-
cidade da concessão, depois de se ter 
negado a prorrogar por mais tempo o 
prazo de validade do decreto de lavra?

Este é o fulcro do enigma. Auto-
rizando a transação, o DNPM estava 
permitindo à Santa Patrícia auferir 
um elevado lucro através da comeria-
lização de simples direitos sobre uma 
jazida. É certo que a empresa já inves-
tiu na pesquisa e no pré-projeto, mas, 
considerando-se 2,5 bilhões de dóla-
res como o valor das jazidas, Ludwig 
irá faturar R$ 250 milhões se ficar 
apenas com os royalties. Não deve ter 
gastado mais do que 1% desse valor.

Não dando a autorização e, ao 
contrário, declarando a caducidade da 
concessão, o governo poderia retomar 
o controle de uma jazida estratégica 
e destiná-la a grupos que realmente 
estivessem dispostos a desenvolvê-la 
e não apenas “sentar” sobre a mina. 
Além do que, teria de graça as infor-
mações sobre a geologia da área e a 
viabilidade econômica da extração.

O MONOPÓLIO
Não só isso, porém, A consuma-

ção da transação coloca sob o con-
trole de duas multinacionais, a Rio 
Tinto Zinc e a Alcoa, 1,4 bilhão dos 
2,5 bilhões de toneladas de bauxita 
metálica existentes no Brasil, quase 
integralmente no interior do Pará. O 
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Brasil possui atualmente 14,4% das 
reservas mundiais de bauxita, vindo 
apenas atrás da Guiné e da Austrália. 
Mais do que qualquer um desses dois 
países,entretanto, o Brasil – e parti-
cularmente a Amazônia – dispõe de 
numerosas fontes hidráulicas de ener-
gia , o principal insumo do alumínio, 
o que aumenta a sua importância na 
economia internacional.

A Amazônia é ainda mais atraente 
para os Estados Unidos, que precisam 
importar da Jamaica quase metade 
dos 15 milhões de toneladas anuais 
que o país consome.  Uma dependên-
cia que torna os EUA (e suas grandes 
empresas do setor, como a Alcoa) vul-
neráveis face a qualquer transforma-
ção política. 

A Jamaica, aliás, participa com os 
demais grandes produtores de bauxi-
ta (Austrália, Guiné, Gana, República 
Dominicana e Suriname) da Associa-
ção Internacional de Bauxita, um car-
tel que visa proteger os produtores da 
voracidade de um mercado controla-
do pelos compradores.

O Brasil, apesar da sua posição 
privilegiada, se recusou a fazer parte 
dessa associação. Não por coincidên-
cia, é para ele que correram as multi-
nacionais. Elas trataram de fazer bons 
contratos e ameaçar despejar grande 
quantidade de minério no mercado, 
a baixo preço. Impondo condições, a 
Alcan, embora minoritária na Mine-
ração Rio do norte (onde a Vale do Rio 
Doce tem 46% e o grupo Ermírio de 
Moraes, 10%), consegue, junto com a 
Shell, manter o preço da tonelada a 25 
dólares, quando o custo de produção 
de cada tonelada é de US$ 32. Ambas 
preferem ter prejuízo (pequeno, na-
turalmente) como mineradoras para 
aumentar seus lucros (enormes, evi-
dentemente) como beneficiadoras do 
metal. Por isso, agem contra a MRN, 
pensando apenas nas vantagens das 
suas matrizes. 

Se a situação é essa, impondo à Rio 
do Norte um prejuízo de 1,4 bilhão de 
cruzeiros no exercício de 1979, ima-
gine-se quando o controle, além da 
via indireta, atingir diretamente 60% 
das jazidas do país. A Alcoa, que co-
meçará em 1983ba refinar 100 mil to-
neladas de alumínio na sua refinaria 
de São Luís do Maranhão, chegando a 
500 mil toneladas na etapa final, terá 
uma jazida das mesmas dimensões da 

MRN: bastará que venda o seu miné-
rio aos baixos preços praticados atual-
mente. Não sentirá o prejuízo:a mine-
ração apenas aumentará os lucros da 
indústria.

Atualmente há um excesso de 
bauxita metalúrgica – entre 20 e 23 
milhões de toneladas/ano – sendo 
ofertada no mercado internacional. 
Mas dentro de quatro anos, acreditam 
os técnicos que já haverá um déficit 
de sete milhões de toneladas, princi-
palmente por causa da constante ele-
vação do preço do petróleo. Os carros 
precisarão ser mais leves para consu-
mir menos combustível. Nesse caso, 
que começamos a viver, muitas peças, 
até o motor, passarão a ser fabricados 

com alumínio. O Brasil poderá usu-
fruir dessa época. Se não estiver intei-
ramente amarrado ao cartel das “seis 
irmãs”, naturalmente.

Como isso deixará de acontecer, 
é a dúvida. A inglesa rio Tinto Zinc, 
que possui um bilhão de toneladas em 
Paragominas, está reativando o seu 
projeto, juntamente com a Shell (fan-
tasticamente capitalizada pelos lucros 
do petróleo). E a Alcoa se expande, 
pagando royalties. A não ser que a sú-
bita mudança de comportamento em 
12 dias tenha algo mais do que uma 
mera pausa, uma dessas comuns em 
época em que se abre controladamen-
te o país à curiosidade e à sindicância 
da opinião pública.

Beyond, Fordlândia
Beyond Fordlândia, lançado em 

pré-estreia em Belém, em agosto,, 
depois de ser exibido em Manaus, é 
um dos mais importantes documen-
tários já realizados sobre a Amazô-
nia. Por incrível que pareça, é o pri-
meiro trabalho desse tipo de Marcos 
Colón, americano de mãe brasileira, 
que é professor do Departamento de 
Espanhol e Português e associado de 
pós-graduação do Centro de Cultu-
ra, História e Meio Ambiente do Ins-
tituto Nelson de Estudos Ambien-
tais da Universidade de Madison, 
nos Estados Unidos, onde reside. 
O documentário, de longa duração, 
é parte da pesquisa de doutorado 
de Marcos,que analisa questões de 
meio ambiente a partir da literatura, 
mas sem uma visão romantizada. 

O filme é bonito, denso e pro-
fundo pelas tomadas de cena, pela 
seleção de locações, pelas entrevis-
tas que realizou e, sobretudo, por 
desenvolver uma tese sobre o que 
foi a aventura de Henry Ford no 
vale do Tapajós, entre 1927 e 1945, 
e o que ela significa até hoje para a 
Amazônia.

Marcos mostra que, ao longo da 
tentativa de produzir sua própria 
borracha, integrando completamen-
te as atividades da sua indústria de 
automóveis, Ford tinha um objetivo 
paralelo, complementar e, talvez, ain-
da mais relevante do que formar um 
imenso plantio de seringueiras no lo-
cal de onde ela saiu para a economia 
mundial, com as sementes que os in-
gleses coletaram e transportaram para 
a Ásia, acabando com o monopólio, a 
hegemonia e mesmo a relevância da 
Amazônia na economia da borracha.

Ford estava de olho na soja, como 
um produto de maior amplitude do 
que a borracha. Muito adiante do seu 
tempo, ele acabou não consumando 
esse projeto, em implantação no Ta-
pajós agora, meio século depois, de 
forma irracional e destrutiva.

O documentário devia ser exibido 
em escolas, universidades e em todos 
os lugares possíveis para mostrar uma 
lição de busca pela conexão entre o 
passado, o presente e o futuro da vin-
culação da Amazônia ao mundo – in-
felizmente, em condições sempre des-
favoráveis à região.



12  JORNAL PESSOAL Nº 640 SET/2017 • 2ª quinzena

CARNAVAL

Um fundo de 4,5 milhões de cru-
zeiros (valor da época) foi formado 
para financiar os prêmios para os 
melhores do desfile carnavalesco de 
Belém, em 1966. Com cotas de 500 
mil cruzeiros entraram o governo do 
Estado, escritório Alberto Bendahan, 
Joias Laura e Sabino Oliveira, Produ-
tos Vitória (Guarasuco e Pepsi), Nel-
son Souza (Óleo Dora), RM Magazine 
(de Romulo Maiorana), Importadora 
de Ferragens e Banco Moreira Gomes. 
Cotas de 250 mil cruzeiros foram de 
Café Puro e Transjomar.

O maior prêmio de escola de sam-
ba era de Cr$ 1,5 milhão, para a de 
primeira categoria, e de Cr$ 750 mil 
para a de segunda categoria. Os prê-
mios individuais eram de Cr$ 50 mil 
(porta-bandeira, sambista, passista, 
mestre sala e porta estandarte). Como 
as escolas erram pequenas, dava para 
observar todos os seus brincantes e 
avaliá-los.

ORQUESTRA

Em 1966, Alberto Mota, líder 
do mais famoso conjunto musical 
de Belém na época, se transferiu 
para Fortaleza. Mas antes lançou 
seu quarto disco, em homenagem 
aos 350 anos da fundação da capital 
paraense, que então se comemora-
va. O long-play se intitulava Top-set, 
em homenagem às festas (tertúlias, 
era o nome oficial) que o maestro 
comandava no domingo à noite, no 
último andar do edifício Palácio do 
Rádio, sede do Automóvel Clube, 
reunindo a juventude.

RUSSO

Em janeiro de 1966, o Ishevki foi 
o segundo cargueiro russo a aportar 
em Belém, um mês depois da em-
barcação pioneira. Ele descarregou 

memória
250 toneladas de adubo químico, 
trazido desde Riga, na então União 
Soviética, numa viagem de 13 dias, 
com duas escalas na Europa. Levou 
para a Rússia 50 tambores com 30 
toneladas de essência de pau rosa, 
usada como fixador de perfume, que 
o “gaiola” Ajuricaba trouxe do inte-
rior para Belém (o preço da essência 
foi a quase extinção da árvore, aba-
tida sem pena).

Enquanto o navio permane-
ceu no porto, agentes da Ordem 
Política e Social fizeram “vigilân-
cia não ostensiva” à embarcação, 
considerada suspeita por sua ban-
deira naqueles tempos repressivos.                                                                                                                                     
             

CARNE

Em 1968, o matadouro do Ma-
guari abateu quase 500 mil reses, 
resultando em 150 mil toneladas de 
carne, para o abastecimento de Be-
lém. Como a população da capital 
paraense estava chegando a 600 mil 
habitantes, dava praticamente um 
boi por ano per capita ou 250 qui-
los anuais para cada papachibé (tão 
papa carne quanto), um consumo de 
dar inveja a qualquer gaúcho.

Das 485.608 reses abatidas, 
282.366 tinham vindo do Marajó, 
67.772 do Baixo Amazonas, 135.293 
da Belém-Brasília e 177 do Tocantins.

TELEVISÃO (1)

Ao comemorar, em 1965, seu 
quarto aniversário como a primei-
ra e ainda então a mais importante 
emissora de televisão do norte do 
país, indo ao ar apenas uma déca-
da depois do feito pioneiro da TV 
Tupi, em São Paulo, a TV Marajoa-
ra – da cadeia dos Diários e Emis-
soras Associados, de Assis Chate-
aubriand – fazia jus aos slogans da 
campanha promocional.

Uma das peças de propaganda 
declarava que a Marajoara tinha “a 
imagem perfeita dos acontecimen-
tos”, captando uma “nova dimensão 

ANÚNCIO

O papo no 
Corujão

Em 1969 o Corujão 
era o point de 

Belém, na Quintino 
Bocaiúva, no térreo 
do edifício Albem 

Almy. No anúncio, 
prometia o melhor: 

ambiente, bar e 
cozinha, além da 

bebida mais gelada. 
O principal, porém, 

era o papo. Com 
o combustível da 

fofoca e do detalhe 
que só os mais bem 
informados podiam 

fornecer, atravessava 
a madrugada. Era 

mesmo “a onda 
máxima em Belém”.



 JORNAL PESSOAL•Nº 640•SET/2017•2ª quinzena 13

da notícia” graças a sete – isso mes-
mo, sete – programas jornalísticos: 
Primeira Edição, Repórter Marajo-
ara, Utilidade Pública, Todos os Es-
portes, Mundo Feminino, Notícia a 
Rigor, Últimas Notícias e Imagem 
do Dia.

Também oferecia “o mais vivo 
entretenimento”, vivo mesmo. Eram 
programas criados e executados em 
Belém mesmo: Pierre Show, Moto-
música, Só às Quintas, Grande Te-
atro e RM é o espetáculo. Era “o ar-
tista da terra que Canal 2 prestigia, 
estimula, promove”. 

TELEVISÃO (2)

O espetáculo podia até apresen-
tar deficiências técnicas e formais, 
era pobre dos recursos especiais que 
enchem os olhos do telespectador 
atual, mas era uma senhora realiza-
ção, um empreendimento de larga 
repercussão, mobilizador de inteli-
gência e criatividade, fecundador da 
terra nativa.

Mas o regime militar, ao trocar 
de aliado, promovendo Roberto 
Marinho no lugar de Chatô e a TV 
Globo onde se encontrava a Tupi, 
sufocou arbitrariamente e matou a 
TV Marajoara quando ela ainda era 
a líder local de audiência e de fatu-
ramento. 

Foi arrastada pela submersão do 
maior império jornalístico já cons-
truído no Brasil, proporcionalmente 
à sua época. Os coveiros parecem 
ter conseguido até anestesiar a me-
mória coletiva, fazendo com a mais 
paraense das emissoras de televisão 
o que os romanos fizeram com Car-
tago. O sal permanece cobrindo a 
história da Marajoara até hoje. 

SOCIETY

Em 1953 os jornais ainda funcio-
navam como uma espécie de mural 
para a elite local. As “notas munda-
nas” da Folha do Norte eram a me-
lhor opção para essas comunicações 
aos pares e ao público em geral.

docotidiano
FOTOGRAFIA

A casa que ruiu
Em 1962 ainda estava de pé a casa onde morou o compositor 
Carlos Gomes, na sua passagem meteórica por Belém, no final 
da sua vida, na esquina da Quintino com a Tiradentes (hoje, 
no local há um prédio residencial). Mas desabou sem merecer 
a atenção devida. Nem poder sustentar um roteiro turístico na 

cidade, que destrói constantemente a sua história.

Anúncio publicado em 14 de ja-
neiro de 1953:

“Otávio Mendonça, viajando 
pelo ‘Constellation’ de hoje, para o 
Rio, em ausência de pequena demo-
ra, despede-se de amigos e clientes, 
aos quais, previne que o escritório 
de advocacia, dirigido em conjunto 
com o dr. Orlando Bitar, continua 
incumbido de todas as tarefas pro-
fissionais que vinha pessoalmente 
encaminhando”.

Outro anúncio na mesma edição:
“No dia 2 do corrente, foi pelo 

dr. Eugênio Soares, solicitada em 
casamento, para seu filho, sr. Jorge 
Soarees, a gentil senhorinha Ana 
Lúcia Rodrigues, filha do casal Lú-
cia-Mário Rodrigues. O pedido foi 
aceito, com agrado, devendo o enla-
ce realizar-se brevemente”.

CONTRABANDO

Foi concorridíssimo o leilão da 
alfândega de Belém de 17 de outubro 
de 1953, o “mais vultoso” dos reali-
zados até então. Milhares de canetas 
e lapiseiras Parker foram vendidas 

para cidadãos belenenses ávidos por 
produtos da vitoriosa e florescente 
indústria americana do pós-guer-
ra. Os principais arrematantes dos 
lotes de canetas foram a Importa-
dora e Exportadora de Tecidos, que 
adquiriu mais de Cr$ 1,3 milhão de 
produtos, Victor C. Portela (Cr$ 554 
mil) e a Importadora de Ferragens 
(Cr$ 396 mil). O rendimento final 
do leilão foi de Cr$ 2,2 milhões.

ANÚNCIOS

“O mais puro e delicioso café que 
se vende no Pará” podia ser encon-
trado na “Confeitaria – Bar – Sor-
veteria” Café Santos, que fazia “im-
portação direta” e dava “descontos a 
revendedores”, conforme anunciava 
peça de propaganda do início de 
1953. O Café Santos, uma institui-
ção belenense, continua resistindo 
na Padre Eutíquio, cercado de came-
lôs por todos os lados.

Já a “casa mais barateira de Be-
lém” era a Casa Guerra, de Marcos 
Guerra & Ltda., uma famosa loja de 
moda, na rua Santo Antônio, 4.
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Jornal (1)
O que eu posso dizer sobre o Jor-

nal Pessoal, que foi a minha com-
panhia durante muito tempo, prin-
cipalmente em Algodoal, e me fez 
conhecer esta nossa Amazônia, de 
nós tão desconhecida? E A Memória 
do Cotidiano, que nos fazia relem-
brar velhas historias e lugares que a 
gente guarda na memória?

Eliaci Pinto Barbier

Jornal (2)
Parabenizo-te pelos trinta anos 

de intensa produção à frente do 
nosso Jornal Pessoal. Digo “nosso” 
porque faz muitos anos que bebo 
dessa fonte. Na verdade, fui apre-
sentada ao JP pela minha irmã, que 
o recebia na empresa (Estacon) em 
que trabalhava e com ele me pre-
senteava. Depois, já apaixonada, 
passei a comprá-lo e divulgá-lo en-
tre os amigos.

Quero agradecer-te por todos 
esses anos de luta, de insistência e 
persistência para manter o JP vivo. 
Por colocares a tua vida e o teu tra-
balho em favor do combate à coti-
diana destruição da Amazônia. Por 
mostrares que esta não é um uni-
verso distante de nós, como muitas 
vezes somos levados a crer; que a 
Amazônia é aqui e que também é 
nosso o dever de, enquanto amazô-
nidas, defendê-la. 

Quero agradecer por não de-
sistires nem nos piores momentos, 
como quando sofreste agressão ino-
minável de um Maiorana; ou quan-
do foste obrigado pela (in-)justiça a 
pagar indenização por dizeres o que 
muitos já sabiam, mas faziam “vista 
grossa”: que o empresário Cecílio do 
Rego Almeida era “grileiro”. Por es-
creveres mesmo quando alguns, que 
não me parecem teus leitores contu-
mazes, te agridem vergonhosamen-
te através do facebook (menção feita 
no JP 631/2017). Como podem ser 
tão miseravelmente medíocres e in-
civilizados!

Contudo, para cada agressão 
sofrida, apresente-se o texto da 
Profª Célia Regina Trindade: “JP: 
30 anos de luta pela causa pública” 
(JP639/2017), que, além de ser um 

reconhecimento ao teu trabalho, ex-
pressa exatamente quem és tu, Lú-
cio Flávio, um profissional íntegro, 
corajoso e competente; alguém que 
não aceita ser enquadrado pelo po-
der de ocasião. E, aqueles que não 
sabem ou não conseguem ver isso 
em ti, que se danem.

Parabéns, meu caro! E vida longa 
para o JP e para o seu criador!

Maria Helena Macedo dos Reis

Jornal (3)
 Felicitações especiais por esses 

teus trinta anos de dedicação e luta 
em prol de um direito de informar 
mais democrático, isento de secta-
rismos de toda a espécie.

Minha admiração por teu modo 
de ser vem de tempos ainda dos 
meus agora longínquos anos aca-
dêmicos lá na UFPA, e só tem au-
mentado com os teus passos auda-
ciosos, e num deles, criaste o Jornal 
Pessoal, sinônimo de compromisso 
com os fatos que palpitam e corro-
boram um determinado aconteci-
mento, sem a tentação das tintas 
de retoque, que podem até ser cha-
mativas, porém  fácil se desbotam 
ante as evidências daqueles fatos. 
A nossa região bem que merece o teu 
desafio quinzenal, às vezes incom-
preendido, porém lutando contra 
esse conformismo secular de nossa 
sociedade desagregada e, ao mesmo 
tempo, hipnotizada por um colonia-
lismo (ou melhor, neocolonialismo) 
sob vestimentas mais sedutoras a 
disfarçar as suas iniquidades . 

Não é à toa que incomodas tanto 
os que se sentem no topo do Olim-
po, achando que dali jamais serão 
chamados a descer, nem que sejam 
míseros degraus abaixo, pois que já 
se consideram eles próprios deuses. 
Porém, o abalo já se faz sentir com 
todos esses acontecimentos que diu-
turnamente estão fazendo Pindo-
rama tremer e corar como nunca 
antes em sua ainda jovem história 
– é  quando aqueles “deuses” estão 
se tornando cada vez mais desnudos 
pelas circunstâncias.

Mas bem sabe-se que esse pro-
cesso de incômodo é demorado, 
ainda nos vai custar o suor e sangue 

de muitas gerações, um longo per-
curso cheio de armadilhas plantadas 
pela nossa própria  incúria através 
dos tempos, e tão só competirá a 
nós desativá-las, isso com a devida 
atenção que se exige - será um de-
ver nosso, indelegável e imprescrití-
vel. Até lá, suportaremos a tudo isso 
passivamente?

E, para finalizar, só posso desejar 
a ti e ao teu bravo JP que continuem 
a dar conta do recado, precioso reca-
do que deve ressoar com insistência 
em nossos ouvidos para que desper-
temos de uma letargia que nos corrói 
e inexoravelmente nos levará à morte 
por falência múltipla de nosso tecido 
social, e este quando morre, é sinal 
de extinção da humanidade. 

Vida longa, pois!
 PS: Li na obra  Viver em Paz 

para Morrer em Paz – Mario S. 
Cortella  (filósofo e educador) um 
capítulo interessante (capítulo 14, 
a partir do décimo parágrafo), 
algo que bem ilustra, acredito eu, 
um pouco  daquela tua preocupa-
ção (e de quem tem a perseguir o 
fio da história) sobre a “perda da 
memória coletiva” em relação ao 
passado como reforçador de uma 
identidade. 

É quando, em uma determi-
nada  sociedade,  preponderem as 
classes populares (aquelas de baixa 
renda e percepção cultural), onde 
tais estarão à procura de “coisas que 
brilham, indicadores de futuro, da 
luz no fim do túnel”. Ou seja, veem 
aquele passado sem nenhum res-
quício de saudosismo ou nostalgia, 
pois que nunca o viveram de fato, 
aqui no sentido de que nunca se 
sentiram integrados àquela ordem 
das coisas de caráter excludente, 
onde no máximo orbitavam em sua 
periferia, e somente em raríssimas 
exceções e condições podiam ir um 
pouco mais além.

Já as classes mais burguesas sen-
tiriam a necessidade desse “passa-
do”, trazê-lo à superfície, pois  seria 
o seu referencial de vida, aquilo que 
passou, mas podia “ter ficado”, e isso 
se materializaria através da preser-
vação da história da “sua história”.

 Luiz Otávio M Cardoso

c@rtas...
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A Amazônia 
depois do grito

Na surdina, o governo Temer decretou o fim de uma das 
maiores reservas da Amazônia para ampliar a mineração. 

Esse pode ser o fim da floresta. Vamos impedi-lo! 
Mineradoras canadenses foram alertadas 5 meses antes 

do público sobre isso. Mas o que o presidente não esperava 
era a revolta que essa notícia iria gerar, e se usarmos 

esse momento para mostrar nossa indignação, podemos 
pressionar o presidente a revogar o decreto. 

Se criarmos um movimento gigantesco contra mineração 
na Amazônia agora, somando as nossas vozes, podemos 

interromper esse retrocesso que ameaça a floresta! Assine a 
petição para proteger a Amazônia.

Quem, de boa fé, deixaria de subscre-
ver um abaixo-assinado proposto 
com este texto de apresentação? A 

lista é puxada pela Avaaz, instituição que se 
apresenta como “uma comunidade de mo-
bilização online que leva a voz da sociedade 
civil para a política global”, congregando 
milhões de filiados em todo mundo.

A conclamação tem sido tão convin-
cente que já está chegando a dois milhões de 
assinaturas. As adesões são motivadas tanto 
pelo tom dramático e catastrófico do texto 
como – e, talvez, principalmente – pelo sur-
gimento de apoios de impacto, como os das 
atrizes Suzana Vieira e Cristiane Torloni, e 
as cantoras Ivete Sangalo e Fafá de Belém. 

Os famosos são sempre catalisadores 
poderosos. Não seriam tanto se não rece-
bessem o tratamento preferencial da TV 
Globo, à qual estão ligados. Há um evi-
dente componente comercial na parceria. 
Mas existe também a empatia da classe 
média com a Amazônia, símbolo da cons-
ciência ecológica mundial, o segundo 
tema mundial quando se fala em ecologia 
depois do aquecimento global, ao qual 
também se relaciona a maior fronteira de 
recursos naturais e a maior floresta tropi-
cal do planeta, ao mesmo tempo, dentre 
outros títulos de impacto. 

Os três irmãos Marinho, donos da rede 
Globo ,se consideram defensores do meio 
ambiente e dois deles já estiveram algumas 
vezes na região (ao contrário de numerosos 
“amazonólogos” de ocasião), de forma bas-
tante discreta. A última incursão coincidiu 
com os atos públicos nos quais os famosos 
se acrescentaram a ativistas de maior currí-
culo nesse tipo de ação.

A incorporação da opinião pública – 
nacional e internacional – sempre foi re-
forço poderoso, às vezes decisivo, à defesa 
das causas amazônicas. Durante a ditadura, 
a consciência crítica internacional foi mais 
ativa e importante do que as manifesta-
ções da sociedade brasileira, que estavam 
amordaçadas pela censura ou alienadas dos 
grandes problemas do país pela repressão 
aos críticos.

Foi quando o banco Mundial fez, por 
iniciativa própria, duas intervenções em 
programas amazônicos de grande relevân-
cia. Exigiu que o Polonoroeste, criado pelo 
governo para desenvolver mais acelerada-
mente Rondônia, incluísse um capítulo re-
lacionado ao meio ambiente, que não estava 
incluído no planejamento regional. O BIRD 
também impôs à estatal Companhia Vale 
do Rio Doce tratar dos povos indígenas ins-
talados às margens da ferrovia de Carajás, 
que foram esquecidos pela mineração.

As mobilizações no período democráti-
co se incrementaram. Esta última teve efeito 
imediato. Temer voltou atrás, prometeu ou-
vir a comunidade nacional e internacional e 
ofereceu garantias de que a floresta seria pre-
servada, assim como as terras indígenas. Não 
foi o suficiente. Provocada, a justiça federal 
revogou a causa de tanta gritaria e emoção: 
a Reserva Nacional do Cobre e Associados 
ressuscitou. A Amazônia está salva?

Não exatamente. Mesmo que a Renca 
tivesse deixado de existir, as unidades de 
conservação, que ocupam 2,8 milhões dos 
4,6 milhões da reserva não estariam dire-
tamente afetadas. A mineração teria que 
se concentrar nos 1,8 milhões que seriam 
liberados.

Claro que o efeito indireto de uma 
ofensiva de empresas sobre esse território 
seria preocupante, com elevado potencial 
destrutivo. Mas não inevitável nem mais 
extensivo do que a ação de garimpeiros e 
madeireiros que já estavam e continuam 
presentes na região.

O que aumentaria a letalidade do ato de 
Temer seria a sua natureza venal. As empre-
sas estrangeiras foram comunicadas sobre 
a extinção da Renca antes dos brasileiros, 
que sequer foram ouvidos. Não é verdade. 
O DNPM promoveu um debate em feve-
reiro no Brasil e em abril no exterior. Mas 
existe uma extensa massa de informações 
acumuladas desde a criação da reserva, em 
1984, com posição majoritariamente con-
trária, sobretudo pelos críticos do modelo 
de ocupação e desenvolvimento da Amazô-
nia imposto pelo regime militar. A Renca 
foi avalizada pelo Conselho de Segurança 
Nacional no último ano da ditadura.

Levado às últimas consequências do 
texto de abertura, o abaixo-assinado acarre-
taria um veto definitivo e completo à mine-
ração na Amazônia. É uma meta tão viável 
quanto tem sido a busca pelo desmatamen-
to zero ou a hipoteca da soja. É excepcional-
mente rico o subsolo da região, em especial 
o do Pará, cuja estrutura geológica se asse-
melha à da África do Sul. 

Essas jazidas sustentam das maiores mi-
nerações de ferro, bauxita, caulim e manga-
nês do mundo, além de seus desdobramen-
tos em alumina, alumínio, níquel, cobre e 
ouro. De fato, são atividades intensas e de 
impacto, carentes de um tratamento mais 
rigoroso e de um controle mais eficiente. 
Sem o que renderão pouco para a região.

Podia-se impedir o surgimento de no-
vas minerações, ao final de uma profunda 
e lúcida reflexão sobre o significado da ati-
vidade primária e as suas perspectivas. A 
análise, contudo, teria que chegar a outro 
patamar: pode-se mudar a forma colonial, 
de puro enclave, da grande mineração na 
Amazônia, ou ela é um inevitável legado 
colonial para as novas fronteiras de rique-
zas naturais?

Os movimentos de solidariedade, como 
os que levam a essa nova onda de abaixo-as-
sinados, são sempre positivos. Mas como 
reação a uma iniciativa nociva do poder pú-
blico e seus satélites e como provocação ao 
aprofundamento do conhecimento acom-
panhado de decisões. 

Como este segundo momento costuma 
ser deixado de lado, a episódica mobilização 
acaba sendo um espasmo de consciência 
pesada sobre o que tem sido constante na 
história recente da Amazônia: a caravana 
das boas intenções e das adesões apaixona-
das passa e a destruição prossegue.

“

”



Maiorana: dois irmãos
tentam derrubar Rominho

Guerra judicial
em Belo Monte

O Tribunal Regional Federal da 1ª 
região, em Brasília, voltou a determinar, 
no dia 13, a suspensão da licença de ins-
talação da hidrelétrica de Belo Monte, 
“com imediata paralisação das obras de 
construção do referido empreendimento 
hidrelétrico”. A suspensão se manterá até 
que sejam corrigidas as irregularidades 
constatadas na construção de casas des-
tinadas aos atingidos pelo represamento 
do rio Xingu, no Pará. Essas falhas carac-
terizariam “o descumprimento da condi-
cionante imposta no respectivo licencia-
mento ambiental” da obra.

Para o cumprimento da sua decisão, 
o tribunal admitiu agora a utilização de 
força policial, “se necessário for”, caben-
do ao Ibama fiscalizar e avaliar o seu fiel 
cumprimento, sob pena de multa pecu-
niária no valor de100 mil reais por dia 
de atraso.

O tribunal constatou “a desconfor-
midade entre os projetos de construção 
de casas, para fins de reassentamento 

urbano coletivo das populações afeta-
das pelo empreendimento hidrelétrico 
UHE Belo Monte e a oferta inicialmente 
levada a efeito pela empresa responsável 
pela sua implementação, bem assim, a 
sua inadequação às normas da ABNT e 
ao código municipal de obras, resta ca-
racterizado o descumprimento da con-
dicionante imposta no respectivo licen-
ciamento ambiental”.

Nesse contexto, concluiu ser impe-
riosa a suspensão da execução das obras 
de construção das casas e da licença de 
instalação da usina, “até que sejam in-
tegralmente cumpridas as obrigações 
decorrentes da referida condicionante, 
assim constatado em regular perícia 
técnica, em homenagem aos princípios 
dirigentes da precaução, da prevenção, 
da responsabilidade social e do desen-
volvimento sustentável, ambiente eco-
logicamente equilibrado, essencial à 
sadia qualidade de vida das presentes e 
futuras gerações”.

Os irmãos Maiorana podem estar 
iniciando um novo confronto pelo po-
der no grupo Liberal. No dia 22, Ronaldo 
Maiorana, diretor jurídico, e Rosângela 
Maiorana Kzan, diretora administrati-
va, convocaram duas assembleias gerais 
extraordinárias para deliberar, no dia 30, 
sobre mudanças na estrutura tanto do 
jornal quanto da TV Liberal, à revelia do 
irmão, Romulo Maiorana Júnior, princi-
pal executivo da corporação.

Um dos objetivos é afastá-lo do 
topo da administração das empresas, 
a partir da qual decide solitariamen-
te sobre tudo, ignorando os demais 
irmãos. E submeter a auditagem suas 
contas e sua gestão.

Dois editais para a assembleia ge-
ral extraordinária de Delta Publicida-
de, proprietária do jornal, assinados 
por Ronaldo e Rosângela (também 
conhecida por Loloca) têm como 

itens a reforma do estatuto social da 
companhia, com alterações no capí-
tulo das disposições acerca da com-
posição, funcionamento, mandato, e 
matérias de competência do Conselho 
de Administração; na da composição 
e número de cargos da diretoria, com 
a inclusão de regra com prazo e forma 
para pagamento;  inclusão de cláusula 
arbitral e “eventuais ajustes de nume-
ração e referência cruzada no Estatuto 
Social decorrente das alterações.

Um segundo edital acrescentou a 
esses temas a “eventual propositura 
de ação de responsabilidade em face 
dói diretor presidente da Companhia”, 
que é Romulo Maiorana Júnior.

Já a ordem do dia para a assembleia 
da TV Liberal, assinada exclusivamente 
por Ronaldo Maiorana, na condição de 
vice-presidente da emissora, a ser rea-
lizada uma hora e meia depois da reu-

nião do jornal, às 15 horas, no mesmo 
dia 30, em pleno sábado, será: a trans-
formação do tipo jurídico da socieda-
de, de sociedade empresária limitada, 
para sociedade anônima, com a altera-
ção da denominação social e aprovação 
e adoção do estatuto social e demais al-
terações decorrentes da transformação 
do tipo jurídico; “eventual propositura 
de ação de responsabilidade, em face 
do diretor presidente da sociedade”; 
eleição dos novos administradores e fi-
xação do valor da remuneração edil;ão 
a ser paga aos administradores eleitos; 
contratação de empresa auditoria inde-
pendente; contratação de empresa de 
consultoria estratégica, e discussão e 
aprovação de outras medidas relativas à 
revisão de práticas de governança cor-
porativa da sociedade.

Pode ser o início do fim do rei-
nado de Romulo Maiorana Júnior na 
imprensa paraense, por iniciativa dos 
seus próprios irmãos. Ele e Rosânge-
la mantinham uma disputa de longos 
anos. A nova posição assumida por 
Ronaldo, porém, é uma surpresa. An-
tes, ele ficava sempre ao lado do irmão 
mais velho e mais poderoso.

Mais um capítulo dessa novela de 
suspende e reativa à usina, leva à cons-
tatação óbvia: qual o sentido da nova 
decisão, mesmo com o acréscimo do 
uso de força? Destinatária da ordem ju-
dicial, a Norte Energia reagiu dizendo 
que não haverá efeito algum porque a 
decisão se refere à Licença de Instalação 
e a empresa já se encontra no estágio 
seguinte, com a obtenção da Licença de 
Operação (a LO), que substitui em sua 
integralidade os termos da LI. 

Numa interpretação extensiva, a 
única paralisação que poderia haver é 
na instalação das turbinas na casa de 
força da usina. Cinco das 18 maiores 
máquinas (e todas as seis de menor 
porte) já estão funcionando, gerando 
3,2 mil megawatts de energia. A obra 
dessas turbinas ainda por instalar é que 
poderá ser suspensa? 

Ainda que seja, a racionalidade e 
a eficácia da sentença dependerão de 
chamar à lide o principal personagem 
a esta altura da instalação da usina: as 
prefeituras dos municípios localizados 
na região a ser servida pelas compen-
sações a que a empreiteira se obrigou 
realizar para conseguir o licenciamento 
ambiental. Se não, continuará essa des-
gastante disputa de gato com rato.


