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O LIBERAL 

Fim de uma era?

CONTRA A VIOLÊNCIA • DITADOR PELO VOTO

Em 1986, aos 30 anos, Romu-
lo Maiorana Júnior se tor-
nou um dos homens mais 
poderosos do Pará. Recebeu 

o poder com a morte do pai, Romulo 
Maiorana, que morreu de leucemia, 
aos 64 anos, como se fosse o príncipe 
herdeiro numa monarquia de direi-
to divino. Precisou apenas assumir o 
comando do maior grupo de comu-
nicação do norte do país, na época lí-
der em todos os segmentos do setor, 

exceto o rádio, e afiliado à poderosa 
Rede Globo.

“Rominho”, conforme é tratado 
mais frequentemente, usou e abu-
sou desse império. Fez campanhas 
editoriais com interesses comerciais, 
coagindo os alvos das campanhas a 
cederem às suas exigências de publi-
cidade ou aos seus caprichos pessoais. 
Incensou ou caluniou pessoas confor-
me esses mesmos interesses, embora 
alegasse defender causas públicas. 

Como se fosse príncipe herdeiro, Romulo Maiorana 
Júnior assumiu o trono do império de comunicações do 

grupo Liberal. Foi um dos homens mais poderosos do 
Pará nas últimas três décadas. Os irmãos o derrubaram 
no dia 30, apontando-o como autor de grave crise nas 

empresas da família.

Periodicamente anunciava que se 
candidataria a um cargo eletivo ma-
joritário, de senador ou governador, 
apenas para intimidar e aumentar o 
seu cacife no mercado. Manipulava 
sem constrangimentos a opinião pú-
blica. Parecia realmente um rei. Era a 
imagem que via quando se olhava ao 
espelho. Quem se atrevesse a revelar a 
nudez do rei era perseguido e punido.

A razão desse poder foi sempre 
os seus veículos de comunicação. 
O único que continuou a liderar o 
seu segmento ao fim de sua gestão 
foi a TV Liberal, graças à Globo, que 
impôs à emissora uma intervenção 
branca, que começou na redação e 
se estendeu às finanças. O público, 
entretanto, achava que ele era real-
mente capaz, um empreende-
dor de sucesso.
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No mês passado, cinco dos 
seus seis irmãos, todos acionistas 

do grupo Liberal, desmontaram esse 
mito. Para surpresa geral, a partir do 
dia 22 do mês passado, Ronaldo Maio-
rana, diretor jurídico, e Rosângela 
Maiorana Kzan, diretora administrati-
va do grupo Liberal, publicaram edital 
convocando a assembleia geral extra-
ordinária para deliberar sobre mudan-
ças na estrutura tanto do jornal quanto 
da TV Liberal, à revelia do irmão, que 
estava em Miami, nos Estados Unidos, 
onde possui residência,

A assembleia geral extraordiná-
ria de Delta Publicidade, que edita O 
Liberal decidiria (como de fato o fez, 
no dia 30) sobre a reforma do estatuto 
social da companhia, com alterações 
no capítulo das disposições acerca da 
composição, funcionamento e man-
dato e matérias de competência do 
Conselho de Administração. 

Também modificaria a 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”.

Já as ordens do dia para a assem-
bleia da TV Liberal, no mesmo dia 30, 
foram a transformação do tipo jurídico 
da sociedade, de sociedade empresária 
limitada para sociedade anônima, com 
a alteração da denominação social e 
aprovação e adoção do estatuto social 
e demais alterações decorrentes da 
transformação do tipo jurídico.

Um ponto mais grave do edital 
previa “eventual propositura de ação 
de responsabilidade, em face do dire-
tor presidente da sociedade”; eleição 
dos novos administradores e fixação 
do valor da remuneração a ser paga 
aos administradores eleitos; contra-
tação de empresa de auditoria inde-
pendente; contratação de empresa de 
consultoria estratégica, e discussão e 
aprovação de outras medidas relativas 
à revisão de práticas de governança 
corporativa da sociedade.

Era o início do fim do reinado de 
Romulo Maiorana Júnior na imprensa 
paraense, por iniciativa dos seus pró-
prios irmãos. Ao longo das últimas 
três décadas, ele mandou e desman-
dou nos veículos do grupo Liberal, os 
mais influentes, em especial por ter 
a sua emissora de televisão afiliada à 

Rede Globo. Mandou e desmandou 
também nos políticos que assumiram 
o governo do Estado em aliança com 
ele, sempre do PSDB, mas também 
com líderes de outros partidos.

Todos o temiam não por ele em si, 
mas pelas ordens que dava, sem con-
testação, aos seus órgãos de imprensa, 
de alto a baixo, à revelia dos seis ir-
mãos, mantidos em posição secundá-
ria na empresa. Embora a esmagadora 
maioria dos áulicos e aliados igual-
mente falassem mal dele pelas costas 
e nos bastidores. Nunca foi admirado; 
apenas invejado.

Num documento que encaminha-
ram no dia 4 ao Ministério Público 
Federal do Trabalho, os cinco irmãos 
(Ronaldo e Rosângela, mais Angela, 
Roberta e Rose) justificaram a con-
vocação da assembleia para destituir 
“Rominho” da presidência executiva 
do grupo como uma das medidas ex-
tremas e urgentes diante da “crise fi-
nanceira que assola as empresas e que 
vem se agravando nos últimos cinco 
anos, uma vez que o ex-diretor presi-
dente estaria adotando conduta grave 
e lesiva, a resultar em graves danos e 
prejuízos relevantíssimos para a Del-
ta, TV Liberal e aos seus sócios”.

Essa conduta “ocorre de forma 
contínua e reiterada, sendo imperati-
va a apuração dos atos praticados pelo 
sr. Romulo Maiorana Junior na quali-
dade de administrador, de modo que 
o seu imediato afastamento tornou-se 
imprescindível à preservação das so-
ciedades e à interrupção dos danos 
que vêm sendo sofridos”.

Os cinco sócios (sem a mais velha, 
Rosana, que vendeu sua cota de 7% 
na sociedade ao irmão) explicam que 
a mudança de diretoria “foi uma me-
dida fruto da decisão da maioria dos 
acionistas, com o objetivo único de 
solucionar os problemas e evitar que a 
situação se agrave, haja vista que a ges-
tão que tinha o Sr. Romulo Maiorana 
como presidente estava sendo marca-
da por total falta de transparência, sem 
que os demais sócios tivessem acesso 
aos dados financeiros e contábeis da 
empresa, gerando fortes indícios de 
condutas lesivas à empresa”.

Dois dias depois da eleição e pos-
se do novo diretor-presidente, Ro-
naldo Maiorana, “ainda por ordem 
do ex-diretor presidente,   Romulo 
Maiorana, o Sr. Deijair Uchoa, con-

tador da empresa, não compareceu 
a esta, não atendendo as ligações 
da diretoria, sendo mais grave ain-
da o fato de que não disponibilizou 
à nova diretoria os tokens bancários 
das contas em nome da empresa, le-
vando os referidos acessos bancários 
para sua residência domiciliar, impe-
dindo, portanto, que a empresa faça 
qualquer transação financeira”.

“Como se não fosse o bastante”, 
acrescentava o ofício, “os funcioná-
rios do setor de Contabilidade e Fi-
nanças não compareceram à empresa. 
A informação é de que o diretor de 
contabilidade, Sr. Deijair Uchoa, bem 
como o Diretor Industrial, João Poju-
cam de Moraes, ordenaram, em nome 
do ex-presidente, que os funcionários 
não fossem à empresa, posto que, caso 
contrário, seriam demitidos”.

Pelo fato de Romulo Jr. “ter sido 
presidente por tantos anos, os fun-
cionários de fato não compareceram, 
pois ficaram temerosos diante da 
ameaça de perderem seus empregos, 
uma vez que foram claramente coagi-
dos a não comparecer”.

Acrescentava o documento que 
a ordem, “além de se constituir em 
uma coação da ex-diretoria peran-
te os funcionários, coloca em risco a 
credibilidade, o equilíbrio e a gestão 
da empresa, uma vez que cessa, que 
obstaculiza e que impede qualquer 
transação bancária e financeira, situ-
ação que ainda se agrava dada a pro-
ximidade do pagamento dos salários, 
que é, de praxe, realizado sempre no 
dia cinco de cada mês”.

A situação “agrava-se ainda mais 
quando se leva em conta o período 
em que o delito está ocorrendo, haja 
vista que, no dia 8 de outubro, reali-
za-se o Círio de Nazaré, data em que 
se faz necessário, por uma questão de 
respeito ao funcionário, o pagamento 
dos salários no decorrer da semana”.

Diante dessa situação, a nova di-
retoria do grupo Liberal pediu a in-
tervenção do Ministério Público do 
Trabalho, garantindo que estava “re-
solvendo” os trâmites legais junto às 
instituições financeiras onde as re-
querentes são correntistas e onde tem 
tokens para pagamento em dia dos seus 
colaboradores e funcionários, em res-
peito ao art. 459, parágrafo 1º da CLT, 
bem como perante a Junta Comercial 
do Estado do Pará, onde estão sendo 
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feitos os arquivamentos dos atos socie-
tários, obedecendo os procedimentos 
legais para que o parquet esteja ciente 
do ocorrido e, caso entenda necessário, 
que proponha uma mediação de possí-
veis conflitos coletivos, a fim de contri-
buir para a solução pacífica destes”.

A iniciativa foi tão urgente que, ao 
final, Ronaldo Maiorana pediu prazo 
para juntar a procuração para a advo-
gada Bethania do Socorro Guimarães 
Bastos Cavaleiro de Macêdo, que assi-
nou a petição.

O Ministério Público Federal do 
Trabalho exigiu imediatamente que 
Romulo mandasse pagar os funcioná-
rios do grupo Liberal, caso confirmas-
se que ele deu a ordem de sustar o ato 
como represália por ter sido afastado 
do cargo de diretor presidente das 
empresas da família.

A ordem era para que “viabilizem 
o pagamento dos funcionários” no 
prazo legal, até o quinto dia útil do 
mês subsequente ao vencido, “sob a 
consequência de responsabilização, 
considerando que o pagamento ex-
temporâneo constitui ilegalidade por 
parte do empregador”.

Uma fonte ligada ao ex-presiden-
te garantiu que ele não sustou o pa-
gamento, efetuado normalmente na 
sexta-feira, 5, quando as atas das as-
sembleias foram registradas, na Jun-
ta Comercial. Com isso, a empresa 
pôde voltar a operar com os bancos 
e a dispor de dinheiro para o paga-
mento do pessoal.

Romulo chegou a Belém no final 
da tarde do dia 4, vindo de Miami. 
Do aeroporto ele seguiu direto para 
a sede do jornal O Liberal. Começou 
logo sua tentativa de desfazer os atos 
dos seus irmãos. Mas só poderá rever-
ter as deliberações adotadas se contar 
com o apoio da mãe, Lucidéa Maiora-
na. Doente e indiferente ao que tem 
acontecido ultimamente, sua posição 
ainda não é bem conhecida.

Mas um sinal de mudança apare-
ceu na edição de O Liberal do dia 5, 
Pela primeira vez em muito tempo, o 
jornal citou os nomes e publicou uma 
foto de Jader e Helder Barbalho, sem 
criticá-los, no corpo de uma notícia 
sobre a transferência à arquidiocese 
de Belém de uma área de domínio da 
União ao lado da basílica de Nazaré.

Na fotografia, Helder foi citado 
como ministro da Integração Nacio-

nal e Jader como senador, aparecendo 
ao lado do presidente Michel Temer e 
dos ministros da Defesa e do Planeja-
mento. Pelo padrão dos últimos anos, 
teriam sido completamente omitidos, 
no texto e na ilustração da notícia, se 
não fossem criticados.

Seria a Glasnot dos cinco irmãos 
Maiorana que destronaram Romulo 
Jr. do comando das empresas? Para se 
consolidarem na posição, estabelece-
rão uma política de convivência com 
seus concorrentes comerciais, adver-
sários políticos e inimigos pessoais? 
Com isso, esperam acabar de vez com 
a era “Rominho” nos veículos de co-
municação da empresa?

O futuro responderá.

O rei da 
quitanda

Este artigo, que escrevi 
em 2005, é um retrato de 
Romulo Maiorana Júnior 
que permanece exato 12 

anos depois. Por causa dele, 
seu irmão, Ronaldo, que 

nem citado foi no texto, me 
agrediu no Restô do Parque, 
instalado dentro da sede da 

secretaria de Cultura do Estado. 
Os dois eram então aliados 

incondicionais, impondo seu 
domínio – mas, sobretudo, o de 
“Rominho” – às irmãs. Ronaldo 
comandou agora a deposição 
do irmão, pelo qual cometeu a 
violência contra mim. Quem 

estava certo?

O poder de Romulo Maiorana 
Júnior, o principal executivo 
do maior grupo de comuni-

cação do Norte do país, contrasta com 
a situação de um Estado destituído de 
informação, de opinião e de posição. O 
grupo Liberal é mais poderoso do que 
o Estado no qual atua. Mais do que um 
título, esse é um epitáfio: o que lhe dá 
força é o que enfraquece o Pará.

Aos 45 anos, Romulo Maiorana 
Júnior é um dos homens mais podero-
sos do Pará. Exibe esse poder de várias 
maneiras. Em duas semanas seguidas, 
entre o final do ano passado e o início 
deste mês, ocupou páginas e páginas 

de seu jornal, O Liberal, com fotos e 
mais fotos suas, registrou seu repenti-
no segundo casamento, o recebimento 
do título de um dos líderes setoriais 
nacionais no setor de comunicações 
(outorgado mais uma vez pelo jornal 
Gazeta Mercantil no ‘Fórum de Líderes 
Empresariais’) e uma visita exclusiva 
ao Mangal das Garças, antes da inau-
guração da obra pelo governo do Esta-
do, como que para sacramentá-la.

Rominho é jornalista, mas nenhum 
dos editoriais bissextos publicados em 
O Liberal com sua assinatura foi escri-
to por ele. Falta-lhe a mais remota das 
intimidades com as artes e ofícios do 
jornalismo. Já viajou por meio mundo, 
mas não fala uma língua além da que 
traça com alguma dificuldade desde o 
nascimento. Não se conhece nenhuma 
contribuição original do seu intelecto, 
na forma de livro, palestra ou mesmo 
conversa informal.

Quando se permite sair do seu 
círculo íntimo, contempla os circuns-
tantes com um ar blasé de enfado que 
nada tem a ver com a iconoclastia do 
déjà-vu. É desinteresse mesmo, ou 
alheamento. Conta-se que na jornada 
da campanha Andando pelo Pará, em 
Santarém, depois de subidas e desci-
das, vais-e-vens, fez sua primeira – e 
talvez primal – observação com a per-
gunta: este rio é o Tapajós? Ninguém 
fez plim-plim, mas bem que podiam 
chamar os nossos comerciais. Ou fa-
zer baixar o pano.

Está aí, justamente, uma das fon-
tes principais do poder de Romulo 
Júnior: a TV Liberal é uma das afilia-
das da Rede Globo de Televisão. Essa 
conquista multiplicou a força que a 
corporação tinha quando o pai dispu-
nha apenas de um jornal, já em car-
reira ascendente contra dois concor-
rentes, a Folha do Norte moribunda 
e A Província do Pará claudicante. A 
retransmissão das imagens da Globo 
era feita pela TV Guajará, de Lopo e 
Conceição de Castro. Mesmo com 
todo trabalho de aproximação que 
empreendeu junto a Roberto Mari-
nho, Romulo Maiorana pai não teria 
conquistado o trunfo se não contasse 
com a imperícia do antigo afiliado.

Na época, RM não pôde procla-
mar a vitória. Havia um veto não as-
sumido dos militares dominantes ao 
seu nome. Associavam-no a uma 
das expressões dos maus hábitos 
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políticos locais, de mãos dadas 
com negócios escusos, que atraía 

o furor moralista do regime estabele-
cido em 1964: o contrabando. Romu-
lo tinha ligações com esse mundo por 
suas duas vertentes: o próprio contra-
bando e o pessedismo, centrado num 
homem pessoalmente honesto, Ma-
galhães Barata, o maior líder político 
do Estado, cercado de corruptos por 
todos os lados. Déa, viúva de Romulo, 
é sobrinha de Barata.

Por isso, o novo afiliado da Globo 
teve que colocar sua TV Liberal for-
malmente sob o controle de outras 
quatro pessoas. Três lhe devolveram 
imediatamente a outorga de confiança 
quando o veto dos militares (que nem 
queriam sair em fotografias ao lado 
do cap das comunicações) foi extinto. 
Com um, Romulo precisou negociar 
pacientemente, usando como interme-
diário o principal dos seus advogados 
e um dos seus maiores amigos. Limpo 
o caminho, ele foi se distanciando dos 
concorrentes, perdendo-os de vista 
graças ao seu modo muito peculiar – e 
muito eficaz – de administrar seus ne-
gócios, sempre neles reinvestindo, ain-
da que pelo primado da imobilização 
em ativo fixo, com poucas sobras para 
a qualificação de pessoal.

Quando morreu, quase 18 anos 
atrás, deixou aos herdeiros uma em-
presa que liderava em todos os seg-
mentos do mercado, com vantagem 
sem igual na história das comunica-
ções no Pará, azeitada e com muitas 
reservas em caixa, além de planos de 
expansão em pleno andamento, como 
era sua característica: o crescimento 
em moto contínuo, sem descanso. A 
doença fatal, embora cruel, deu-lhe 
tempo para encaminhar a sucessão.

Ela estava posta quase natural-
mente: o mais velho dos dois filhos 
homens, entre cinco mulheres, leva-
va seu nome (mais uma garantia da 
marca RM, que começou a imprimir 
no comércio varejista de Belém) e já 
principiava, a enorme distância dos 
irmãos, a secundá-lo quando em vida. 
Romulo Junior parecia ter herdado o 
instinto do negócio, uma das quali-
dades do pai, e um certo feeling pelo 
jogo político. Mas parecia faltar-lhe 
experiência, assessoria e uma dose de 
bom senso, de olhar autocrítico.

Houve alguns momentos muito 
difíceis para o grupo Liberal depois 

da morte de Romulo. Do ponto de 
vista operacional, a compra de uma 
impressora sofisticada, mas superdi-
mensionada para as necessidades e 
características da empresa. Além dis-
so, com um inconveniente não detec-
tado por ocasião da compra: devido 
a sua dimensão, ela exigia que o jor-
nal se transferisse da sede, no centro 
velho da cidade, para novas oficinas 
capazes de suportar a dimensão da 
máquina e seu impacto quando em 
funcionamento.

O novo prédio de O Liberal é uma 
das mais bem instaladas sedes de jor-
nal do país. Em particular, o gabinete 
do principal executivo não tem para-
lelo com o de nenhum outro publisher 
do país. É, de longe, o mais suntuoso, 
do tamanho de um latifúndio – e com 
o mesmo significado etimológico: 
muito espaço para pouco uso. O mes-
mo qualificativo de suntuosidade Ro-
minho espera ver aplicado à mansão 
que está construindo no condomínio 
fechado do Lago Azul, na saída da 
cidade, numa área de cinco mil me-
tros quadrados, mil deles construídos, 
com requintes hollywoodianos.

Tudo se tornou hiperbólico para 
Romulo Júnior. Ele passou a exigir o 
máximo, a partir da constatação de que 
seu poder aparenta ser ilimitado. Pode 
obrigar a justiça a passar por cima das 
exigências do rito do casamento civil 
e a Igreja a abrir mão de certas regras 
do preceito religioso para não preju-
dicar a pompa e circunstância de um 
matrimônio decidido a tempo e hora 
pelo rei, o noivo, conforme regras que 
prescreve do trono.

Romulo Júnior, porém, nos edito-
riais hebdomadários que assina, atri-
bui a fonte de seu poder ao próprio 
trabalho (não exatamente matutino, 
muito pelo contrário), à colaboração 
dos funcionários da empresa (com 
os quais tem raros contatos) e à cre-
dibilidade dos veículos de comunica-
ção sob seu mando principal (os seis 
irmãos são secundários; um deles, a 
irmã mais velha, abriu mão de partici-
par da sociedade, vendendo sua cota 
de 7%, e a mãe antecipou os direitos 
do primogênito masculino e do caçu-
la, Ronaldo).

Este é o ponto que mais interes-
sa, entre tantas histórias paralelas. As 
pessoas acreditam no que publicam ou 
dizem os veículos de comunicação do 

grupo Liberal? Sem dúvida, acreditam 
(muitas também acreditam no chupa-
chupa, entidade extraterrestre ressus-
citada na capa da última edição domi-
nical do jornal, com direito a suíte no 
dia seguinte). Sem isso, os dois jornais 
diários da casa (O Liberal e Amazônia 
Jornal) não seriam lidos com exclusivi-
dade por 8 dentre 10 compradores de 
impressos nem a emissora de televisão 
(em rádio a situação não é a mesma, 
mas a radiofonia é a mais delgada das 
fatias do bolo) teriam as folgadas lide-
ranças de que desfrutam.

Grande parte dos consumidores 
que acreditam no produto dos veículos 
Liberal acredita por falta de opção. O 
quase-monopólio dos Maiorana cria 
um estado de inércia difícil de romper: 
seus clientes não se sentem estimula-
dos a buscar sucedâneos, ou simples-
mente essa alternativa não existe para 
eles. No caso da TV, em função do 
domínio arrasador da Globo. Em rela-
ção à mídia impressa, porque nenhum 
competidor enfrentou-os com o inves-
timento requerido para derrubar uma 
situação de décadas, nem o Diário do 
Pará, do deputado federal Jader Barba-
lho, claudicante na profissionalização e 
tímido no capital de risco.

O fiel leitor e telespectador, que 
acredita no que lê e ouve, está realmen-
te sendo servido pela verdade? Tem 
condições e capacidade de verificar a 
qualidade do produto que lhe servem 
para não comprar gato por lebre?

Estas perguntas precisam ser res-
pondidas, principalmente em fun-
ção do domínio que o grupo Liberal 
exerce em Belém, sem paralelo em 
qualquer outra capital brasileira. Em 
todas elas a disputa é bem maior. Esse 
quase-monopólio dá à empresa um 
poder sem medidas, do qual usa e 
abusa, tanto sobre o público quanto 
sobre anunciantes e os poderosos de 
ocasião, impondo-lhes suas condições 
leoninas, interesses e caprichos.

Muitos temem mais do que admi-
ram o grupo Liberal. A empresa tem 
por norma não publicar cartas con-
sideradas inconvenientes, nem que 
a justiça tente lhe obrigar a cumprir 
a lei (determinação que raramente 
chega ao fim em eventuais processos). 
Além disso, mata em vida aqueles que 
desafiam sua vontade. Uma vez inde-
xado, o desafeto jamais sairá nas pági-
nas de O Liberal ou na tela da TV Li-
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beral. Para pessoas públicas, isso pode 
equivaler mesmo à morte.

Por isso, a controvérsia foi varrida 
dos veículos da casa. Ela também não 
se interessa pela opinião alheia. Exer-
cita seu mando conforme as variações 
de interesse. Nos momentos em que 
se negou a comparecer ao caixa da 
corporação para atender a cobrança 
feita, a Companhia Vale do Rio Doce, 
a maior empresa em atividade no Es-
tado, foi vítima de campanhas siste-
máticas e transformada no inimigo 
público número um do Pará. Quando 
se curvou, recebeu os afagos devidos. 

Assim foi, sistematicamente, até 
que a empresa, sob nova direção pri-
vada, decidiu enfrentar o ultraje de ser 
levada às barras do tribunal como má 
pagadora. O objeto da cobrança, des-
sa vez, era uma duplicata, mas uma 
duplicata fria, ou seja, sem endosso 
do emitente, não confirmada por ele. 
A CVRD reagiu com uma ação de in-
denização civil, além de contestar a 
cobrança indevida.

Parecia que começaria uma guer-
ra entre gigantes, mas tudo não pas-
sou de mais uma batalha de Itararé, 
aquela que ficou célebre por nunca 
ter havido. As ações passam agora por 
um momento de inanição no fórum 
de Belém. As partes fizeram libações 
noturnas no Rio de Janeiro e apara-
ram as arestas. As moedas da Vale 
voltaram a tilintar no caixa do Liberal 
e a besta-fera de semanas antes virou 
príncipe da responsabilidade social, 
etiqueta que pode se transformar em 
gazua quando usada com responsabi-
lidade para inglês ver.

Foi assim, antes, com a Rede Ce-
lpa e o Banco da Amazônia. A Rede 
também tentou se livrar de patrocínio 
furado ao grupo. Depois de saraiva-
das de matérias de denúncia, seguiu 
o caminho de todos os anunciantes. 
O Basa foi ameaçado com escândalos 
anunciados por ter veiculado apenas 
meia página de balanço, que cou-
be em três páginas do concorrente. 
Mas quando publicou integralmente 
o balanço seguinte, as operações ne-
bulosas ficaram subitamente solares e 
nunca mais se falou nisso. No recente 
escândalo do Banco Santos, escândalo 
mesmo, o Basa se beneficiou do silên-
cio obsequioso do grupo.

O contraste é brutal e chocante 
para qualquer pessoa que usa a memó-

ria como ferramenta de informação. 
Num momento o acusado é fulmina-
do com editorial de primeira página, 
manchete de capa de jornal, como há 
muito tempo não se pratica na impren-
sa em qualquer parte do mundo. Pare-
ce que mereceu o ataque terrível por 
razões substantivas. No entanto, uma 
vez cumprida a função que lhe é atri-
buída, como anunciante, o tratamento 
muda do vinagre para o vinho, sem 
qualquer explicação ao distinto públi-
co, sem um mini editorial (ou suelto) 
que seja. O jornal pode mudar de opi-
nião, mas precisa explicar por que era 
contra antes e ficou a favor depois. Sem 
essa salutar providência, a repentina 
transformação pode ser creditada a 
interesses ocultos, escusos. Em lingua-
gem de rua, chantagem.

Foi sempre assim numa publi-
cação subterrânea, o Jornal Popular, 
criado e recriado por Silas Assis. Mas 
esse jornal era pouco mais do que um 
pé-de-cabra. Sua tiragem costuma-
va ser uma fração da anunciada, boa 
parte dela distribuída gratuitamente, 
conforme o objetivo do editor. Um 
mosquito diante do elefante. Os mé-
todos, porém, o aproximaram desse 
tipo de comportamento que o grupo 
Liberal costuma ter quando seus in-
teresses comerciais são contrariados. 
A parte editorial passa a ser uma ex-
tensão a serviço do comércio, sem a 
menor preocupação com a coerência, 
a consistência e o direito de explica-
ções do público.

O que sustenta o poder inquestio-
nável de Romulo Maiorana Júnior não 
é o porte do seu negócio. Os Yamada, 
nesse ponto, são bem maiores. É a 
natureza especial do seu produto, a 
informação. Para RM Júnior, nos mo-
mentos de conflito, o que menos inte-
ressa é se a informação é certa, mas se 
é útil, se servirá aos seus propósitos. O 
resto é vã filosofia, ainda que de filo-
sofia o personagem nada saiba.

Uma empresa jornalística pode – e 
às vezes deve – usar o caráter especial 
do seu produto contra adversários que 
a agridem ou para alcançar objetivos 
legítimos. O Wall Street Journal, se-
gundo jornal em tiragem dos Estados 
Unidos e de uma influência sem a me-
nor possibilidade de comparação com 
o segundo, o débil USA Today, empre-
endeu, na década de 20, do século pas-
sado, uma campanha contra a General 

Eletric, que era a maior empresa ame-
ricana e do mundo na época.

A GE, contrariada por uma repor-
tagem do WSJ, mas sem contestá-la 
(por ser verdadeira), decidiu, em re-
presália, cortar a publicidade que fa-
zia no jornal. A partir daí a poderosa 
GE começou a conviver com um há-
bito indesejado: ver todos os dias suas 
mazelas serem expostas no jornal, 
que deslocou dois dos seus melhores 
repórteres para cobrir a indústria em 
tempo integral. Mazelas reais, muitas 
das quais desconhecidas pelo próprio 
board da GE, não invenções ou chan-
tagens, eram publicadas diariamente. 
Incapaz de contraditar as acusações, 
a GE restabeleceu a programação pu-
blicitária e o jornal voltou a dar a co-
bertura rotineira à empresa.

Não é esse o procedimento do 
grupo Liberal. Com seu jus império, 
a empresa se tornou árbitro único do 
próprio poder, independentemente 
do poder legalmente constituído e até 
das boas regras de convivência. Sua 
relação com Jader Barbalho, outro 
polo de mando no Pará, com origens 
semelhantes e desdobramentos que 
divergiram até o antagonismo radical, 
é revelador desse modus operandi.

O grupo Liberal participou, como 
nunca, sob os Maiorana, da eleição de 
1990. Apoiou Sahid Xerfan, candidato 
do governador Hélio Gueiros, e pintou 
Jader como a quintessência de tudo 
que não presta. Como de regra, perdeu 
a eleição (essa tem sido a única forma 
de reação aos Maiorana da opinião 
pública, protegida pelo amálgama da 
vontade coletiva anônima). O nome de 
Jader sumiu do noticiário da corpora-
ção. Mesmo ao tomar posse do maior 
cargo público do Estado, não recupe-
rou seu nome: foi referido, em página 
interna, como ‘o governador’. 

Com os primeiros anúncios legais 
(os editais), recuperou o nome pró-
prio. Com os anúncios institucionais, 
foi conquistando, sucessivamente, 
foto, primeira página e a anistia in-
condicional. O ladrão da véspera vi-
rara, ao som das caixas registradoras 
em fúria, o estadista do dia. Mas até o 
dia de uma nova cobrança sem retor-
no, quando raios voltaram a ser dispa-
rados dos fundos do Bosque.

O procedimento contra o pai se re-
pete com o filho. Empossado pre-
feito do segundo maior município 
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paraense, Helder Barbalho não 
existiu para O Liberal e TV Liberal 

nas festas do dia 1º. Se não existiu para 
os Maiorana, não existiu para o mundo 
paraense, que, sabendo das coisas pelos 
veículos do grupo, sabe quase nada so-
bre si – e o dobro sobre o mundo. 

É, de fato, um poder superlativo. 
Tanto que, dizem os confidentes, o fi-
lho Barbalho pediu ao pai que dimi-
nuísse a troca de tiros com os Maio-
rana para que sua nascente carreira 
de prefeito não enfrente um caminho 
cheio de espinhos, que os adversários 
– comerciais e políticos – já lhe apre-
sentaram. Dizem que Jader atendeu o 
pedido e mandou desarmar um front, 
que fora municiado como jamais havia 
acontecido desde que o império Maio-
rana se consolidou, na década de 70, à 
base da unanimidade compulsória.

Houve alguma situação parecida 
na história anterior do Pará? Em ma-
téria de imprensa, só com a Folha do 
Norte. Mas Paulo Maranhão, o dono 
do jornal (sem uma arma formidável 
como a afiliação à Rede Globo), preci-
sava matar um leão por dia. Não só na 
caixa registradora, administrada pelo 
filho, João, mas, sobretudo, na redação. 
Paulo Maranhão raramente assinava 
seus editoriais, artigos e notas, mas to-
dos eles saíam de sua fervente cabeça e, 
pelo estilo, eram logo identificados por 
quem sabia ler. Era o que dava legitimi-
dade e grandeza ao seu papel. 

Pois se o que distingue a merca-
doria jornalística é sua natureza sub-
jetiva e especial, de informação, saber 
o que constitui uma informação é o 
que o autoriza a exercer o seu poder, 
para o bem ou para o mal, mas com 

seu valor intrínseco. Paulo Maranhão 
jamais iria a Santarém para perguntar 
se aquele rio lindo que a banha é o Ta-
pajós. Já sairia de casa com a informa-
ção no bolso do colete.

Quando o negócio da informação 
se reduz a uma quitanda, o poder jor-
nalístico se torna uma fonte de poder 
pessoal, imenso para quem o exercita 
e absolutamente vazio para todos os 
demais, e a informação, uma bana-
na. É o que, em boa medida, explica 
o estado de prostração no qual o Pará 
se encontra, incapaz de entender seu 
drama, por falta de informações, e 
submisso à vontade do soba, que o 
manipula conforme seus caprichos.

O poder enorme de Romulo Maio-
rana Júnior, solitário e caprichoso, é a 
contrafação da impotência do Estado 
no qual esse poder se nutre.

O salto do salmão na poesia de Leal
José Maria Leal Paes escreve po-

esia há décadas. Só agora sai o seu 
primeiro livro, uma obra que é pri-
ma, diz seu amigo de meio século, 
o desembargador Milton Nobre, na 
apresentação, mas pode ser única, ele 
brinca. O salto do salmão (que é ali-
teração suave e boa rima) reúne nada 
menos do que 263 poesias em quase 
300 páginas (descontadas as que os 
apreciadores da obra ocuparam: Laïs 
Zumero e AmaralílisTupiassu, além 
de Milton Nobre).

Quem conhece o Zé Leal (ou Le-
alzinho) da circulação fe-
bril pelas redes sociais da 
internet deve se assustar 
pela fecundidade em ver-
sos. Mas se encarar o livro 
constatará a unidade de 
estilo. São textos breves, 
concisos, diretos, cheios 
de citações e referências, 
livres de rima e métrica, 
despojados de arranjos 
florais estilísticos, às vezes ácidos e 
irônicos, frequentemente desfigura-
dores e desfigurados, à margem dos 
cânones.

Leio esses textos desde que eles co-
meçaram a pipocar na velha e saudo-
sa A Província do Pará, onde literatos 
e seus contrários tinham vez, campo 
limpo para hagiografias e petardos ve-

nenosos, hoje sucumbidos, sepultados 
por uma algaravia semianalfabeta. Ao 
lê-los, os recomendava a um leitor si-
sudo e cáustico, amigo de ambos. Ao 
colher a opinião do leitor, como se diz 
nas academias, lá vinha o coronel José 
Lopes de Oliveira com seu bordão: 
“Agora vou passar um bom tempo sem 
me aventurar de novo pela poesia”.

Brincadeira, é claro, renovada a 
cada vez que me encontro com o bar-
do da Vigia, local de nascimento sem 
possibilidade de ser ignorado. Feliz-
mente, o canto chão da gozação sem-

pre foi seguido por risadas 
gerais. O livro, agora pu-
blicado, não deixa dúvida: 
Leal é poeta. Tautologia, 
pleonasmo, redundância, 
lugar comum? Absolu-
tamente. Eu pensava ser 
poeta. E como eu, vários 
da nossa geração, capazes 
de teorizar à larga sobre 
nossas pesquisas linguísti-

cas e temáticas sem dar consequência 
às nossas vastas teorizações, expostas 
etilicamente à margem do agora ame-
açado Bar do Parque.

Lê-se com rapidez e proveito um 
artefato gráfico muito bem concebido 
e executado para abrigar frases leves 
e fluentes, alternando o tamanho do 
corpo das letras e sinais talvez para 

interromper a trajetória do poeta, que 
segue entre extremos, da sua origem 
no mundo primitivo (de natureza 
e índios) até a sua conexão mais re-
cente, no éter congestionado, com a 
interrupção reflexiva proporcionada 
pelas fotografias do autor, que tam-
bém atende por fotógrafo.

O livro podia ser menor? Talvez 
ficasse melhor com mais depuração 
e retalhado em dois, o outro volume 
dedicado aos e-torpedos e prosas da 
memória. Mas Leal optou pela obra 
completa (ou reunida) em um só 
tomo, preparado com cuidado e cari-
nho para ser assim. 

Ao escolher o salto do salmão por 
título, ele podia informar aos seus lei-
tores que esse peixe maravilhoso, cada 
vez mais frequente nos restaurantes 
(no Largo da Palmeira tem seu templo 
gastronômico), dá um salto performá-
tico por dentro da hidrelétrica de Bo-
neville, na entrada do rio Columbia, 
no extremo noroeste dos Estados Uni-
dos, onde pude vê-lo em sua escada de 
peixe, a primeira do mundo, da déca-
da de 1950. Já o mapará não consegue 
repetir o feito no nosso Tocantins. 
Não lhe deram essa oportunidade, ao 
fechar a passagem pelo paredão de 
concreto da hidrelétrica de Tucuruí, a 
quarta maior do mundo.

Brasil é isso, poeta.



 JORNAL PESSOAL•Nº 641•OUT/2017•1ª qUiNzENA 7

A imprensa e a violência
Foi um passo bem modesto, mas 

foi pioneiro numa boa direção. O G1, o 
portal de notícias da Rede Globo, esta-
beleceu uma parceria com o Núcleo de 
Estudos da Violência da Universidade 
de São Paulo, a USP, e com o Fórum 
Brasileiro de Segurança Pública. Resul-
tou no projeto Monitor da Violência. 
Ele envolve reportagens e análise do 
dia a dia da violência no Brasil. 

O primeiro trabalho foi o levanta-
mento de mortes violentas ocorridas 
entre 21 e 27 de agosto. No Pará foram 
registrados 102 casos: 90 homicídios, 
três latrocínios e dois suicídios. O Es-
tado foi o campeão da violência na re-
gião norte e o terceiro do país. Ficou 
atrás apenas do Ceará, com 128 mor-
tes, e de Pernambuco, com 106.

 As vias públicas são arenas de vio-
lência no Pará. No total de 102 mortes 
registradas no Estado, 82 foram homi-
cídios ocorridos na rua. A maioria das 
mortes foi cometida com uso de arma 
de fogo. 

Talvez a iniciativa, tomada de cima 
para baixo, constranja um tipo de im-
prensa, como a paraense, que só tem 
interesse pelas ocorrências policiais 
para vender jornal e ganhar audiên-
cia nas emissoras de rádio e televisão. 
Com muitas fotos de cadáveres e de 
criminosos e suas vítimas, o objetivo é 
escandalizar. Acaba contribuindo para 
aumentar a violência, ao invés de com-
batê-la, ou, pelo menos, fornecer infor-
mações para a melhor compreensão (e 
ação) da sociedade sobre um problema 
de gravidade catastrófica.

Do levantamento de ocorrências 
em uma semana, ainda bastante fra-
co, destaquei alguns dos casos anota-
dos pelo Gl Pará, que integra a rede da 
Globo na internet. Dá uma medida dos 
fatos e de como e onde aconteceram.

Dia 22, em Belém – Uma mulher 
foi assassinada à noite na passagem 
Nazaré, no bairro do Una, em Belém. 
De acordo com testemunhas, Aurilene 
Valente Lemos estava na rua com a fi-
lha quando um homem desceu de um 
carro preto, roubou a bolsa e o celular 
e efetuou um disparo que acertou a ca-
beça da vítima, que faleceu no local. O 
corpo foi removido pelo Centro de Pe-
rícias Científicas Renato Chaves. 

A Polícia Militar não deu muita in-

formação sobre o caso, dizendo apenas 
que estão realizando buscas na área 
para achar os criminosos. 

Dia 28, em Icoaraci (Belém) – 
Dois homens foram mortos na noite 
de domingol, na ocupação Irmã Dulce, 
localizada no conjunto Eduardo An-
gelim, em Icoaraci distrito de Belém. 
As vítimas, um adolescente de 16 anos 
que não teve o nome divulgado e um 
homem identificado como Cristian 
Bersa Soares de 37 anos tiveram as fa-
ces desfiguradas por pedras o que cho-
cou moradores do local. 

De acordo com a Polícia Civil o 
duplo homicídio ocorreu por volta 
das 20h na rua da paz. As duas víti-
mas conversavam em frente à casa do 
adolescente quando um grupo de pelo 
menos 10 pessoas atacaram com socos 
a vítimas, minutos depois moradores 
ouviram vários disparos. 

A polícia ao chegar ao local se de-
parou com uma cena brutal de crime. 
Um rastro de sangue levava até as víti-
mas que estavam em via pública com as 
roupas rasgadas e as faces desfiguradas. 

Segundo a polícia a ocupação é con-
siderada uma área de risco.“Realizamos 
constantemente policiamento aqui. 
Mas não é um trabalho fácil, além das 
dificuldades das ruas, nunca entramos 
apenas com uma viatura. É preciso re-
forço”, explica o sargento Jairo Santos da 
PM que faz rondas pelo local. 

Os corpos foram removidos pelo 
Centro de Perícia Científica Renato 
Chaves (CPC). 

Dia 29, em Tucuruí – Um homem 
de 48 anos foi assassinado em Tucu-
ruí, sudeste do Pará,por conta de uma 
dívida de R$ 50, conforme informou 
a polícia. O corpo de Paulo César da 
Costa Rodrigues foi encontrado em 
via pública na rua Albocaça, bairro 
Terra Prometida, com marcas de faca. 
Segundo a polícia, o crime teria ocor-
rido no dia 25 de agosto, por volta de 
20h30. 

Dia 27, em Salvaterra – Um ado-
lescente de 13 anos confessou ter as-
sassinado uma criança de seis anos, em 
Salvaterra, na ilha do Marajó, no Pará. 
Segundo a Polícia, o crime teria acon-
tecido por motivo de vingança. 

O crime chocou a cidade que mo-
radores realizaram uma manifestação 

nesta terça-feira pedindo paz no muni-
cípio. O corpo da vítima foi enterrado 
na tarde desta terça-feira. 

A LISTAGEM DO 
LEVANTAMENTO

(Para a pesquisa dos que se 
interessarem em aprofundar a 
análise)

Jovem de 19 anos é encontrado 
morto em Breves • Homem é morto em 
Bujaru na madrugada desta segunda-
feira • Morador de rua é morto por fa-
cadas nas margens da Transamazônica 
• Homem é morto com quatro tiros em 
Marabá • Homem é encontrado morto 
em Medicilândia, sudoeste do Pará • 
Homem é morto a tiros por motociclis-
tas em Paragominas • Homem é morto 
com três tiros nas Águas Lindas • Ho-
mem é assassinado a tiros na Avenida 
Pedro Álvares Cabral, em Belém • Um 
homem morre e outro fica ferido após 
atentado no bairro da Sacramenta, em 
Belém • Mulher é assassinada em frente 
à filha na no bairro do Una, em Belém 
• Pescadores encontram corpo de ho-
mem amarrado em Capanema • Meni-
no de 13 anos confessa ter assassinado 
criança de 6 anos em Salvaterra, na ilha 
do Marajó • Homem é executado em 
Abaetetuba • Homem é morto enquan-
to caminhava no bairro da Cremação • 
Homem é alvejado com tiros no bairro 
do Telégrafo • Jovem é assassinado a ti-
ros por motoqueiros no bairro do Mar-
co • Rapaz é assassinado ao sair do tra-
balho, no bairro da Pratinha • Homem 
é assassinado a tiros no Jurunas, em Be-
lém • Adolescente é morto no bairro do 
Jurunas, em Belém • Usuária de drogas 
é morta a facadas em Marabá • Homem 
se suicida em Marituba, no Pará • Dono 
de bar é assassinado em Pau D’Arco, 
no PA • Homem é assassinado a tiros 
dentro de casa em Santa Maria das Bar-
reiras • Homem morre em tentativa de 
assalto no município de São Miguel do 
Guamá • Em Ananindeua, vendedor de 
água é morto com tiro na cabeça • Me-
cânico é executado no Curió, em Belém 
• Advogado criminal é executado pró-
ximo à casa do filho em Belém • Em-
presário de Itaituba julgado inocente 
por assassinato de advogado é morto a 
tiros • Mulher é assassinada na rua, no 
bairro do Jurunas, em Belém • Jovem 
é executado em Marituba • Homem é 
morto por dívida de R$ 50 em Tu-
curuí, no Pará • Homem é morto 
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a tiros no distrito de Outeiro, em 
Belém • Homem é encontrado 

morto em Itaituba • Duplo homicídio 
choca moradores em Icoaraci, distrito 
de Belém • Homem é morto após ser 
perseguido no bairro do Marco, em Be-
lém • Professor é assassinado em Igara-
pé-Açu, no nordeste do Pará • Corpo 
de homem é encontrado com múltiplas 
perfurações em Redenção • Jovem de 
24 anos é assassinado em sua residência 
em Bujaru, no Pará • Jovem de 28 anos 
é assassinado em via pública em Curu-
çá, no Pará • Jovem de 21 anos é assas-
sinado em via pública em Santa Izabel 
do Pará • Homem de 48 anos é assas-
sinado em via pública em São Félix do 
Xingu, no Pará • Homem é assassinado 
em rio em Oriximiná, no Pará • Jovem 
de 22 anos é encontrada morta em sua 
casa em Uruará, no Pará • Homem é 
morto em Anapu, no Pará • Homem 
de 32 anos é morto em São Félix do 
Xingu, no Pará • Homem de 34 anos é 
morto em Ulianópolis, no Pará • Jovem 
é assassinado em Marituba • Homem 
é assassinado em Uruará • Homem é 
assassinado em Castanhal • Homem 
é assassinado em casa em Moju • Ho-

mem de 26 anos é morto em comércio 
de Moju • Homem é morto em via pú-
blica de Paragominas • Homem de 27 
anos é morto em Dom Eliseu • Homem 
morre em confronto com a polícia em 
Abaetetuba • Homem é assassinado em 
Afuá • Morte de homem tem indício de 
crime • Homem de 30 anos é morto em 
Viseu • Jovem de 19 anos é assassinado 
em Itaituba • Jovem de 18 anos é mor-
to em Belém • Homem é assassinado 
em Canaã dos Carajás • Jovem de 19 
anos é assassinada em Aurora do Pará 
• Jovem é morto em confronto com a 
polícia em Belém • Homem é morto 
em confronto com a polícia em Belém 
• Jovem de 19 anos é morto em Igara-
pé-Miri • Homem de 30 anos é morto 
em Santa Izabel do Pará • Homem é 
morto em Parauapebas, no Pará • Ho-
mem de 45 anos é morto em Igarapé-
Miri • Homem é vítima de latrocínio 
em Moju • Jovem é encontrado morto 
em Tomé-Açu • Mulher é morta em 
Belém • Homem é morto em Marituba 
• Homem de 44 anos é morto em Be-
lém • Homem de 38 anos é morto em 
Belém • Homem de 52 anos é vítima de 
latrocínio em São Sebastião da Boa Vis-

ta • Jovem de 20 anos é assassinado em 
via pública em Curuçá • Homem de 27 
anos é assassinado em Belém • Jovem 
de 22 anos é assassinado em Juruti no 
Pará • Homem de 64 anos é assassina-
do em Rondon do Pará • Homem de 
29 anos é assassinado em Aurora do 
Pará • Jovem de 22 anos é assassinado 
em Marabá • Jovem de 20 anos é assas-
sinado em Curionópólis • Homem de 
47 anos é assassinado em Belém • Ho-
mem é morto em Canaã dos Carajás • 
Menina de quatro anos é encontrada 
morta em Camaru do Norte no Pará • 
Jovem de 19 anos é morto em Belém • 
Homem de 24 anos é morto em Santo 
Antônio do Tauá • Homem de 24 anos 
é morto em Abaetetuba no Pará • Ho-
mem é morto em Ulianópolis no Pará 
• Homem de 23 anos e morto em Al-
meirim no Pará • Homem de 34 anos 
é morto em Tailândia no Pará • Polícia 
investiga morte de homem em Santa 
Izabel do Pará • Jovem de 18 anos é as-
sassinado em Marabá • Homem é en-
contrado morto em Cametá no Pará • 
Homem é morto em Ipixuna do Pará • 
Homem é morto em Marabá no Pará • 
Homem é morto em Altamira no Pará.

Pará define documentação esquecendo lições de hoje
O governador Simão Jatene sancionou, 

no mês passado, com vários vetos, lei que 
dispõe sobre a temporalidade de docu-
mentos públicos do Estado. Jatene exclui 
do texto original vários dispositivos, argu-
mentando que eles “contrariam o ordena-
mento vigente”.

Diz a lei que, uma vez vencidos os pra-
zos estabelecidos, os documentos de arqui-
vo de guarda temporária poderão ser elimi-
nados,“sem prejuízo para a coletividade ou 
memória da administração pública”. Deci-
são a respeito caberá à Comissão Estadual 
de Arquivo Público, agora criada. Os muni-
cípios instituirão seus próprios conselhos de 
arquivo público.

Essa comissão será composta, preferen-
cialmente, por nove integrantes. Seu presi-
dente nato será o diretor-geral do Arquivo 
Público do Estado do Pará. Os demais inte-
grantes são um representante da Secretaria 
de Educação, da Secretaria de Cultura, do 
Museu do Estado, da Assembleia Legislati-
va, e dois representantes da sociedade civil.

O governador vetou a participação no 
conselho de um representante do poder 
judiciário e de entidades vinculadas aos 
municípios, porque esse dispositivo “fere 
o princípio da separação dospoderes e o 
pacto federativo”.

São considerados documentos de 
guarda permanente, a serem preservados 
definitivamente, os que forem indiciados 
nas Tabelas de Temporalidade de Docu-
mentos. Estão nessa classificação os arqui-
vos privados de pessoas físicas ou jurídicas 
declaradasde interesse público e social, e 
todos os processos, expedientes e demais 
documentosproduzidos, recebidos ou acu-
mulados pelos órgãos da administração 
pública estadual, considerados de valor 
histórico, probatório e informativo, a par-
tir da primeira Constituição do Pará.

A lei estabelece que os documentos 
de guarda permanente não poderãoser 
eliminados após a microfilmagem, di-
gitalização ou qualqueroutra forma de 
reprodução, devendo ser preservados 
pelo próprio órgão produtor ou reco-
lhidos ao Arquivo do Estado.

Quem destruir, inutilizar ou de-
teriorar documentos de guarda per-
manente, “ficará sujeito à responsabi-
lidade penal, civil e administrativa na 
forma da legislação em vigor”.

O projeto original da lei, de iniciativa 
do legislativo, franqueava amplo acesso 
aos documentos públicos, sem observar 
“os limites estabelecidos na Lei de Acesso 
à Informação”, que é lei federal, de 2011, 

“especialmente no que serefere aos docu-
mentos sigilosos, sem remeter às restrições 
legalmente previstas”.

Para um especialista do setor, Jatene, ao 
sancionar uma lei pela qual já há muito a me-
mória estadual clamava, preteriu, por desco-
nhecimento, os profissionais da área neces-
sários para elaborar a tabela de avaliação e 
temporalidade: arquivistas, museólogos, his-
toriadores, sociólogos ou arqueólogos. Ainda 
por cima, delegou à presidência da comissão 
de avaliação e temporalidade, ao diretor de 
plantão do Arquivo Público, que, rotineira-
mente, é indicado po critário politico.

Ele deveria ter fixado na lei que, a direção 
do arquivo só poderia  ser ocupada por um 
arquivista de renome e prestígio no setor, con-
siderando que a Universidade Federal do Pará 
já possui a graduação em arquivologia, for-
mando a primeira turma ainda neste ano. Essa 
diretriz permitiria dar a devida importância à 
avaliação científica de uma tabela de tempo-
ralidade de documentos. Sem profissionais 
capazes e comprometidos com critérios cien-
tíficos adequados, não haverá garantia da pre-
servação da memória adequada. Em Portugal, 
até engenheiros da informação, fazem parte 
das tabelas de avaliação e temporalidade, lem-
bra o técnico. O Pará ignora as lições do pre-
sente ao tomar uma medida que visa o futuro.
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Lula: maior pode
não ser o melhor

O mais rejeitado dos possíveis 
candidatos à presidência da república, 
com 54% dos eleitores declarando que 
jamais optariam por ele, Lula, mesmo 
passando para o 2º turno, por ser mais 
popular do que os adversários poten-
ciais, seria derrotado na nova votação 
por Bolsonaro, Marina ou mesmo 
Dória. O PT e a esquerda em geral ar-
riscariam continuar apostando todas 
as fichas no ex-presidente, dando-lhe 
um inédito terceiro mandato à frente 
do país, com a possibilidade de uma 
derrota anunciada?

A revistaIstoé optou por descartar 
Lula da pesquisa que encomendou 
ao Instituto Paraná. Foi uma decisão 
editorial acertada, a de verificar como 
os brasileiros se comportariam sem a 
opção Lula. Os petistas mais radicais 
podem interpretar a opção como uma 
indução a outros nomes, o mais assus-
tador dos quais é o do coronel-depu-
tado Jair Bolsonaro (já com dois filhos 
na sua cola), o 2º depois de Lula e o 
vencedor sem o petista.

Os dados da pesquisa podem ter 
um efeito mais saudável: de causar um 
susto nos eleitores mais ponderados, 
racionais e mais bem informados. 
Bolsonaro é o terceiro mais rejeitado 
pelos eleitores, com índice de 45,9%. 
Pior do que ele está o governador 
Geraldo Alckmin (47,2%), que era 
considerado o candidato natural dos 
tucanos até o aparecimento do atual 
prefeito de São Paulo, o empresário 
João Dória Jr. Ainda assim, o índi-
ce de rejeição dele não é baixo para 
quem só agora está tentando se tornar 
conhecido em todo Brasil: 36,8%.

Parece que para ter possibilida-
de real de passar para o 2º turno, 
superando Bolsonaro e Marina, e 
ganhar na nova votação, Dória pre-
cisaria fazer os brasileiros de todos 
os quadrantes acreditarem que ele 
se distinguirá dos tucanos indecisos, 
medrosos e indefinidos, e que não 
será mais um paulista no comando 
da nação como se ela se restringisse 
a São Paulo, aos ricos e à Federação 
das Indústrias, a organização da plu-

tocracia paulistana. Não é desafio de 
café pequeno.

Dos personagens emparedados 
(ou já enjaulados) pela Operação La-
va-Jato, Lula é o único sobrevivente, 
graças ao terço que seus falangiários 
ainda ocupam no colégio eleitoral. A 
rejeição, contudo, lhe será fatal na afe-
rição plebiscitária do returno (como 
se dizia dos campeonatos de futebol). 
A maioria do país não o quer mais por 
seu comandante, incluindo os que não 
são coxinhas nem a elite cosmopolita.

Cresceu a proporção dos que já sa-
bem quem é Lula e não gostam do que 
passaram a saber. A legião aumentará 
ainda mais se as provas acrescentadas 
para demonstrar sua corrupção sur-
girem de suspeitas de fraudes come-
tidas em sua defesa, como os recibos, 
que o isentariam de ser dono de um 

apartamento contíguo ao dele, forma 
disfarçada de propina que recebia da 
Odebrecht. Hoje, é tão fácil acreditar 
na versão desonrosa do grande líder 
popular quanto na forma medíocre 
pela qual ele se “entregou” à elite pre-
datória que dizia combater. O Minis-
tério Público Federal já pediu para 
os documentos serem periciados, na 
presunção de serem falsos.

Essa mediocridade, diante do alto 
padrão de roubo dos seus subordina-
dos e dependentes (na Petrobrás, por 
exemplo, com o cartel da base alia-
da), que faz pensar (mal comparando 
e já comparando) em Clinton, que se 
escondeu na dependência mais pode-

rosa do planeta, o salão oval da Casa 
Branca, para que a estagiária Monica 
Levinsky lhe proporcionasse sexo oral.

Tem certa razão um desses inte-
grantes da geração mais corrupta da 
sociedade política brasileira em to-
dos os tempos, o ex-presidente Edu-
ardo Cunha, ao dizer, da prisão em 
Curitiba, que a Lava-Jato foi um pro-
jeto de destruição da elite dos repre-
sentantes do povo, ferindo de forma 
quase fatal a atividade política e, por 
decorrência, a democracia represen-
tativa. Se houve essa intencionalida-
de, realmente ela foi bem sucedida. A 
iniciativa foi beneficiada, no entanto, 
pelo terreno fecundo no qual as se-
mentes caíram. Eram das sementes 
que só “pegam” na lama.

O momento atual, registrado pela 
pesquisa do Instituto Paraná, é de 
destruição do velho, do viciado, do 
corrompido. Nunca antes (apud Lula, 
que deu conteúdo real à sua retóri-
ca bonapartista) se destruiu com tal 
competência os miasmas de um país 
cujo potencial de grandeza se desfazia 
na forma de organizar o poder e na 
sua relação com a sociedade e o patri-
mônio do país. O vital momento se-
guinte, o da construção, ainda é uma 
perigosa incógnita, a um ano da esco-
lha do mandatário máximo da nação, 
a um semestre do início para valer da 
corrida presidencial.

O panorama é promíscuo, num ca-
minho incerto e não sabido, cheio de 
curvas  e desvios, pontilhado de pro-
messas ambíguas ou descaradamente 
falsas, O erro é mais provável do que 
o acerto. Muitos dos que votam em 
Bolsonaro, por exemplo, estão cheio de 
boas intenções, crentes de que autori-
zarão um experimento novo no país. 
Não percebem que por baixo do pa-
letó de deputado federal ele enverga o 
uniforme de coronel com pretensão de 
mando de general, ou um redivivo ma-
rechal de campo, nesse caso com uma 
veste assemelhável à de Alois Schickl-
grubel, que mudaria de nome e viria a 
ser conhecido por Adolf Hitler.

O eleitor não sabe, mas estaria co-
metendo um ato inédito: eleger um 
presidente para que ele se tornasse 
ditador pelo voto popular. Efeito de-
sastroso que diz muito sobre o estágio 
atual dos desafios que se impõem ao 
povo brasileiro, num momento can-
dente e definitivo da sua história.
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Latrocínio ou homicídio?
Acima de tudo, está a vida

No dia 28 de setembro, um mo-
tociclista se aproximou de três jovens 
(dois rapazes e uma moça) que con-
versavam na rua WE-25, na Cidade 
Nova, em Ananindeua. Armado de 
revólver, mandou que lhe entregas-
sem os seus celulares. A moça não 
possuía o aparelho. Um dos jovens 
obedeceu imediatamente. O outro, 
de 14 anos, também aluno da Escola 
Estadual Cândido Horácio Evelin, re-
voltado, atirou o seu celular na dire-
ção de uma casa. 

O assaltante apontou o revólver 
e atirou no rapaz. A arma falhou. O 
jovem aproveitou para fugir. O outro, 
que entregou o seu celular, não teve a 
mesma iniciativa. O assaltante apon-
tou a arma para ele e desta vez não 
houve falha. A morte da sua vítima foi 
imediata. O criminoso fugiu sem ser 
identificado.

A polícia tipificou o crime como 
latrocínio, o roubo seguido de mor-
te. Podia tê-lo classificado como ho-
micídio. O assassino já estava com o 
celular e ainda assim matou a pessoa 
que se submeteu à sua agressão, como 
vingança por não ter conseguido o 
segundo celular porque o seu dono 
não o entregou. A morte foi, portanto, 
por vingança, como uma característi-
ca execução, por motivo torpe e fútil, 
já que o assaltante havia se apodera-
do do objeto, e sem permitir a menor 
condição de defesa à vítima.

É preciso punir esses criminosos 
com a pena mais pesada que a lei au-
torizar. É verdade que a pena máxima 
do latrocínio é igual à do homicídio 
qualificado, de 30 anos, e a mínima, 
de 20 anos, supera a do homicídio, 
de 12. A lei tutela mais a propriedade 
material do que a vida, um absurdo 
que persiste na legislação penal e na 
prática policial.

Mas o latrocínio é um único cri-
me, enquanto o homicídio é crime em 
dobro (o roubo ou tentativa de roubo 
e o próprio homicídio), com concurso 
material, com todas as suas decorrên-
cias para o agravamento da pena. E 
por ser crime contra a vida, o crimi-

noso será submetido ao tribunal do 
júri, dando oportunidade à sociedade 
de tomar conhecimento da violência 
e a punir, com muito maior divulga-
ção pública. Combatendo ainda mais 
a impunidade dos bandidos, que se 
portam como donos do bem mais 
precioso que existe: a vida.

DEBATE
A publicação do artigo no meu 

blog provocou reações num deba-
te ainda tímido diante do alcance da 
questão.

Marilene Pantoja 
 – Lucio, venho de-
fendendo essa ideia 
há algum tempo. O 
latrocínio está des-
naturado na maneira 
como vem sendo ti-
pificado. Não há mais 
um latrocínio, tecni-
camente falando. Há 
um ódio incontido na 
ação desses crimino-
sos que exige mais do 
que o bem material; 
parece que há um acerto de contas, 
que somente se resolve com a punição 
máxima da vítima. As pessoas estão 
condenadas à morte por possuir bens 
materiais. Mas eles não querem só o 
bem específico da vítima, eles querem 
mais; querem o teu lugar, a tua vida e 
como não a tem, e nem podem tê-la, 
eles a eliminam. Desculpa o desaba-
fo, mas essas condutas covardes me 
revoltam e me enojam esses discursos 
demagógicos e hipócritas de alguns 
segmentos sociais que só promovem a 
sensação de impunidade e alimentam 
essa onda crescente (e daqui a pouco 
incontrolável) de criminalidade.

LFP – O desabafo da Marilene é 
uma convocação para discutir o tema, 
de extrema gravidade e importância. 
Exige um ajuste da legislação penal e 
da prática policial.

José Silva –Para inibir qualquer 
crime, a pena prevista deve ser seve-
ra o suficiente para fazer o criminoso 
pensar duas vezes antes de fazer suas 

ilegalidades. No Brasil as penas são, 
em geral, muito brandas e nunca cum-
pridas integralmente. Desta forma, 
vale muito ser criminoso no Brasil. A 
Marilene está totalmente correta que 
há a necessidade de uma ampla revi-
são do código penal brasileiro, pois 
do jeito que está a selvageria acaba se 
tornando o novo normal no país.

Hiran –É preciso mais rigor na 
hora de punir. O bandido precisa sa-
ber que se cometer algo tão grave vai 
ser punido energicamente sem um 
possível abrandamento da pena.

Anônimo –Não, Marilene. É la-
trocínio, sim. Latrocínio desnaturado 
é o que você quer, sem entender nada 
do assunto.

LFP –Latrocínio é roubo seguido 
de morte. Como enquadrar em latro-
cínio o ato do assaltante? Ele matou o 

rapaz que lhe entregou 
o celular por vingança 
contra o amigo dele, que 
jogou o celular no chão 
e fugiu, aproveitando 
o hiato entre o aciona-
mento do mecanismo de 
disparo do revólver, feito 
pelo assaltante, ao ser de-
sobedecido (sim, ele é o 
dono da vida alheia, pon-
do e dispondo dela ao 
seu bel prazer) e a falha 
da arma, que não obede-

ceu ao comando, enquanto o colega, 
que não conseguiu fugir, foi simples-
mente executado, com tiro na cabeça 
à queima roupa.

Por que você não revela a sua iden-
tidade e debate abertamente o tema, 
que é gravíssimo e vai se agravar ain-
da mais pela tolerância para com essa 
barbaridade cada vez mais frequente? 
O anonimato lhe dá essa condição au-
toritária e intolerante, de magister dixit 
do alto da cátedra que você conferiu 
a si mesmo. A identificação cria um 
ambiente favorável ao debate profícuo 
e sério, do qual estamos nos tornando 
irremediavelmente carentes.

Marilene Pantoja  – Concor-
do com você, Lucio! Comentários 
apócrifos neste blog não deveriam 
ser publicado. Eles não contribuem 
para nada e apenas servem como 
instrumento para pessoas amargu-
radas e raivosas destilarem ódio e 
rancor grosseiramente disfarçados. 
O sr. (ou seria senhora?) anônimo, 
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O papel do candidato
avulso na democracia

O Supremo Tribunal Federal-
reconheceu, na semana passada, 
a possibilidade de candidatos sem 
filiação partidária participarem de 
eleições como candidatos avulsos. 
Para uma decisão final, o mérito de 
uma ação que julgou ainda vai pre-
cisar ser examinado, 

O relator, Luís Roberto Barro-
so, deu a entender que é favorável 
à permissão para todos participa-
rem de eleições mesmo sem vínculo 
partidário: “O direito comparado é 
largamente favorável às candidatu-
ras avulsa”. O ministro reconheceu 
a importância do tema, que precisa 
ser estudado antes de formar uma 
convicção a respeito.

O autor da ação examinada pelo 
STF argumentou que as candidatu-
ras independentes não poderiam ser 
proibidas porque o Brasil é signatário 
da Convenção Americana de Direitos 
Humanos, o Pacto de São José da Cos-
ta Rica, que não prevê a filiação parti-
dária como requisito para ser votado.

A Procuradoria Geral da Repú-
blica sustentou em parecer a mesma 
tese. A procuradora Raquel Dodge 
argumentou que a exigência de filia-
ção partidária contraria o Pacto de 
São José, do qual o Brasil é signatá-
rio, segundo o qual todos os cidadãos 
devem poder participar das questões 
públicas “diretamente ou por meio 
de representantes livremente eleitos”. 

Além disso, a candidatura avulsa não 
viola a constituição. A cláusula pé-
trea, que não pode ser alterada, pre-
serva apenas o voto direto, secreto, 
universal e periódico. O dispositivo 
não estendeu essa proteção especial 
aos partidos políticos.

A candidatura avulsa não in-
viabiliza nem prejudica o sistema 
pluripartidário, um dos pilares da 
democracia. Pelo contrário, a for-
talece. Se vier, ela chegará em boa 
hora, ajudandoa oxigenar a política 
no Brasil. É sofismática a alegação 
de que admitir o candidato avulso 
está em contradição com a reforma 
política (ainda que capenga) feita 
na semana passada pelo Congresso, 
justamente para fortalecer o sistema 
partidário brasileiro.

A cláusula de barreira e o fim das 
coligações para as eleições propor-
cionais deverão proporcionar esse 
efeito. A redução do número de par-
tidos vai lhes permitir melhor repre-
sentatividade e, talvez, maior solidez. 
Resistirão assim à existência de pos-
tulantes a cargos eletivos indepen-
dentes. Eles só prosperarão junto aos 
eleitores se forem realmente pessoas 
excepcionais, capazes de superar a 
barreira partidária, servindo de ates-
tado sobre a fragilidade dos quadros 
regulares da política nacional. Quem 
sabe, assim, se formem partidos mais 
enraizados do que atualmente.

Quatro das cinco maiores empresas 
com sede no Pará são controladas pela 
norueguesa NorskHydro. A maior delas, 
segundo o ranking divulgado pelo jornal 
Valor, de São Paulo, é a Hydro Alunorte, 
que produz alumina em Barcarena.

Em 2015 ela foi a 92ª maior do Bra-
sil, caindo para 96ª no ano passado, 
com receita líquida de 5,7 bilhões de 
reais e   lucro líquido de quase R$ 800 
milhões.

A segunda maior do Estado e a 220ª 
do país (era a 193ª em 2015) é a Albrás, 
que produz alumínio metálico também 
em Barcarena. Faturou 2,8 bilhões, com 
lucro líquido de R$ 60 milhões.

A quarta é a Mineração Rio do 
Norte, que extrai bauxita em Oriximi-
ná. É a 387ª maior empresa brasileira 
(foii a 342ª em 2015), com receita líqui-
da de R$ 1,3 bilhão e lucro de R$ 430 
milhões.

A quinta é a Hydro Paragominas, 
que lavra bauxita. Foi a 439ª no ano 
passado (426ª em 2015), com receita 
líquida de R$ 1,2 bilhão e lucro de R$ 
195 milhões.

Assim, o faturamento líquido so-
mado das quatro empresas com con-
trole acionário da NorskHydro foi de 
R$ 11 bilhões em 2016, com lucro lí-
quido de R$ 1,5 bilhão.

A única empresa realmente local 
no meio delas é o grupo Líder, o único 
a conquistar posições no período (de 
299º para 256º), com receita líquida de 
R$ 2 bilhões (mas não declarou liu lu-
cro líquido).

O Pará se tornou um pouco norue-
guês, sem os paraenses perceberem.

provavelmente deve ser bacharel em 
Direito para apresentar com tanta 
ênfase sua rasteira e lacônica ideia, 
mas sem defendê-la. Infelizmente, 
essa é a característica cada vez mais 
recorrente, nos últimos anos, en-
tre uma boa parte dos egressos dos 
cursos de Direito, que optaram pela 
graduação sem nenhuma vocação: a 
superficialidade, que gera esse tipo 
de comentário faccioso e sem ne-
nhum embasamento jurídico. Por 
fim, gostaria de saber do anônimo 

das 10:09 se ele é um latrocida, para 
defender com tanta veemência a 
causa dessa categoria de crimino-
sos. Se não for isso, lamento mas seu 
anonimato é precário; o ódio revela-
do fala por si só.

Zé Carlos – Atenção anônimo. 
Concurso material de roubo com 
homicídio qualificado. Competência 
atraída para o tribunal do júri.

LFP –Muito bem, Zé Carlos. To-
dos os crimes contra a vida, mesmo 
que em um latrocínio clássico, de-

viam ser atraídos para o tribunal do 
júri. O caso sairia do cofre dos autos 
judiciais, seria exposto ao público e 
os jurados decidiriam em nome da 
sociedade. Crimes contra a vida não 
podiam ter mais qualquer atenuante. 
O prazo da pena teria que ser cum-
prido integralmente em prisão de 
segurança máxima, com o maior ri-
gor possível dentro da lei. Como se-
ria bom se os advogados saíssem dos 
bastidores e viessem contribuir para 
este debate.

Pará norueguês
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INSTITUTO

Diretores, funcionários, professo-
res, mestres e operários do Instituto 
Lauro Sodré se sentavam à mesma 
mesa, pelo menos uma vez por ano, 
para um almoço de confraternização. 
O de 1953 foi no dia 5 de janeiro, num 
dos grandes e arejados salões da ins-
tituição, fruto do pensamento refor-
mista dos primeiros republicanos no 
Pará (como o próprio líder político 
que deu seu nome ao instituto).

Na mesa principal do “ágape”, ao 
fundo da foto, estavam o governador 
interino do Estado, Abel Figueiredo, 
o secretário de agricultura, Antônio 
Lopes Roberto, e o diretor do “Lau-
ro Sodré”, Solerno Moreira, “além de 
pessoas gradas”.

MORALIDADE

Em maio de 1954, a Assembleia 
Legislativa do Estado rejeitou projeto 
através do qual o deputado Armando 
Mendes cortava o pagamento de “je-
ton” ao parlamentar que se ausentasse 
do plenário antes de terminar a sessão, 
prática tão comum então quanto ago-
ra. Votaram contra a medida moraliza-
dora: Cunha Coimbra, Efraim Bentes, 
Rosda Pereira e Humberto Vasconce-
los, do PTB; Rui Mendonça, Acindino 
Campos, Célio Lobato e Lobão da Sil-
veira, do PSD; Elísio Pessoa de Carva-
lho e Wilson Amanajás, da UDN.

memória
DESPROPORÇÃO

Os estudantes secundaristas do 
Pará previam que o salário mínimo 
definido (em valores diferenciados 
por unidade federativa) para 1954 
pelo presidente Getúlio Vargas viria a 
ter em Belém efeitos “os mais danosos 
possíveis, pela infame desproporcio-
nalidade ao do Rio de Janeiro, de onde 
importamos a maior parte dos nossos 
objetos de consumo”.

O novo salário mínimo estabeleci-
do para o Estado iria “criar uma anu-
lação na poupança das classes menos 
favorecidas, enfraquecendo-lhe a re-
sistência para despender em bens de 
consumo, pelo declínio sofrido na ca-
tegoria relativa de renda, e formando 
verdadeiro SNOBISMO social”, con-
forme a moção apresentada por An-
tônio Carlos Simões, secretário artís-
tico e cultural da UECSP (União dos 
Estudantes dos Cursos Secundaristas 
do Pará).

Essa moção foi apresentada em 
reunião da qual também participaram 
o presidente da entidade, Antônio 
Failache, e os secretários Itair Silva, 
Selma Castro de Lima, Rui Zacarias 
Mártires e Roberto Uchoa. O docu-
mento justificava tanto empenho da 
Uecsp com o fato de “haverem nada 
menos de sete mil secundaristas” tra-
balhando naquela ocasião em Belém.

BALÉ

O “Ballet de Belém”, dirigido por 
Frances Beery e integrado por “garo-
tas e adolescentes” de Belém faria sua 
estréia no Teatro da Paz a 21 de maio 
de 1954, ao som da orquestra da Rádio 
Marajoara. Com sua existência, “vem 
preencher uma grande lacuna que se 
faz sentir aqui, ou seja, a inexistência 
de um grupo que possa exibir-se vez 
em quando para deleite de todos nós”, 
registrava o cronista de jornal.

Entre as bailarinas desse corpo de 
baile estavam Nilza Cunha, Cléa Cha-
dy, Eva Maria da Silva, Hedy Altman, 
Míriam Serruya, Dolores Terezinha 
Lima, Graciete Cordovil, Ana Maria e 

PROPAGANDA

Em 1962, a 
Aliança do 

Pará, uma das 
indústrias do 

Estado, saudava o 
Círio de Nazaré. 

A ilusão de 
industrialização 

acabou.



 JORNAL PESSOAL•Nº 641•OUT/2017•1ª qUiNzENA 13

Maria Helena da Silva, Isabel Oliveira 
Benone (hoje, desembargadora), Wal-
demira Lopo de Castro, Líliam Cal-
deira e Isolda Maria Neves.

OBRA

Jonas Brito foi o vencedor da con-
corrência pública aberta em 1954 pela 
Secretaria Municipal de Obras de 
Belém para o “tratamento superficial 
asfáltico das travessas Lomas Valen-
tinas, Humaitá e Mauriti, no trecho 
compreendido entre as Avenidas Al-
mirante Barroso e Pedro Miranda”. 
Por ordem de classificação, vieram a 
seguir Afonso Freire, Rui Almeida, 
Fortunato Gabay, Otávio Pires e Urba-
no Costa. Enquanto Brito propôs exe-
cutar a obra em 80 dias, a 1,2 milhão 
de cruzeiros, os parâmetros de Costa 
foram 160 dias e Cr$ 4,6 milhões. Foi 
o fona. Manoel Cavaleiro de Macedo 
era o secretário de obras da prefeitura.

ANTECEDENTE

Em 1957, uma CPI foi instalada na 
Câmara Federal (ainda funcionando 
no Rio de Janeiro, a maravilhosa capi-
tal da república litorânea) para inves-
tigar a SPVEA (Superintendência do 
Plano de Valorização Econômica da 
Amazônia), antecessora da agonizan-

docotidiano

te Sudam, que já aprontava. Os depu-
tados estavam atrás de irregularidades 
na aprovação de projetos e concessão 
de recursos. Um dos alvos era a Em-
presa de Pesca Frigorífico Paraense 
Limitada, de Maurício Tamborini, 
que havia recebido muito dinheiro da 
SPVEA.

No dia 17 de outubro o depoente 
na comissão parlamentar foi Ricardo 
Borges, membro da comissão de pla-
nejamento do órgão (pai do desem-
bargador aposentado Ricardo Borges 
e do procurador de justiça César Bor-
ges, com uma longa ficha de serviços 
prestados à causa pública). Ele disse 
desconhecer a concessão de financia-
mentos com pareceres posteriores (ou 
com data atrasada). 

Afirmou que os pedidos de fi-
nanciamento têm interferência de 
políticos e até mesmo de governa-
dores, “mas não tem influência na 
decisão dos membros da comissão 
de planejamento”.

ESPETÁCULO

Em 1957 o Cine Teatro Paraízo 
(com z mesmo), na Pedreira, apre-
sentou um “colossal espetáculo de tela 
e palco”. Na tela, o “formidável filme 
Expresso de Shangai. Já no palco seria 
apresentado o “big” show com os me-

lhores artistas que se haviam exibido na 
Rádio Marajoara e no “Variedades”, o 
teatro de Félix Rocque na Festa de Na-
zaré. Abaixo de Picolé e Clauthewes es-
tavam nomes sem qualquer expressão, 
mas puxados por Tontolino, “o notável 
humorista” da TV Paulista canal 5.

Sem cão...

MODA

A sofisticada Lojas Salevy, na ave-
nida Presidente Vargas 222 (térreo do 
edifício Palácio do Rádio), vendia, em 
1957, anáguas em nylon, nylon e ren-
da (o produto mais caro, a 520 cruzei-
ros), soutiens, modeladores, cinturi-
tas (Cr$ 260), calças cintas e calças em 
nylon (a oferta mais barata, a Cr$ 60).

Ferramentas para apertar o que 
excedia, escondendo-o do olhar mas-
culino. 

ATORES

Cinco Atores se formaram em 
1966 pela Escola de Teatro da Univer-
sidade do Pará: Walter Bandeira, Nil-
za Feitosa, Maria de Lourdes Negrão, 
Rosa Martins Veloso e Elsie Soares. 
Na solenidade de diplomação, no Te-
atro da Paz, eles apresentaram a peça 
O Santo e a Porca. O paraninfo foi o 
professor de dicção, Carlos Moura.

FOTOGRAFIA

Rua suburbana
A rua Pirajá, no Marco, era assim em 1970, menos de meio século 

atrás. Alguém conseguiria localizar esse trecho?
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Jornal
 

Com certa demora, escrevo 
para te parabenizar pelo 
aniversário do Jornal Pessoal. 
Amarras do dia-a-dia e 
problemas de conexão com a 
internet  me impediram de te 
felicitar na data oportuna. 

Dos 30 anos do JP,  sou 
assíduo leitor e divulgador 
há dezoito anos. Não preciso 
concorda com tudo o que 
você escreve, para mim o  
Jornal Pessoal é uma leitura 
obrigatória. Pela sua história, 
abordagens, formato e estilo 
de escrita sempre apresento e 
distribuo aos meus alunos e 
pessoas próximas 
Pela sua característica, o 
Jornal Pessoal é um feito na 
mídia independente. 

A história o reconhecerá.
De tabela, aproveito a 

ocasião para te parabenizar 
pelo teu aniversário no 
último 23/09. Não deu para 
escrever. Pensei em ligar, 
mas imaginei que estavas 
ocupado, mas rezei por você. 
Fiz minha oração para uma 
pessoa que quero  bem. Se 
tivesse o poder do caroço 
de tucumã do Alfredo do 
Dalcídio Jurandir, te deixaria 
30 anos mais jovens. Por você 
e pela longevidade do JP. 

Não dá para separar você 
do Jornal Pessoal. Dignos de 
uma sessão honrosa em nossa 
Assembleia Legislativa ou 
Câmara Municipal de Belém.

Edney Paiva

c@rtas...
ANTOLOGIA

Retrato em 3 x 4 de
de um alvo panorâmico

Este artigo foi publicado na minha coluna diária em O 
Liberal de 24 de abril de 1982. Reproduzo-o por ser um tipo de 
jornalismo que não se pratica mais, ao menos entre nós. Ele é 

uma combinação de notícia e análise. Depois de “cobrir” o fato 
e mandar uma notícia para O Estado de S. Paulo, do qual era 

correspondente em Belém, escrevia em seguida uma análise para 
O Liberal. Podia fazer minha interpretação com base em fatos 

ainda quentes, dando no dia seguinte ao leitor uma informação 
contextualizada. Possibilitando-lhe ser informado e, se quisesse, 
tomar uma atitude. No caso, sobre uma história de meio século 

escrita em nosso território sem a nossa assinatura.

Depois de Nestor Jost, um políti-
co que precisa se tornar técnico, 
Carajás trouxe ontem a Belém 

o presidente da Companhia Vale do Rio 
Doce, Eliezer Batista, um técnico que se 
recusa a ser político. É um técnico que 
impressiona: pelo seu passado e pela 
exposição segura das suas concepções. 
Sua sinceridade quase rude às vezes 
agride e nem sempre é sensata, mas ela 
é preferível a malabarismo simplesmen-
te formais com que, frequentemente, se 
satisfazem as pessoas que não penetram 
um milímetro abaixo da superfície das 
coisas. O contraste com a passagem de 
Jost não poderia ser mais pedagógica.

A autoconfiança aparentemente ili-
mitada que técnicos da competência de 
Eliezer Batista pode provocar descarrila-
mentos na linha do bom tom.  Ele não 
foi apenas descortês, mas infeliz, quan-
do classificou de “cretinas” as notícias da 
imprensa sobre o recrutamento de mão 
de obra que a Vale do Rio Doce estaria 
realizando apenas no mercado do Rio 
de Janeiro.

O senador Jarbas Passarinho, trans-
mitindo indignação provavelmnte geral 
entre presentes no auditório do Basa, fez 
ver ao presidente da CVRD que a notí-
cia foi publicada em O Globo, o jornal de 

maior circulação do país (mais de 400 
mil exemplares aos domingos) e fora re-
transmitida pela TV Globo e em muitos 
outros jornais, não só paraenses.

O senador poderia ter acrescentado 
também que até antes de Eliezer Ba-
tista, os outros executivos da Vale e de 
empresas associadas, sem falar em Nes-
tor Jost, disseram que tudo nãop passa-
va de equívoco e que a empresa estava 
apenas cadastrando possíveis candi-
datos. Não precisaria escorregar para 
expressão inadequada como “cretinas”. 
Afinal, elas podem ter sido as fontes – e 
estas foram da própria CVRD, mesmo 
que não autorizadas.

No conjunto das intervenções do 
presidente da Vale, esse episódio é uma 
filigrana. Mas deve ser lembrado para 
realçar para a própria empresa a obri-
gação que ela tem, sobretudo como 
companhia estatal, de compatibilizar os 
seus vários níveis de atuação. Com justi-
ficado orgulho, Eliezer Batista disse que 
a CVRD vende minério de ferro para 
mais de 50 compradores espalhados por 
25 países, tendo um faturamento, no 
ano passado, de 2,7 bilhões de dólares, 
que a coloca em primeiro lugar entre os 
comercializadores individuais de ferro 
do planeta.
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Magnífico. Mas a Vale precisa dosar 
sua dedicação ao mercado internacio-
nal, que exige a presença constante do 
seu precidente em cidades de todos os 
continentes, com igual ou semelhan-
te atenção aos atônitos paraenses, que 
veem tanta grandeza sendo construída 
sem conseguir encontrar uma alça dis-
ponível para agarrá-la nesse trem super-
sônico que sai das entranhas do Estado 
levando suas próprias entranhas para 
mercados tão distantes.

Os empresários paraenses, os úni-
cos que têm conseguido conversar 
um pouco mais pausadamente com 
os emissários da alta administração 
de Carajás, polarizada entre Brasília e 
Rio de Janeiro, Têm manifestado dupla 
preocupação. Uma é com a participa-
ção das empresas locais nas atividades 
que o grande programa vai fomentar. 
Outra preocupação eé com a absorção 
de mão de obra do próprio Estado, a 
fim de que não apenas o capital seja in-
crementado, mas também o trabalho e, 
por extensão, a renda.

A primeira aspiração só poderá ser 
atendida residualmente – e o motivo é 
bem simples: como poderá um gran-
de projeto incorporar, como parceiros 
privilegiados, pequenas empresas? O 
próprio presidente da Vale citou um 
exemplo ilustrativo dessa dificuldade. 
Ele disse ter sofrido fortes pressões do 
Banco Mundial para que Carajás absor-
vesse firmas estrangeiras, inclusive no 
apoio logístico ao projeto.

Eliezer Batista assegurou que a resis-
tência foi bem sucedida. Mas provavel-
mente a pressão do Banco Mundial não 
tem agressividade igual à dos bancos pri-
vados, que sempre combinam emprésti-
mos com contratos de venda. No exterior, 
naturalmente. Por outro lado, a definição 
do projeto em grande escala gera um ci-
clo vicioso difícil de romper. Responden-
do a uma pergunta feita no auditório do 
Basa, o presidente da Vale admitiu que a 
filosofia do projeto Trombetas, anterior 
ao seu retorno à CVRD para um segun-
do mandato,  é errada e vem causando a 
inviabilidade do empreendimento. Para 
que ele pudesse se ornar “modestamente 
rentável”, a Mineração Rio do Norte teria 
que produzir, no mínimo, seis milhões de 
toneladas de bauxita.

Só agora, com um plano de amplia-
ção, essa meta será atingida. Mas o que, 
para um técnico do gabarito de Eliezer 
Batista, pode parecer uma solução (pro-
duzir mais e assim atingir economia de 
escala), para um leigo curioso pode ser 
mais um complicador: como pagar, com 
a receita de um produto de baixo valor 
(e, pior do que isso, com preço manipu-
lado pelos próprios sócios da empresa, 
que são consumidores do minério), em-
préstimos cada vez mais onerosos? 

Essa dúvida é ainda mais persistente 
devido à inexistência de poupanças in-
ternas suficientes, segundo a anatomia 
do modelo (ou da sua filosofia), para 
garantir o investimento sem precisar re-
correr a mais financiamentos externos.

Trombetas, porém, é um negócio de 
400 milhões de dólares até aqui. Carajás, 
só na parte de ferro, significa 10 vezes 
mais. O Grande Carajás, 150 vezes mais. 
Como, então, gerar recursos suficientes 
para garantir a amortização dos emprés-
timos que precisarão ser tomados no vo-
raz mercado internacional?

Há uma fórmula para reduzir essa 
voracidade: apresentar aos banqueiros 
internacionais contratos de venda de 
minério de longo prazo, assinados com 
compradores idôneos. Mas qual o preço 
a ser pago – nos bastidores, claro – pela 
obtenção desses contratos? Só quem já 
acompanhou os agentes de marketing 
no exterior tem uma ideia da batalha 
que é preciso travar. E dos anéis e dedos 
que é preciso ceder.

A Vale, sabemos, trava outras tantas 
guerras internas, que ela precisa vencer, 
se quiser se livrar de um título que é tão 
grandioso quanto vazio: o de maior ven-
dedora de minério de ferro do mundo. 
Uma dessas guerras é pelo direito de ex-
plorar as jazidas de manganês de Cara-
jás, cujas concessões lhe pertencem.

Para iniciar a lavra, a companhia 
só precisará investir mais 30 milhões 
de dólares, podendo deslanchar a ope-
ração imediatamente à do ferro. Mas o 
governo ainda não decidiu se a autori-
za a realizar a atividade ou se privatiza 
o manganês. Só essa indefinição serve 
para dar uma pálida ideia das engrena-
gens, sem sempre aparentes, que impul-
sionam ou esmagam o setor.

Projeto de ditador
Na sua passagem da semana pas-

sada por Belém, o deputado federal 
Jair Bolsonaro confirmou o artigo an-
terior (pág 9), que escrevi para o meu 
blog: se eleito presidente da república, 
ele vai devolver – desta vez pelo voto 
popular – a ditadura ao Brasil. Nin-
guém mais, tanto os que o apoiam 
como os que o combatem, pode ter 
dúvidas. O deputado do PSC, apoiado 
no Pará pelo seu colega (e delegado) 
Eder Mauro, do PSD, pretende criar 
um regime militarizado, começando 
por uma inovação característica da 
democracia “à brasileira”, culminando 
por um destino inevitável a todas as 
ditaduras: abolindo a vontade popular.

Uma das suas metas é colocar uma 
arma na mão de cada brasileiro que a 

desejar, seguindo por um caminho 
pelo qual os Estados Unidos, detento-
res de metade do arsenal em poder de 
civis no mundo, começa a pensar em 
retornar, até chegar à indústria bélica, 
um dos principais esteios da sua in-
dustrialização, vis a vis os ingleses, em 
meados do século XIX, desembocan-
do em sangrias como a mais recente e 
sangrenta, em Las Vegas.

O discurso tem o mesmo desejo de 
sedução que levou ao golpe de 1964: a 
intervenção militar que, para salvar a 
democracia, a vai destruindo por eta-
pas constantes e cada vez mais inten-
sas, conforme assinalado na tetralogia 
da ditadura pelo jornalista ElioGaspa-
ri, que a viveu intensamente, em vários 
cenários e por diversos matizes.

Bolsonaro tem razão num ponto: o 
pensamento politicamente correto, sem 
querer, mas por efeito perverso da sua 
própria existência, é o seu maior aliado. 
Disso dá prova a multidão que o recebeu 
no aeroporto, o seguiu pelas ruas da cida-
de, o ouviu em comício e com ele se reu-
niu num acontecimento que não deixa 
de lembrar o congraçamento do Partido 
Nacional Socialista dos Trabalhadores 
Alemães, numa cervejaria de Munique, 
em 1923. De lá, com estágio confortável 
numa falsa prisão, até o poder absoluto.

Aliás, dá para observar que o olhar 
do ex-paraquedista Jair Bolsonaro se 
parece cada vez mais com duas outras 
figuras equivalentes da história recen-
te do Brasil: Jânio Quadros e Fernan-
do Collor de Mello.



Tolerância 
zero para 
os crimes

Belém precisa impor tolerân-
cia zero ao crime, em particular 
o homicídio. Todas as formas e 
variações de violência se sucedem 
diariamente, em escala crescente 
e intensidade espantosa.Não há 
mais cidadão que se sinta segu-
ro na cidade, em qualquer ponto 
do seu espaço metropolitano, em 
qualquer horário. Não há mais re-
gras. Tudo se tornou possível.

A tolerância zero não é autori-
zação para matar nem conivência 
com a justiça particular das mi-
lícias, que devem continuar a ser 
combatidas com o mesmo rigor 
aplicado aos alvos desse exercício 
da justiça pelas próprias mãos.

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

Os órgãos de segurança de-
viam promover uma ampla 
reunião pública das lideranças 
policiais em todos os níveis e ins-
tâncias com os representantes da 
sociedade para definir um plano 
de ação detalhado e objetivo sobre 
como proceder diante do crime 
com o máximo rigor legal, explo-
rando ao máximo a autorização 
repressiva da legislação.

Um objetivo imediato, por 
exemplo, seria acabar com a to-
mada de reféns, que virou acon-
tecimento rotineiro. Preservando 
a integridade das vítimas desses 
bandidos, a polícia adestraria ati-
radores de elite nos melhores cen-
tros de formação desse profissional 
qualificado e colocaria à disposi-
ção 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, atra-
vés de uma comissão designada na 
sessão inicial. Encontros periódi-
cos seriam realizados para renovar 
a legitimidade da ação da polícia.

A linguagem da internet:
sabedoria do que não sabe

A amiga do 
jornal
Zara, no braço de Sérgio 
Cunha, meu primo, garante, 
pela voz do dono: “Jornal 
Pessoal, todo mundo deve 
ler, é um jornal bom pra 
cachorro!”. Obrigado pelo 
olhar, Zara. (Cortesia do 
Serginho.)

A internet parece estar dando às 
pessoas a presunção de serem bem in-
formadas. Um acesso ao Google sob de-
terminado tema é suficiente para quem 
consulta se achar com conhecimento de 
causa, como se tivesse feito uma pesqui-
sa – se não completa – pelo menos sufi-
ciente para autorizá-lo a deitar falação, 
como se dizia antigamente, antes da era 
dos computadores em rede mundial e 
de banco de dados tão rápidos que se 
apresentam a quem os defronta como 
o oráculo de Delfos – tão instantâneo 
quanto o leite em pó.

Essa presunção está matando os diá-
logos, os debates, as controvérsias, as po-
lêmicas e mesmo os conflitos de ideias 
– estes, cada vez menos frequentes. As 
partes se tornam refratárias à interpene-
tração dialética de informações e conhe-
cimentos. Cada uma delas costuma sair 
como entrou: dona da sua verdade, im-
permeável à admissão do erro. Mais do 
que isso: destituída daquela humildade 
que qualifica e fertiliza o aprendizado. O 
autoritarismo e a intolerância se fortale-
cem. A democracia se estiola.

Já é ruim essa tendência na socieda-
de civil. É ameaçadora nas instituições. 
No momento em que o Brasil sai da 
inércia multissecular em relação às suas 
elites dominantes e às injustiças abissais 
que o esterilizam, os agentes públicos 
não estão conseguindo modular o seu 
papel de mediadores entre o poder e os 
cidadãos, entre os representantes e os 
representados, entre os empresários e 
seus clientes – entre a base da pirâmi-
de social e o seu sempre afunilado topo, 
inalcançável até a Operação Lava-Jato 
(que processou ou colocou na cadeia os 

luzidios colarinhos brancos brasileiros, 
aqueles que lavam mais branco, princi-
palmente na Suíça e nos paraísos fiscais, 
mas também em território nacional).

Policiais, promotores e magistrados, 
que se tornaram os principais atores 
dessa peça original na história nacional, 
muitos deles movidos pelos melhores 
propósitos e tomados pela mais justa 
indignação diante dos fatos escabrosos 
que apuram, já estão se excedendo no 
uso de juízos de valor e qualificativos, 
até mesmo da ironia e de um pretendi-
do senso de humor.

Foi o que fez a procuradora Fabiana 
Schneider ao comunicar à imprensa a 
prisão do presidente do Comitê Olím-
pico Brasileiro, Carlos Arthur Nuzman, 
“Enquanto atletas olímpicos buscavam 
a sua medalha de ouro, dirigentes guar-
davam suas barras de ouro na Suíça”, 
disse ela, a propósito das barras de ouro 
que Nuzman colocou num banco suíço, 
sem declará-lo, no arranjo para com-
prar as olimpíadas do ano passado para 
o Rio de Janeiro. 

A observação é pertinente e justa. 
Mas é melhor que o representante es-
tatal exerça objetivamente o seu ofício, 
avançando no conteúdo e sendo auste-
ro na forma, de tal maneira a que re-
force a convicção dos cidadãos de que 
não se trata de perseguição ou de aten-
dimento a interesses pessoais, mas de 
justiça. Será a maneira de consolidar 
o processo em curso, evitando que ele 
se desfaça pelo caminho. Afinal, com 
Marx alertou, mesmo o que é sólido se 
desmancha no ar. Ainda mais o gás leve 
da subjetividade com risco de se tornar 
arrogante na sua informalidade.


