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AMAZÔNIA 

Fronteira colonial

PAZ NA IMPRENSA? • O ASSALTO MISTERIOSO

Líder em trabalho escravo, em 
violência no meio rural, em 
pistoleiros de aluguel, em des-

truição da natureza, em educação 
ruim, em precariedade de serviços e 
saneamento básico nas cidades, em 
saúde pública – a lista de fatos desa-
bonadores em uma agenda cotidiana 
na Amazônia é extensa e assustadora.

Em algumas situações e em alguns 
lugares, parece que a defasagem entre 
a Amazônia e a área mais desenvolvi-

da do Brasil (e mesmo em suas áreas 
imediatamente periféricas) é, mais do 
que de dezenas de anos, de século – 
ou de séculos. Cumprir as leis parece 
ser um exagero, um excesso de susce-
tibilidades, iniciativa incabível, aspi-
ração ilegítima.

Garimpeiros que extraem ilegal-
mente ouro do fundo do rio Madeira, 
valendo-se de balsas velhas, se apro-
priando de um bem que só pode ser 
explorado com autorização estatal, 

Apesar de todos os avanços científicos e legais, 
a Amazônia ainda é uma região atrasada. Sua 
condição resulta da “vocação que lhe foi imposta: ser 
uma fronteira colonial. Em meio século, foi o que se 
consolidou. É um destino inevitável? Talvez não. Salvá-la 
exige muito. Exige uma utopia.

poluindo as águas e contaminando 
os peixes, quando punidos por sua 
flagrante ilegalidade reagem com fú-
ria, sentindo-se no direito de destruir 
bens do patrimônio público e amea-
çar os servidores que cumprem a lei.

Madeireiros apanhados no inte-
rior de unidades de conservação da 
natureza ou em reservas indígenas a 
abater e arrastar árvores que levaram 
décadas para atingir a maturidade e 
se integrar num conjunto harmônico 
que precisa ser mantido na sua inte-
gridade, partem para atos de vanda-
lismo e mobilizam a população da 
área para protegê-los, embora estejam 
se apropriando de um bem nobre em 
benefício exclusivamente deles.

Apesar da evolução nas leis e na 
fiscalização para o seu cumpri-
mento, além dos números da 
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grandeza crescente da ativida-
de produtiva, quem anda pela 

região tem uma sensação de insegu-
rança e de precariedade. Um clima de 
tensão e agressividade que distancia 
a Amazônia da posição das regiões 
mais desenvolvidas dentro e fora do 
Brasil. Com olhos para ver, constata-
se que os sinais de enriquecimento e 
progresso são precários, transitórios. 
Como se o incremento econômico en-
trasse por uma porta e saísse por ou-
tra, sem se enraizar de forma perene 
na condição de verdadeiro progresso.

Esse mecanismo se alimenta da 
condição de fronteira imposta á Ama-
zônia e dos mecanismos colonial de 
exploração das suas riquezas, que só 
geram efeito multiplicador fora dela. 
A fronteira deve ser amansada pelo 
bandido antes que chegue o mocinho, 
disse o economista Delfim Netto, no 
auge do seu poder, sob o regime mi-
litar, na década de 1970. A colônia 
deve, sobretudo, gerar dólar, determi-
nou o II Plano de Desenvolvimento 
da Amazônia (1975-1979). Essas re-
gras prevalecem até hoje.

A ditadura acabou e seis presiden-
tes se sucederam em 32 anos de de-
mocracia, eleitos por quatro partidos 
diferentes, de um extremo a outro do 
espectro político e ideológico. Mas a 
Amazônia continua a ser uma frontei-
ra de natureza colonial, com vocação 
imposta: produzir bens de aceitação 
no mercado internacional, intensivos 
em energia. Fora desse circuito favo-
recido, que o caos siga seu curso no 
restante das relações econômicas, so-
ciais, políticas e culturais.

Não importa quem esteja na pon-
ta dessas frentes de penetração aos 
extremos dessa vasta fronteira, que, 
só no Brasil, constituiria o segundo 
maior país do continente: posseiro, 
colono, madeireiro, garimpeiro, mi-
nerador, João da Silva ou sociedade 
anônima, todos agridem a natureza, 
modificam radicalmente a paisagem, 
investem furiosamente contra o am-
biente, passam por cima dos nativos, 
ignoram que há história realizada por 
eles e seguem para objetivos previa-
mente definidos, independentemente 
do conhecimento (precário ou falso, 
quando existente) sobre cada uma das 
partes dessa vasta Amazônia.

A fronteira amazônica é defini-
da por uma vertente ancorada na 

doutrina de segurança nacional. É o 
lema dos militares abrindo estradas 
de penetração pelo centro desco-
nhecido da região: integrar para não 
entregar. Haveria uma permanente 
e perigosa ameaça de internaciona-
lização a exigir do governo central 
a expansão da população para áreas 
ditas vazias e fazê-las desenvolver 
uma atividade qualquer de fixação 
nesses locais, já que a terra nua não 
tem valor (é o conceito do VTN). 
Só assim os ameaçadores vizinhos 
estrangeiros ou os distantes povos 
imperialistas deixariam de se apro-
veitar desses “espaços vazios” para 
usurpar os brasileiros e anexar sua 
reserva de futuro.

A história real já se encarregou de 
desmentir essa geopolítica. O exem-
plo máximo foi a possibilidade que 
o governo imperial brasileiro abriu 
para a Inglaterra, maior potência no 
século XIX, para estabelecer um go-
verno metropolitano na Amazônia, a 
partir da repressão aos cabanos. Ao 
invés disso, os ingleses mandaram 
seu banco para financiar a extração 
da borracha e garantir sua suprema-
cia nesse comércio.

Essa teoria geopolítica tem valor 
utilitário. Esgrimindo a cobiça in-
ternacional como ameaça iminente 
e constante, a ação nacional integra-
dora a qualquer preço se legitima. Ela 
faz a remissão dos males a cada dia 
em que se derrubam centenas ou mi-
lhares de árvores em floresta nativa. 
Tudo bem: é para proteger a Amazô-
nia, mantendo-a nacional. E cada vez 
menos Amazônia.

Os atos violentos dos últimos dias 
mostram que, em cada um dos locais 
de conflito, a situação real difere mui-
to dos relatos que dela são feitos e do 
diagnóstico produzido à distância. 
Os grileiros de terras, os madeireiros 
clandestinos, os garimpeiros ilegais e 
vários dos personagens de destaque 
e poder já não agem isoladamente, 
Passam a formar organizações crimi-
nosas, para usar a expressão corrente, 
manipulando inocentes úteis ou insu-
flando revoltas procedentes, em gran-
de medida produzidas pela insensibi-
lidade do poder central.

Mais e mais me convenço de que 
a única saída com efeito prático, em-
bora de mais longa maturação, com a 
força e as limitações de uma utopia, 

é substituir os agentes que se encon-
tram na linha de frente desse avanço 
sobre as áreas pioneiras por pessoas 
qualificadas a entender a região e uti-
lizá-la da melhor maneira possível. 
Seriam os assentamentos científicos, 
a que dei o nome de kibutz, inspirado 
no espírito e na mística do exemplo 
de Israel em outra fronteira, a do de-
serto. Ao invés de seguir pelo rastro 
da destruição praticada por todas as 
frentes de ocupação, eles provoca-
riam uma onda de saber em sentido 
inverso: do ponto mais avançado da 
penetração para trás, numa maré de 
saber a arrastar e lançar a irracionali-
dade para fora da Amazônia.

É mera utopia? Gostaria de discu-
tir a ideia, que reapresento, ampliada, 
a seguir.

MINHA ÚLTIMA UTOPIA

O governo federal, como o prin-
cipal agente no processo de ocupa-
ção da Amazônia, criou mecanismos 
de apoio a diversos atores no cenário 
dessa fronteira. Financiou grandes 
empreendimentos de mineração, me-
talurgia e siderurgia, obras de infra-
estrutura, assentamentos de colonos, 
abertura de fazendas de gado, garim-
pos, cultivos agrícolas – ou seja, ativi-
dades produtivas convencionais e seu 
suporte logístico.

Além do incremento de indica-
dores quantitativos, o principal efeito 
dessa ofensiva, que já dura mais de 
meio século, foi a destruição dos recur-
sos naturais da região, traduzido, prin-
cipalmente, pela derrubada de floresta 
numa escala jamais experimentada 
até agora em qualquer outro país, em 
qualquer época. Além da desestrutu-
ração social, repressão à cultura nativa 
e consolidação de um modelo colonial 
de exploração econômica.

Feito um balanço de todas as par-
cerias até agora experimentadas, resta 
uma, que não é inédita apenas em re-
lação à expansão da fronteira nacional 
na Amazônia, mas em todo mundo: o 
assentamento de um novo persona-
gem, esquecido ou maltratado pela 
ação oficial: a ciência e os cientistas.

O governo colocaria, nos pontos 
de vanguarda do espaço amazônico, 
núcleos de formação de mão de obra 
científica e de experimentação da ci-
ência, os “kibutzim científicos”. A 
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definição dos locais obedeceria a di-
retrizes extraídas do zoneamento eco-
lógico-econômico federal, em combi-
nação com os zoneamentos estaduais 
e – se existentes – municipais.

As atividades a serem desenvol-
vidas se compatibilizariam com as 
principais demandas de conhecimento 
nos diversos locais nos quais a frente 
econômica toca nas áreas ainda não 
ocupadas, ou onde os conflitos, pro-
duzidos tanto pela tensão entre os gru-
pos sociais como pela incapacidade de 
utilizar os recursos adequados para a 
penetração nessas áreas, exigem a pre-
sença do poder público, como agente 
arbitrador e normatizador.

Vejamos um exemplo. A Terra do 
Meio, no vale do Xingu, no Pará, é, 
hoje, a principal zona de tensão entre 
a frente desmatadora oriunda do sul 
do país e a população nativa ainda 
em equilíbrio (mesmo que imperfei-
to) com a natureza. Seriam criados 
campi para abrigar um instituto de 
floresta, um centro de estudos agrá-
rios, um instituto de águas (tendo 
como referência a polêmica em tor-
no da hidrelétrica de Belo Monte), 
um instituto de agricultura da terra 
firme, um núcleo de antropologia e 
entidades ainda a examinar.

Esses campi dariam cursos de gra-
duação e pós-graduação, recrutando 
tanto os candidatos à iniciação no ensi-
no superior quanto os que já estão em 
condições de se dedicar a pesquisas. 
As vagas seriam limitadas, para possi-
bilitar o melhor rendimento possível. 
Os alunos teriam aulas convencionais, 
mas, já na graduação, teriam que de-
senvolver projetos de pesquisa que se 
desdobrariam para a pós-graduação.

Não apenas enquanto trabalhos 
acadêmicos. Um estudante de en-
genharia florestal receberia, a par-
tir do momento da aceitação da sua 
candidatura, por comodato, um 
talhão de mata nativa (500 hecta-

res, por exemplo) para nele realizar 
suas ideias.

Além de uma bolsa de valor signi-
ficativo, ele teria acesso a um emprésti-
mo para desenvolver operacionalmen-
te seu lote, empréstimo que se tornaria 
a fundo perdido com a aprovação da 
tese de doutorado, no final do curso 
integrado (no caso de não aprovação, 
o pagamento seria feito em forma de 
prestação de serviços na rede públi-
ca de ensino, computando-se o valor 
subsidiado do empréstimo).

Esse aluno/pesquisador 
receberia permanente 
assistência e 
supervisão de 
técnicos de notória 
qualificação, nacionais 
e estrangeiros, 
submetendo-se ainda a 
auditagens contábeis e 
financeiras.

Os campi, instalados nos pontos 
de tensão e transição da presença hu-
mana, seriam bases para a circulação 
e atuação prática dos graduandos, 
pós-graduando e cientistas, tanto pe-
los ambientes acadêmicos como na 
interação com a população local. O 
objetivo seria fazer a demonstração 
da ciência para os habitantes nativos, 
ao mesmo tempo em que absorver 
seu conhecimento. Da mesma ma-
neira como os alunos e seus orien-
tadores realizariam atividades junto 
à população local, os moradores se-
riam incentivados a frequentar cur-
sos específicos nos campi, de acordo 
com a natureza da s suas atividades.

Uma boa realização dessa di-
retriz acabaria com o velho e cruel 
ditado brasileiro, segundo o qual 
quem sabe, faz; quem não sabe, en-
sina. Também – e principalmente – 
faria a ciência ter participação direta 
e imediata no drama amazônico, ao 

invés de ser ferramenta de retaguar-
da ou fonte de referência remissiva, 
sobretudo sobre os erros cometidos.

Ela passaria à linha de frente 
dos acontecimentos, tornando-se 
protagonista da história. Não uma 
ciência qualquer, mas a melhor que 
seria possível constituir com base 
nas qualificações nacionais e no in-
tercâmbio internacional.

Os kibutzim cumpririam um 
plano de desenvolvimento científico 
da Amazônia, com horizonte de 20 
anos, tendo como principal suporte 
os zoneamentos e recursos suficien-
tes para enfrentar um desafio que 
poucos empreendimentos cientí-
ficos representam hoje no mundo. 
Evidentemente, os recursos nacio-
nais não serão suficientes.

Acredito que todo um plano, 
como o que agora se quer iniciar, 
caso a proposta venha a ser conside-
rada pelo menos como merecedora 
de apreciação, teria que ser dedica-
do integralmente a essa iniciativa, 
pelo menos para poder atrair outras 
fontes de financiamento.

O orçamento dos kibutzim cien-
tíficos será pesado. Terá que possi-
bilitar construir campi confortáveis 
em locais distantes e isolados, dar-
lhes o melhor que a ciência e a tec-
nologia pode oferecer em cada um 
dos ramos do saber utilizado, ofere-
cer aos alunos e pesquisadores re-
muneração capaz de mantê-los nes-
ses locais por pelo menos oito anos 
e verba de investimento para seus 
projetos executivos ou produtivos.

Tudo isso para colocar a ciência e 
os cientistas onde estão as frentes pio-
neiras ou além delas, antecipando-as, 
no esforço para impedir que cheguem 
até esses locais, se tal é necessário 
ou façam melhor do que já vinham 
fazendo. Conciliando a inteligência 
com a natureza, enquanto há Amazô-
nia para permitir essa utopia.

Legado dos mestres
 
O Amapá tem o pior ensino fundamental do Brasil, se-

gundo a pesquisa que foi agora divulgada. O Maranhão, o 
segundo pior. José Sarney, cujo nome verdadeiro é José Ri-
bamar Ferreira de Araújo Costa, foi governador e senador 
tanto pelo Maranhão quanto pelo Amapá. E é ainda escri-
tor e membro da Academia Brasileira de Letras. Pelo jei-
to, não transmitiu o que sabe aos dois Estados, não soube 

transmitir ou não sabe. De qualquer maneira, não é uma 
boa associação.

Ah, sim: o Pará está entre os cinco piores. O professor 
Simão Robison Jatene é o governador por mais vezes (três) 
e que por mais tempo foi eleito para o governo do Estado 
e permaneceu no cargo. Tem sido equitativo com alunos e 
professores da rede estadual de ensino: contra ambos.
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Vamos extinguir o TCM?
 
Na semana passada, o Supremo Tribunal Federal reco-

nheceu ser possível a extinção de Tribunal de Contas dos 
Municípios através de emenda constitucional estadual. Por 
maioria, a corte julgou improcedente a Ação Direta de In-
constitucionalidade da Associação dos Membros dos Tribu-
nais de Contas do Brasil. A entidade questionava emenda fei-
ta à constituição do Ceará, aprovada em agosto, que extinguiu 
o TCM do Estado. Com essa decisão, restam apenas os TCM 
de Goiás, Bahia e Pará.

O ministro Alexandre de Moraes divergiu do relator. Para 
ele, a extinção desses tribunais “reduziu o poder de fiscaliza-
ção de forma deliberada”. Entendeu que o ato dos deputados 
caracterizou um desvio de finalidade, “principalmente quan-
do, às vésperas da eleição, 29 deputados estaduais que vota-
ram pela extinção do tribunal tiveram suas contas rejeitadas 
exatamente por este órgão”.

A emenda, para o ministro, fere o artigo 34, inciso VII, 
alínea d, da Constituição, ao permitir a intervenção do esta-
do-membro na prestação de contas da administração pública 
direta e indireta. O ministro Gilmar Mendes acompanhou a 
divergência. Os dois foram vencidos pelos votos de Marco 

Aurélio de Mello, Edson Fachin, Luís Roberto Barroso, Rosa 
Weber, Luiz Fux, Ricardo Lewandowski, Celso de Mello e 
Cármen Lúcia.

O relator, Marco Aurélio de Mello, contestou a alegação. 
Disse que sem elementos probatórios suficientes não é possí-
vel reconhecer se houve desvio de poder de legislar da Assem-
bleia Legislativa do cearense. “A fraude na edição de lei com 
o objetivo de alcançar finalidade diversa do interesse público 
deve ser explicitada e comprovada”, disse ele.

O ministro sustentou a possibilidade de extinção de tri-
bunal de contas responsável pela fiscalização dos municípios 
mediante a promulgação de emenda à constituição estadual. 
Já a constituição federal não proibiu a supressão desses ór-
gãos. “A assembleia de 1988 limitou-se a reconhecer a existên-
cia de estrutura dúplice de controle em determinados estados 
sem torná-la obrigatória. A instituição de tribunal de contas 
específicos não foi tida como essencial”, afirmou no seu voto.

Aquestão que vem depois de mais essa iniciativa é: por que 
não por fim de vez aos três tribunais que sobrevivem? Espero 
ajudar a responder à questão reproduzindo artigo que escrevi 
na minha coluna diária em O Liberal de janeiro de 1986.

ARTIGO

O Conselho [atual Tribunal] de Contas 
dos Municípios do Pará começou tor-
no, os nobres propósitos de sua criação 

usados como instrumento para a realização de 
objetivos políticos pessoais. A tortuosidade, 
ao invés de ser corrigida, está sendo acentua-
da pelas últimas modificações introduzidas na 
sua estrutura, graças a um acerto que envolveu 
o Conselho, o Executivo e o Legislativo, à custa 
do dinheiro do contribuinte,

A tortuosidade recente começou pela 
aprovação da lei 5.292, de 17 de dezembro 
do ano passado, cujo texto original a As-
sembleia Legislativa, no tradicionalmente 
desatento período de sessões extraordi-
nárias, refez. Embora ordinária (formal e 
moralmente), a nova lei modificou uma lei 
orgânica anterior, que criava o Conselho. Já 
aí estava consumado o delito de subversão 
hierárquica: os deputados a aprovaram em 
votação singular, sem quorum qualificado 
e sem reapresentação. E assim uma lei me-
nor passou a modificar uma lei maior, que 
já entrara em contradição com norma legal 
superior (a lei complementar, federal, do 
Ministério Público).

A nova lei aumentou exageradamente o 
quadro técnico do Conselho. Para auxiliar 
sete conselheiros, o CCM dispunha ori-
ginalmente de três procuradores e quatro 
auditores. Agora, terá oito procuradores e 
oito auditores. Todos os procuradores in-
gressarão na carreira pública sem concurso, 
sem se submeter a verificação de títulos e no 
topo da carreira.

Cada um ganhará, se não houver outras 
vantagens pessoais (certamente conferidas 
ao procurador-geral), 10,8 milhões de cru-
zeiros por mês, incluídos os adicionais de 
representação. Três dos procuradores e qua-
tro dos auditores foram nomeados em 1982, 

em caráter de emergência, porque o órgão 
era recém-criado.

O normal seria que a precariedade do 
provimento fosse sanada com a regulariza-
ção da situação. O contrário é que ocorreu: 
por um ato discricionário, o governador 
não só efetivou os primeiros técnicos como 
nomeou os demais, metade dos quaisseus 
parentes, parentes de outros membros do 
governo e do partido político que o apoia.

Pelas normas estaduais e federais, em 
vigor desde 1982, o cidadão que quiser ser 
membro do Ministério Público precisará se 
submeter a um concurso público de provas 
e títulos e ainda fazer uma prova de tribuna. 
Nos dois últimos concursos realizados, 400 
advogados se submeteram a provas e apenas 
130 passaram.

Admitidos, os vencedores começaram a 
subir os degraus da carreira, como promo-
tores de terceira entrância, no interior do 
Estado. O topo, a procuradoria, na capital, 
só é alcançado após vários anos, especial-
mente porque os concursos têm que obede-
cer ao espaçamento mínimo de dois anos.

Os novos procuradores do CCM, po-
rém, são privilegiados: não precisarão fazer 
carreira, enfrentando distantes e inóspitas 
comarcas interioranas, vão ganhar salário 
de fim de carreira, não se submeteram a 
concurso algum e poderão até desempe-
nhar tranquilamente outras funções, graças 
à reduzida carga de trabalho. No entanto, 
são tão procuradores quanto qualquer ou-
tro colega de trabalho que tiver alcançado 
a posição depois de peregrinar pelos vários 
níveis de promotoria pública.

O absurdo pode parecer apenas um caso 
de favorecimento pessoal, mas vai muito 
além disso, embora bastasse esta dimensão 
para forçar os legisladores, a autoridade ad-
ministrativa e os conselheiros do CCM, in-

dividualmente ou em conjunto, a propor a 
imediata revisão da situação irregular criada.

Mais grave ainda do que a prática do 
nepotismo é o quinto constitucional que se 
criou. Os procuradores não são procurado-
res do Conselho (ou do Tribunal de Contas 
do Estado). Eles são procuradores do Mi-
nistério Público junto ao Conselho (ou ao 
Tribunal). A confusão entre as duas condi-
ções esteve presente na lei de dezembro e nos 
primeiros decretos de janeiro, corrigidos em 
seguida por outros decretos de nomeação.

Foi um corretivo puramente formal, no 
entanto: os procuradores do Conselho, como 
os do Tribunal, são corpos estranhos ao Mi-
nistério Público do Estado. A ele estão vincu-
lados apenas na letra morta da lei ordinária. 
Na prática, não têm qualquer vinculação ao 
MP, não integram o colégio dos procurado-
res, não recebem seus salários pelo MP, não 
fazem  parte do seu quadro de pessoal e não 
se subordinam nem mesmo às leis comple-
mentares (federal e estadual), que definiram 
e regulamentaram a ação do órgão.

Como, nessa condição, podem os pro-
curadores agir com independência, como 
promotores do interesse público junto às 
instituições de auditagem das contas pú-
blicas? Na verdade, estão atados funcional-
mente a um órgão dentro do qual precisa-
riam atuar com autonomia, como fiscais da 
lei, condição ainda mais complicada pelo 
imbróglio familiar que a prerrogativa da 
nomeação proporcionou.

Como acreditar que os ditames da lei e 
os compromissos da instiuição estão sendo 
cumpridos se há sempre uma mão lavando 
a outra nesta sucessão de elos originários de 
uma mesma matriz? Quem não respeita a si 
próprio não respeita as instituições. E vice-
versa. O exemplo citado é mais uma com-
provação desta verdade.
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A guerra dos 
Maiorana

Os irmãos Maiorana travam uma 
guerra em vários fronts pelo controle 
do império de comunicação herdado do 
pai. Na justiça, a vantagem até agora é 
dos cinco irmãos dissidentes, liderados 
por Ronaldo e Rosângela, apoiados por 
Rose, Ângela e Roberta (Rosana, a mais 
velha, vendeu sua parte e está neutra). 
A decisão dos novos dirigentes de Del-
ta Publicidade e TV Liberal de afastar 
Romulo Maiorana Júnior do controle da 
corporação foi mantida, contra dois re-
cursos apresentados pelo ex-presidente 
executivo do grupo Liberal.

Foi uma disputa emocionante e 
cheia de imprevistos. Na véspera das 
assembleias gerais que puseram fim a 
um mando de 30 anos de “Rominho”, 
ele conseguiu liminar, no dia 29 de se-
tembro, para suspender a reunião. Seus 
irmãos aguardaram até o último mo-
mento para obter a suspensão da deci-
são, através de nova liminar, certificada 
oito minutos depois da segunda cha-
mada para a primeira assembleia, mas 
que vigorou.

Um novo recurso foi apresentado 
contra a decisão tomada nas assem-
bleias, por não terem sido convocadas 
pelo conselho fiscal das empresas, con-
forme manda a legislação. Esse recurso 
ainda não foi julgado.

Na frente interna, Romulo Júnior 
conseguiu o apoio da mãe, Lucidéa 
Maiorana, viúva do fundador do impé-
rio de comunicações. Mas a procuração 
que ela assinou, transferindo seus pode-
res para o filho, não chegou a ser regis-
trada, apesar de três tentativas feitas em 
diferentes cartórios, por interferência 
dos outros irmãos. Quando Sá Pereira, 
ligado a “Rominho”, saía do apartamen-
to de Déa, na praça da República, Ronal-
do Maiorana o interceptou e se apossou 
do documento e da pasta que o ex-dire-
tor do jornal levava. Sá Pereira registrou 
boletim de ocorrência na polícia.

Esse foi também o recurso do advo-
gado Carlos Tostes, que defende “Romi-
nho”. Ele apresentou à polícia um e-mail 
de Ronaldo ameaçando-o e até lhe suge-
rindo que procurasse mesmo proteção 
para a eventualidade de se encontrarem.

O ambiente na família se tornou pe-
rigosamente belicoso.

Demissão de jornalista:
o perigo do precedente

 
Depois do golpe de 1964, os 

militares pediram as cabeças de 
dois comunistas que escreviam 
editoriais em dois dos maiores jor-
nais do país. Ambos – O Estado 
de S. Paulo e O Globo – apoiaram 
a deposição pela força das armas 
do presidente constitucional do 
país, João Goulart. Mas nem Jú-
lio de Mesquita  entregou o por-
tuguês Miguel Urbano Rodrigues 
nem Roberto Marinho descartou 
o maranhense Franklin de Olivei-
ra. “Eles são comunistas? Mas são 
meus comunistas”, teriam respon-
dido Julinho e Marinho.

Vivi, em escala microscópica, 
situação semelhante. Certo polí-
tico poderoso também 
sugeriu minha demis-
são do Estadão por ser 
comunista (o que nunca 
fui). Instigado a colocar 
o pedido no papel, com 
todos os seus argumen-
tos, caiu na armadilha: 
documentou a iniciati-
va. O destinatário me 
entregou de presente 
a carta, que mantenho 
no meu arquivo. Com o 
compromisso de jamais 
dar nomes aos persona-
gens.  Só depois da mor-
te da fonte.

Aliás, ao pedir demissão do 
jornal, do qual era então corres-
pondente em Belém, o próprio 
dono, Júlio Mesquita Neto, filho do 
Julinho, me telefonou. Eu tinha 18 
anos contínuos na empresa e nela, 
disse o patrão, havia uma regra não 
escrita: jornalista com mais de 15 
anos, sem qualquer senão na sua 
ficha e com serviços prestados, vi-
rava móveis e utensílios da “casa”. 
Só sairia por uma falta grave ou se 
quisesse. Agradeci a iniciativa do 
chefe de me demover da demissão 
e saí - para me dedicar definitiva-
mente ao Jornal Pessoal. Só assim 
ele conseguiria chegar aonde che-
gou: aos 30 anos.

Lembro desses fatos a propósito 
da demissão de um jovem jornalista 
da Folha de S. Paulo, Diego Bargas, 
de 29 anos, oito meses na empresa. 
O incidente começou por uma en-
trevista que ele fez com o humorista 
Danilo Gentili, a propósito do filme 
realizado pelo humorista. Gentili 
não gostou do texto, provou que o 
jornalista não fora inteiramente fiel 
à entrevista e o acusou de má vonta-
de por ser um simpatizante do PT de 
Lula, Dilma e Haddad.

O jornalista foi infeliz por duas 
vezes. Ao fazer a matéria e ao dei-
xar um fio encapado usado por seu 
desafeto para dar-lhe um choque, 
queimando-o como tendencioso, 

militante petista e de má 
fé. De fato, Bargas se ma-
nifestava partidariamen-
te (ou ideologicamente) 
nas redes sociais.

A pena, no entanto, 
foi excessiva e um prece-
dente perigoso. Os erros 
podiam ser punidos com 
advertência, suspensão e 
pedido público de des-
culpas pelo repórter se 
ele concordasse. E ain-
da com o exercício do 
direito de resposta pelo 
humorista. Eu, pessoal-

mente, jamais o condenaria por se 
manifestar politicamente como ci-
dadão, mas se há uma norma na em-
presa em que trabalha vetando essa 
dupla atividade, então devia segui
-la. Ou se demitir em protesto.

Mas é dever ético do jornal não 
deixar que a reação do atingido leve 
a uma punição dessa dramaticidade. 
Não devia entregar a cabeça do seu 
profissional dessa maneira. Significa 
colocar o bode na sala. Tirá-lo aca-
ba se tornando um problema maior, 
além de romper com uma das me-
lhores tradições na imprensa: não se 
submeter a uma atitude inquisitorial.

As boas tradições têm sido su-
focadas pelas más inovações na im-
prensa brasileira.
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Paz entre Maiorana e Barbalho:
o jornalismo ganha ou perde?

O depoimento do ex-deputado 
Pedro Corrêa em delação premiada, 
divulgado no mês passado, é mais um 
que deixa o senador Jader Barbalho em 
situação difícil junto aos investigado-
res da Operação Lava Jato.O político 
pernambucano do PP confirmou ter 
participado, na residência do senador 
Renan Calheiros, com o anfitrião, mais 
Jader, Eduardo Cunha e Henrique Al-
ves, todos do PMDB, de uma reunião 
para decidir o esquema de propina com 
diretores da Petrobrás Paulo Roberto 
Costa e Nestor Cerveró.Seria a recom-
pensa por indicá-los e mantê-los nos 
cargos de responsáveis pelas áreas de 
abastecimento e internacional da pero-
lífera estatal, respectivamente.

O outro integrante da reunião era 
o lobista Jorge Luz, também preso e já 
condenado pela justiça, junto com o 
filho, Bruno. Na sua delação premiada, 
Jorge contou a mesma história, com 
os mesmos detalhes. O primeiro pa-
gamento teria sido feito para a eleição 
de 2006. Luz, que atuava como lobista, 
nesse mesmo ano foi convidado para 
o casamento de Helder Barbalho. Só 
como convidado ou como padrinho – 
não ficou esclarecido.

Depois de afirmar que só se encon-
trou com Jorge Luz uma vez, quando 
foi governador, no primeiro mandato 
(entre 1983 e 1987), e negado que o lo-
bista tivesse participado do casamento 
do filho, o senador paraense acabou 
voltando atrás.

Um mês antes, o fato seria manche-
te em O Liberal e assunto para ocupar 
uma página interna. Surpreendente-
mente, porém, o jornal excluiu Jader 
do seu noticiário, mantendo apenas a 
citação de Renan Calheiros. Henrique 
Alves e Eduardo Cunha, do bloco do 
PMDB corrupto, segundo Corrêa. 

A nova direção do grupo Liberal, 
comandada por Ronaldo e Rosângela 
Maiorana, decidiu por um fim na dire-
triz obsessiva do irmão, Romulo Maio-
rana Júnior, desde que o destituíram, no 
dia 30 de setembro, do principal cargo 
da empresa, o de presidente executivo.

De fato, o empenho de Rominho” 

beirava as raias da paranoia. Não só 
num acerto de contas pessoal como 
para agradar seu principal aliado, o 
governador Simão Jatene, do PSDB, e 
como meta comercial. Ele achava que, 
através desse procedimento, podia des-
truir o concorrente, que superou O Li-
beral em vendagem.

A posição dos novos dirigentes 
parecia seguir a linha de equilíbrio. 
Logo, porém, foi para o extremo 
oposto, tão nocivo à formação da opi-
nião pública quanto a anterior. Sem 
sensacionalismo ou excesso, o jornal 
podia fazer o que lhe compete: jorna-
lismo, o que impõe não brigar com os 
fatos. Se eles existem e são relevantes, 
têm que ser publicados. Do contrário, 
ao invés de um acordo de cavalheiros, 
em respeito à isenção e objetividade 
para praticar jornalismo, vai parecer 
um acerto de máfia.

No entanto, duas notas que abriram 
o Repórter 70, a principal coluna de O 
Liberal, na edição do dia 21, mostravam 
que a opção era pela segunda hipótese.

A primeira nota, sob o título Notí-
cia/Fidelidade:

“A matéria sobre a condenação do lo-
bista Jorge Luz e do seu filho Bruno Luz, 
acusados de serem operadores de propi-
nas do PMDB, publicada nesta edição, na 
página 3, do Caderno Poder, foi transmi-
tida pela Agência Estado, sem que fosse 
citado o nome de qualquer membro do 
PMDB, em nível nacional ou local, nem 
tampouco do senador Jader Barbalho, 
que foi citado por agências de notícias 
com as quais este jornal não tem contra-
to, mas não na Agência Estado”.

A segunda nota, intitulada Defesa, 
justificava:

“A exemplo de outras matérias aqui 
reproduzidas – e até por questões auto-
rais – o texto da reportagem mantém-
se fiel ao que foi enviado pela agência 
de notícias, ficando o jornal impedido 
de acrescentar ou suprimir o nome de 
quem quer que seja. Como mandam as 
regras do bom jornalismo, é obrigação 
do jornal cobrir a atuação dos três se-
nadores do Pará, no Congresso Nacio-
nal, sempre dando a cada um o direito 

de defesa, caso sejam citados nas maté-
rias veiculadas”.

Segundo o manual de jornalismo 
que li e pratico há mais de meio século, 
ao receber o despacho da Agência Esta-
do sem a citação do nome do senador 
Jader Barbalho e de outros parlamenta-
res do PMDB, um jornal que diz acom-
panhar as atividades dos representantes 
do Pará no Congresso Nacional, como 
dever profissional de bem informai os 
seus leitores, teria feito a pergunta ele-
mentar: por que a omissão?

Sim, omissão, já que o próprio O 
Liberal (e, com ele, toda imprensa na-
cional) noticiou diversas vezes, com 
destaque e até exagero, as acusações que 
o lobista Jorge Luz fez contra Barbalho, 
para ficar só no político paraense.

A resposta é tão óbvia quanto a per-
gunta: a sentença do juiz Sérgio Moro 
não incluiu o ex-governador porque ele 
tem foro privilegiado. Só pode ser jul-
gado pelo Supremo Tribunal Federal, 
por prerrogativa da função senatorial. 
Não está sob a jurisdição de um magis-
trado de primeiro grau, mesmo sendo 
federal, como o juiz de Curitiba.

Bastava a direção do jornal dos 
Maiorana ir aos arquivos de O Liberal 
e fazer um box para esclarecer o leitor 
sobre esse detalhe fundamental. Ou 
acionar o repórter da sucursal de Brasí-
lia para reavivar o caso e verificar o an-
damento do processo específico contra 
Jader Barbalho no STF.

Se assim procedesse, abriria auto-
maticamente espaço para o direito de 
resposta do senador. Esse direito, con-
tudo, não pode ser exercido porque 
Jader Barbalho não tem motivo algum 
para se defender. A nota do Repórter 
70 se limitou a dizer que, praticando o 
“bom jornalismo”, não acrescentou o 
nome do dono do grupo de comunica-
ção concorrente à matéria enviada pela 
agência de notícias de O Estado de S. 
Paulo para não violar a integridade do 
texto e o direito autoral do contratado.

Para nada dizer que pudesse desa-
bonar o ex-inimigo mortal, transforma-
do em quase parceiro com a destituição 
de Romulo Maiorana Júnior do coman-
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Temer se salva sem ser inocente

do do grupo Liberal, monopolista 
da guerra aos Barbalho, O Liberal 

diz que não disse e oferece ao citado o 
direito de não dizer o que poderia dizer 
se fosse o caso de dizer.

Isso não é bom jornalismo: é sur-
realismo. A necessidade de inventar 
regras e ir além da razão surge justa-
mente quando praticar o jornalismo é 
substituído por composição de interes-
ses privados sobrepuja o que interessa 
ao bom jornalismo: manter a socieda-
de bem informada.

Paz, decência, respeito e cordialida-
de são bem vindos como novidade na 
relação entre os veículos de comuni-
cação do Pará. Para enganar a opinião 
pública, não. È a questão que se coloca 
agora: até onde irá a política de reapro-
ximação dos Maiorana com os Barba-
lho no uso da informação pelos seus 
veículos de comunicação? Haverá um 
renascimento do jornalismo no Pará ou 
ele continuará a se degradar, na forma 
de um ajuste de interesses e compro-
missos políticos, comerciais e pessoais 
dos seus donos?

A “desatenção” de Edmilson

As comissões de ética dos três poderes da república de-
veriam ter por norma obrigar todos os servidores, de car-
reira, admitidos pelo voto popular ou por nomeação para 
cargos de confiança, a – obrigatoriamente – se manifesta-
rem quando acusados publicamente de praticar algum cri-
me, principalmente pelos meios de comunicação de massa. 

O silêncio imporia penas de natureza moral, admi-
nistrativa e funcional, sempre com anotação e registro. 
Bimensalmente essas comissões divulgariam listas de 
servidores públicos que não se pronunciaram quando 
citados por suspeita de cometer algum delito, e as puni-
ções que sofreram.

O procedimento pouparia a sociedade de assistir, 
quase todos os dias, a um espetáculo mambembe. Uma 
emissora de televisão, por exemplo, noticia uma acusa-
ção contra determinado homem público do executivo, 
do legislativo, do judiciário ou do Ministério Público. 
Em seguida, dá a versão dos citados, que só variam no 
uso de adjetivos qualificativos – e defensivos – numa 
resposta meramente retórica. O acusado promete que 
irá provar a sua inocência e qualifica de infamante a de-
núncia. Menos por ter condições de apresentar provas 
do que por apostar na desmemória nacional. Joga com o 
tempo a seu favor.

O exemplo devia começar pelo presidente da repúbli-
ca, a maior autoridade do país. As notas e manifestações 
de Michel Temer se sucedem a cada novo fato gravoso a 

ele imputado, os dois maiores resultantes das denúncias 
do ex-procurador geral Rodrigo Janot. Temer, porém, se 
reduz ao palavrório gongórico (ou barroco) de causídico 
na tribuna de júri popular ou a comprar adesões com 
dinheiro público, numa escancarada e escrachada nego-
ciação (ou negociata).

Até hoje, a presidência da república não se dignou 
divulgar um dossiê com informações e documentos 
que provassem a inocência do presidente. A cada novo 
fato, um dossiê. É claro que ele irá usar essa prerrogativa 
em juízo, quando as denúncias lá chegarem (e que não 
chegarão, ao que parece, enquanto ele usar sua inegável 
competência para tratativas de gabinete combinada com 
verbas públicas). Por isso mesmo, as comissões de éticas 
deviam, independentemente do devido processo legal 
(hoje um jargão pela repetição mecânica), impor-lhe a 
resposta à sociedade, que o colocou aonde está.

Afinal, raramente o povo tem acesso a autos judiciais 
para ter ciência dos fatos na sua origem, na fonte das 
informações, e não preparadas – ou manipuladas – pelos 
intérpretes ou personagens. Assim, Michel Temer conse-
guiu se livrar da segunda denúncia sem precisar provar 
que é inocente. A tarefa deverá ficar para alguma data 
depois de 1º de janeiro de 2019, quando os processos se-
rão retomados pela justiça, se ele voltar a ser um cidadão 
comum, sem foro privilegiado e sem tática oportunista 
de sobrevivência à custa da nação.

Da bancada de 17 deputados 
federais paraenses, o único ausente 
– para surpresa geral – na votação 
da segunda denúncia contra o pre-
sidente Michel Temer, na semana 
passada, foi Edmilson Rodrigues, do 
PSOL. Seu nome foi chamado duas 
vezes e ele continuou fora do plená-
rio. Apareceu quando a votação já 
passara para outro Estado.

Ao seu estilo, pegou o micro-
fone e proclamou que a república 
“está podre, o chefe do governo 
do Estado brasileiro, o Brasil não 
aguenta o fedor. É ‘não’ para que in-
vestiguemos e rompamos com esse 
ciclo vicioso de destruição de direi-
tos e de corrupção”.

Seu discurso pelo prosseguimen-
to da denúncia não teve qualquer 
efeito prático: ele já fora declarado 
formalmente como ausente pela 
mesa que dirigia a sessão. No mo-
mento da chamada, o ex-prefeito de 

Belém dava entrevista à TV Câmara 
na porta do plenário. Disse que, de 
lá, não ouviu a chamada.

Por desatenção, segundo a sua 
própria versão, se tornou um dos 25 
ausentes à sessão, o único que estava 
presente, a apenas alguns metros do 
microfone. Como o prosseguimento 
da denúncia dependia dos votos de 
dois terços do plenário (ou 342 de-
putados), as ausências contaram a 
favor de Temer.

O oposicionista loquaz, violenta-
mente contrário ao presidente, aca-
bou o favorecendo. Quando largava 
o microfone para o discurso inútil, 
ainda teve que ouvir o “obrigado” 
irônico de um colega não identifi-
cado, mas certamente pró-Temer. 
Sua “distração”, motivo de muita es-
peculação nas redes sociais, poderá 
lhe custar ainda muito caro junto 
ao eleitor. Ou lhe render dividendos 
políticos, quem sabe.
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Um poeta paraense
no meio do mundo

A política da 
ambiguidade

Dois anos depois de estrear com 
Cinzas, Fernando Maroja Silveira con-
solida seu espaço de poeta original com 
O escravo do vazio (Editora Penalux, São 
Paulo, 80 páginas). Uma vez definidaa 
as suas origens em Belém do Grão Pará, 
ele circula pelo mundo da geografia e da 
história, guiado por leituras intensas e o 
olhar agudo de um homem das letras, o 
poeta, e das imagens, o fotógrafo, numa 
dialética harmoniosa e perscrutadora, 
que por vezes lembra Eliza-
beth Bishop, em outras Mário 
Faustino, indo além em busca 
do meio da ponte, que é “o 
meio do vazio”.

A escravização ao vazio 
é o ponto de partida e, após 
volutas sensoriais e intelectu-
ais, o local de chegada, num 
vazio que é novo, pronto 
para ser reiniciado. Fernan-
do o vai preenchendo com 
citações que não se reduzem 
a citações. Elas se atam ao ir e vir de 
Homero a Rimbaud, de Viena a Vene-
za, das guerras dos nossos dias às con-
flagrações de ontem, na busca por um 
rumo, um sentido, uma luz. 

Em poemas curtos, soma e sínte-
se de palavras lavradas com esmero e 
competência até se tornarem ossuários 
simbólicos, ele esgrime sua percepção, 
às vezes arrematando-a com uma frase 
seca e bela, síntese do que o captador de 
imagens viu e o poeta, sobrevivendo à 
jornada, registrou.

Em Viena: “A neve é touro, outro 
vocábulo não há/ para nomear o animal 
que salta do pedestal/ e corre mais que 
o mar,/ a perfurar a humanidade e es-
pionar/ seus porões”.

Em Veneza, “voz de Vênus e vento 
de Orfeu, Deus lançou flechas nas tuas 
veias,/ vidas de sangue e sereias./ Can-
tas/ e as cidades gritam/ contra o pus e a 
imagem da cruz/ na tua morte”.

No Rio de Janeiro: “O sol é a sirene 
da polícia/ rompendo o hori-
zonte,/ e nós voltaremos para 
trás das grades”.

Unindo as metáforas mi-
tológicas dos antigos às bar-
báries extremas dos moder-
nos (ou pós), e chamando a 
intervir no discurso vozes 
autorizadas a aprofundar a 
percepção da continuidade 
histórica (o que faz dos 34 
poemas autônomos capítulos 
de um romance completo), 

Fernando atesta a singularidade da pre-
sença dos poetas nesse trágico drama 
da nossa vida, cujo pulso temos dificul-
dades cada vez maiores para tomar.

Afinal, “a estrela é a impureza do céu” 
e sabemos “que o céu não é o lar da es-
trela,/ e sim o deserto de espertos como 
Rimbaud”. E, agora, domínio do mais 
cosmopolita dos poetas nascidos no Pará, 
lúcido o bastante para ter uma certeza: “A 
obra se levantará, o poeta jamais”.

Com este segundo livro, Fernando 
Maroja Silveira já construiu uma obra.

Na capa da sua edição do dia 
27, o Diário do Pará escondeu, 
numa manchetinha secundária, a 
principal notícia do dia: a rejeição 
da denúncia contra Michel Temer 
e seus ministros Eliseu Padilha e 
Moreira Franco.

Magra e cara, ainda assim foi 
uma vitória pessoal do presiden-
te da república, que é do PMDB e 
em cujo ministério figura um dos 
donos do jornal, Helder Barbalho, 
ministro da Integração Nacional.

Se foi uma vitória de Temer, 
que tem dado suporte financeiro 
à campanha eleitoral antecipada 
do filho do senador Jader Barba-
lho ao governo do Pará, por que 
o tratamento editorial do assunto 
pelo Diário foi tão discreto, para 
não dizer - em expressão mais 
adequada - furtivo?

Seria uma autocrítica não as-
sumida sobre o custo para a na-
ção, no comprometimento de 31 
bilhões de reais com emendas de 
parlamentares que se compro-
meteram em não deixar passar a 
denúncia do ex-procurador ge-
ral da república, Rodrigo Janot 
(e oito viraram a casaca na hora 
da votação)?

Seria um ato de infidelidade 
para poupar Helder, o pré-candi-
dato com mais possibilidades para 
a disputa eleitoral do próximo 
ano, enquanto seu pai, sua mãe e 
seu primo, os dois últimos atra-
vés do voto, e o chefe do clã por 
meio de posições no plenário do 
Senado, faziam a defesa irrestrita 
do presidente e correligionário, 
na ambiguidade característica do 
modo de fazer política no país?

Outras especulações podem 
ser feitas sobre a motivação do 
jornal para se colocar mais uma 
vez na contramão de toda im-
prensa nacional, que deu manche-
te principal à votação na Câmara 
dos Deputados, mas só há uma 
conclusão sobre o significado da 
decisão do Diário: foi antijorna-
lismo. Subordinado aos interesses 
políticos da família.

Menos barulho em Belém?
 
Felizmente, Belém não terá que passar pelo constrangimento e o sofrimento 

de comemorar o 7 de agosto de cada ano como o dia “do som e estilização 
automotiva”. A lei que a Câmara Municipal aprovara, por iniciativa do seu 
presidente, Mauro Freitas (carimbem esse nome com o xis do veto), do PSDC, foi 
brecada na sexta-feira, 6, por um veto higienizador do prefeito Zenaldo Coutinho, 
do PSDB (ah, essa sopa de letrinhas partidárias sem limites!).

O indigitado edil queria que o som automotivo fosse considerado patrimônio 
automotivo da capital paraense, numa iniciativa irracional e demagógica, para atrair 
a simpatia dos fabricantes de barulho da maltratada Santa Maria de Belém do Grão 
Pará. Era o endosso da casa das leis municipais à transgressão de todas as leis e aos 
hábitos incivilizados de uma cidade que não precisa de mais essa contribuição para 
se manter como uma das cidades mais barulhentas e selvagens do mundo.
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A corda 
e o crime

Vai crescer o perigo
sobre duas rodas

Quem ganha com
recorde de minério?

O Círio de 2017 já é história, 
mas uma das suas novidades per-
manece uma incógnita. O poder 
público se manteve omisso sobre a 
ação, cada vez mais ampla e auda-
ciosa, de pessoas que cortam a cor-
da dos romeiros para vendê-la em 
pedaços no que já pode ser caracte-
rizado como mercado negro.

A indiferença das autorida-
des tem servido de estímulo para 
a ousadia desses piratas, outrora 
meros fanáticos ou religiosos radi-
cais. Eles já se agrupam em qua-
drilhas ou bandos, agindo com 
precocidade crescente em relação 
ao ponto tradicional de desatra-
cação da corda, que acontecia às 
proximidades do final do percurso 
de seis quilômetros, na praça de 
Nazaré, em Belém. Estão se valen-
do da surpresa com que agem e até 
mesmo da perplexidade geral.

A questão é de ordem pública 
por vários fatores. Os piratas pre-
cisam recorrer a facas ou outros 
objetos de grande poder de corte 
para poder romper a corda de si-
sal, que é grossa e resistente. Vão 
para a procissão armados — e 
com arma branca.

Como reagirão se alguma pessoa 
tentar impedi-los de atacar a corda? 
Qual será a reação se alguém,des-
preparado para tomar essa atitude, 
tentar impedi-los de sair da procis-
são com o produto do roubo?

A questão é nova e, talvez, iné-
dita nos anais do crime na capital 
paraense. Tem relação com o valor 
simbólico da corda, agora transfor-
mada num souvenir, de valor em alta 
para atravessadores e receptadores, 
se é que se pode usar esses conceitos 
em relação a um objeto religioso. É 
preciso pensar sobre essa situação 
original pelo ângulo do direito e da 
segurança pública, além da sua di-
mensão religiosa, é claro.

Mas os responsáveis pela segu-
rança pública têm que adotar, desde 
já, medidas de inibição, prevenção 
e repressão a esse ato, que também 
precisa ser enquadrado como crime, 
antes que se consolide como tal.

A frota de mototáxis vai mais do 
que dobrar na cidade. A Superinten-
dência Executiva de Mobilidade Ur-
bana de Belém já iniciou o processo 
para a liberação de 2,8 mil novas va-
gas para mototáxis. Talvez o número 
dessa condução de duas rodas venha 
a superar o de táxis de quatro rodas 
e ficará certamente maior do que a 
quantidade dos uber.

Melhor para o usuário? Não. 
Esse transporte foi legalizado 
pelo governo federal em 
2009 e passou a ser 
adotado em várias ci-
dades. Mas não em 
São Paulo. A pre-
feitura e o setor 
competente do 
Estado têm se recu-
sado a regulamentar 
esse tipo de transpor- te , 
por considerá-lo inse- guro. 
E São Paulo tem, de longe, a maior 
frota de motocicletas do país e, quem 
sabe, do mundo. Somam quase meta-
de de todos os demais veículos.

Há mototáxis em atividade na ca-
pital paulista, mas são ilegais. Certa 

vez li que haveria três milhões de mo-
tos em SP, mas para realizar o serviço 
de entregas ou como transporte indi-
vidual. Políticos já tentaram abrir uma 
brecha na prudência, no bom senso 
e na racionalidade, que funcionam 
como barreiras à liberação, mas en-
contraram a resistência oficial. A op-
ção alternativa é pela bicicleta.

Por aqui, pelo contrário, é 
proteção e favorecimento. A des-
peito de ser um transporte que 
expõe a vida do usuário mais 

do que em qualquer outra 
modalidade, o sujeita 
à irresponsabilidade 
dos condutores e à 

falta de higiene dos 
capacetes, e cus-
ta proporcional-

mente mais caro do 
q u e táxis convencionais e 
o uber. Pra que então tanta solicitude?

Mais uma vez, a Semob escolheu 
como sede da reunião a loja de uma 
empresa privada diretamente interes-
sada na iniciativa, a Mônaco Motocen-
ter, que é revendedor da Honda. Sem 
sutileza nem pudor.

A produção de minério de ferro 
em Carajás bateu o recorde no tercei-
ro trimestre deste ano. De Serra Nor-
te, Serra Leste e S11D, a Vale extraiu 
45 milhões de toneladas, 8,5% a mais 
do que no segundo trimestre de 2017 
e 16,4% além do mesmo período no 
ano passado.

No relatório divulgado hoje, a 
Vale atribuiu o bom desempenho 
do Sistema Norte principalmente à 
aceleração de ritmo de produção da 
mais nova das três minas, o S11D, ao 
melhor desempenho operacional no 
conjunto e à sazonalidade climática, 
que foi favorável à produção.

Mas os volumes de venda no ter-
ceiro trimestre “foram menores do 
que os volumes de produção, impli-
cando em um leve aumento dos esto-
ques como resultado de necessidades 
operacionais e estratégias de mer-
cado”. Mas que o desempenho neste 
último período foi melhor do que no 
trimestre anterior.

A Vale informou que a produção de 
minério neste ano ficará no limite infe-
rior da faixa entre 360 milhões de tone-
ladas e 380 milhões de toneladas, o que 
indica que a companhia não irá formar 
mais estoques, apostando, talvez, na 
melhoria dos preços do minério.
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Layse Salles: testemunho
sobre uma época esquecida

O ano de 1968 começou como li-
bertário no Brasil, na onda de revolta 
que irrompeu em maio pelas ruas de 
Paris, sob o comando de uma “nova 
classe”, não prevista nos dicionários 
da revolução: os estudantes. De Gaul-
le reagiu com dura ironia, classifican-
do aquela juventude irada e agressiva 
como a “chienlit”. Em tradução literal, 
“uma criança que ainda não aprendeu 
a utilizar o mictório”. E já queria fazer 
história, passando por cima do herói 
nacional, entronizado na presidência 
da república.

Estimulada pelo sucesso da irrup-
ção francesa, a criançada brasileira foi 
à luta contra a ditadura. Em maio, o 
clima parecia propício à derrubada do 
regime militar, A passeata dos 100 mil 
manifestantes pelas ruas do Rio de Ja-
neiro insuflava o fogo da insurreição.

A ação de maior expressão dos es-
tudantes foi a ocupação das faculda-
des em todo país. O detonador era o 
acordo MEC-Usaid (do Ministério da 
Educação e Cultura com a agência de 
cooperação do estigmatizado impe-
rialismo americano), que punha fim à 
tradição humanista das universidades 
nacionais e institucionalizava o tacape 
contra a liberdade acadêmica, através 
do decreto 477 (estudante com ativis-
mo político era colocado na rua).

Em Belém, a primeira faculdade a 
ser ocupada foi a de filosofia, na ave-
nida Generalíssimo Deodoro (segui-
ram-se as de engenharia, medicina; a 
de odontologia ficou de fora: era “de 
direita”). Quem liderou a iniciativa 
foi a presidente do centro acadêmico, 
Layse Salles, pequena no físico, gigan-
te no entusiasmo, líder inconteste. Es-
tava sempre presente, atravessando a 
noite na sede da faculdade e animan-
do as reuniões sucessivas.

A ocupação chegou ao fim, os 
resultados foram nulos ou magros e 
o eclipse, com a edição do Ato Ins-
titucional nº 5, em 13 de dezembro, 
foi tenebroso. Tanto que virou marca 
registrada o título do livro de Zuenir 
Ventura sobre esses tempos: 1968, o 
ano que não terminou.

Meio século depois, Layse Verberg 
de Salles relembra o passado em me-
mórias gravadas e editadas por José 
Carneiro em livro (Memórias políticas 
– Luta contra a ditadura no Pará, edi-
ção do NAEA/UFPA, 210 páginas).

Embora às vezes repetitivo e con-
traditório, traço inevitável em testemu-
nhos orais gravados e em depoimentos 
sem suporte documental, o livro passa 
a ser uma referência necessária na re-
constituição da história recente. Deve 
ser lido, uma leitura proveitosa.

Convivi com Layse durante a ocu-
pação. Dessa experiência dei meu tes-
temunho no livro (que reproduzo em 
seguida). O que quero destacar nesta 
breve resenha é um traço peculiar da 
experiência de Layse. Obrigada a fu-
gir de Belém para não ser presa, ela 
retomou a militância em Belo Hori-
zonte. Em 1971 foi para a Holanda, 
destino raro dos exilados brasileiros, 
onde viveu pelos 31 anos seguintes.

Resolveu deixar para trás o seu 
passado. Não falou mais português e 
não deixou que seus três filhos falas-
sem. Praticamente se tornou holan-
desa, mesmo falando o idioma com 
dificuldade – o que é natural diante 
de uma língua tão difícil e diferente 
da nossa. “Achei que minha mãe se 
integrou demais na cultura holan-
desa”, lamentou sua filha do meio, a 
única mulher, Liana Claudomira Ca-
rolina Verberg, nome de batismo que 
contradita em seus termos a idiossin-
crasia mãe. 

“Ela queria tanto se integrar que 
quase esqueceu de ser brasileira”, 
complementa a filha. Ao visitar o Bra-
sil, Liana gostou do país mais do que 
da sua pátria holandesa: “Achei as pes-
soas mais carinhosas”,

O filho mais velho, Marc Dario 
JacobusVerbe, identifica o desajuste 
da mãe: ela saiu de casa no tempo da 
ditadura e, ao chegar à Holanda, teve 
que enfrentar “um clima frio, com-
portamentos culturais diferentes dos 
seus”, fatores que contribuíram “para 
que ela não saísse sem ferimentos”, 
exigindo tanto de si própria que che-

gou “a passar de seus próprios limites”.

Ao entrar na menopausa, aos 55 
anos, já sem a companhia dos filhos, 
que foram estudar e trabalhar em ou-
tras cidades da Holanda, Layse relata 
que começou a ter pesadelos todas as 
noites “sobre a perseguição da Dita-
dura Militar que eu havia sentido de 
perto e acabei entrando (n)uma de-
pressão pós-traumática”. Admite que 
foi “um período muito pesado, mas 
com remédios e terapias comporta-
mentais, consegui relativamente res-
gatar meu equilíbrio emocional”.

O trabalho que passara a fazer na 
Holanda, militando no Partido Socia-
lista, pelo qual chegou a ser suplente 
de vereadora (recusando-se a subs-
tituir o titular, quando ele saiu, para 
não prejudicar sua vida pessoal), foi 
comprometido “por traumas daquele 
tempo de luta no Brasil, deixando-a 
muito estressada, e ficava sempre que-
rendo comparar demais com a situa-
ção do Brasil”, observa Liana. Mas se 
orgulha “de como ela lutou por seu 
Ideal”, considerando “uma pena que 
no começo na Holanda ela só vivia 
para a família dela”.

Num próximo testemunho, talvez 
Layse pudesse partilhar com seus ami-
gos e leitores essa rica, difícil e singu-
lar experiência de dupla nacionalidade 
entre dois países tão distintos, diferen-
tes e opostos, em muitos aspectos, e 
assemelháveis, em outras perspecti-
vas, quanto o Brasil e a Holanda.

MEU TESTEMUNHO

Quando começou a ocupação das 
faculdades em Belém, em 1968, 

eu já erarepórter de A Província do 
Pará, no qual ingressei dois anos an-
tes, aos 16 anos, quando estava no 
curso clássico do Colégio Estadual 
Paes de Carvalho, que ainda era um 
centro de formação da elite local e 
uma escola aberta ao povo, num mo-
delo que já não existe mais ou é raro 
no Brasil. Eu trabalhava pesado de 
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dia na redação, cumprindo uma pau-
ta enorme e diversificada, que incluía 
inclusive a ocupação. De dia eu ia às 
faculdades ocupadas na condição de 
jornalista. Só à noite e em alguns mo-
mentos especiais eu também aparecia 
de dia como militante.

Num desses casos, foi porque fica-
mos por quase três di as e três noites 
preparando um documento sobre a re-
forma universitária a ser apresentado 
ao marechal Costa e Silva, que passaria 
por Belém como candidato à presidên-
cia da República (não havia votação 
direta, restrita ao Congresso Nacional, 
mas o candidato circulava em campa-
nha pelo país como se buscasse o voto 
popular - coisas da UDN castrense). O 
documento ficou pronto pouco antes 
de irmos ao aeroporto para a entrega. 
O marechal recebeu, repassou a pape-
lada a um assessor e seguiu. Depois fo-
mos encontrar o nosso documento na 
lata de lixo do aeroporto.

Mas não desanimávamos. Tínha-
mos a sensação de que íamos mudar o 
mundo com aquela ocupação. Ainda 
mais nós, da Filosofia, comandados 
por uma líder na qual os atributos 
eram inversamente proporcionais. 
Ao menos a valentia e a capacidade 
de comando distribuídos por metro 
e meio de altura. Diz o povo que os 
melhores perfumes estão nos meno-
res frascos. E que a pessoa, quanto 
menor, mais braba (ou brava). Layse 
confirma a voxpopuli. Comandava 
mesmo. E tinha empatia com os seus 
liderados, como eu, que não sabia 
a que partido ela pertencia ou que 
ideologia professava. Não importava 
mesmo. Fosse qual fosse o seu currí-
culo, ela seria mesmo a nossa líder, 
por conquista natural. Eu recebia mi-
nhas tarefas e as cumpria, exceto nas 
madrugadas insones, que atravessá-
vamos contando piadas, rindo, nos 
divertindo.

Ainda não sabíamos da frase de 
Guevara, mas não tínhamos dúvida 
que não se podia perder a ternura ja-
mais. A revolução era utópica. Depois 
é que o chumbo derretido se derra-
maria sobre todos nós. Nessa diás-
pora manu militari, fui embora para 
São Paulo logo depois do AI-5 e perdi 
Layse de vista. Mas ela continuou na 
minha memória e no meu coração, 
como alvo de ternura e objeto de ad-
miração. Até hoje.

Paulo Fonteles:
de pai para filho 

O pai, Paulo César Fonteles de 
Lima, morreu assassinado, em ju-
nho de 1987. O filho, que levou o 
seu nome, quase 30 anos depois, 
morreu de causa natural no últi-
mo dia 26. A vida de Paulo, o pai, 
foi silenciada por três balas, dispa-
radas à queima-roupa, quando ele 
tinha 39 anos, por um pistoleiro 
profissional,na saída de Belém. A 
de Paulinho foi abreviada por um 
infarto fulminante, aos 45 anos.

O pai perdeu o mandato ao 
tentar passar de deputado esta-
dual a federal. Com a derrota, 
tornou-se mais vulnerável.Seus 
poderosos inimigos se aproveita-
ram para se livrar de um advoga-
do combativo e de um par-
lamentar atuante. Paulinho 
exerceu mandato de verea-
dor de Belém e seguiu a tri-
lha do pai, empunhando as 
mesmas bandeiras e causas, 
como militante do Partido 
Comunista do Brasil.

Nascido na época mais 
sombria da ditadura militar 
e sobrevivendo às torturas 
da mãe Hecilda, que o car-
regava no ventre e enfrentou to-
das as adversidades com bravura, 
Paulinho era um resistente. Tinha 
direito a mais tempo de vida e 
ação. Lamentavelmente, não teve 
esse direito de conquista.

Paulinho deu continuidade à 
trajetória do pai, pelo mesmo par-
tido, o PC do B, e pelas mesmas 
causas: a defesa dos direitos de 
minorias. A coerência e a fidelida-
de aos mesmos princípios faziam 
do filho uma reprodução perfeita 
do pai, união reforçada pela de-
dicação de Paulinho ao cultivo da 
memória do pai e à busca de in-
formações sobre o seu assassinato.

Este jornal surgiu, três meses 
depois do crime, para que essa 
história ficasse registrada na for-
ma mais duradoura de arquivo: 
o da letra impressa em papel. A 
primeira edição do JP foi quase 

toda ocupada pelo relato da trama 
e da execução do diligente advoga-
do de posseiros, odiado por mui-
tos fazendeiros do sul do Pará. Foi 
preciso criar uma publicação nova 
para impedir que tantas informações 
preciosas se perdessem no vácuo da 
omissão deliberada das autoridades 
públicas e na desmemoria social.

Este jornal foi o único que iden-
tificou o verdadeiro mandante, um 
mineiro, Fabio Vieira Lopes, com 
fazenda em Xinguara e criação de 
cavalos na baixada fluminense, sor-
teado por seus pares do primeiro 
consórcio do crime organizado no 
meio rural paraense para cumprir a 
tarefa de eliminar um inimigo. 

Os pistoleiros usados no assassi-
nato foram presos, depois liberados 
e mortos em queima de arquivo. O 
organizador do atentado, James Vita 
Lopes, foi condenado a 21 anos de 
prisão e solto, depois de cumprir um 
terço da pena. Hoje, vive no interior 
de São Paulo. O mandante foi loca-
lizado, prestou depoimento à Polícia 
Federal no Rio de Janeiro, saiu di-
zendo que iria buscar o documento 
que provaria sua inocência diante 
da acusação de ser o dono do fusca 
usado pelos pistoleiros e nunca mais 
voltou – nem foi procurado. O Jor-
nal Pessoal continuou a insistir na 
prisão, inutilmente.

A história de Paulo César Fon-
teles de Lima, com essa lacuna es-
sencial, continua em aberto. A do 
filho se encerrou, mas persistirá na 
memória dos que o acompanharam - 
pelo que fez e o que ainda faria.
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BAILE
 
A diretoria da Assembleia Paraense 

caprichou para que o Baile das flores, 
de maio de 1953, fosse o mais brilhante 
dos que até então foram realizados. Ao 
invés de ser realizado na sede do clu-
be, na avenida Presidente Vargas, foi 
transferido para o Pálace Teatro, mais 
adiante, onde hoje está o hotel Princesa 
Louçã (antigo Hilton).

Além de esperar maior presen-
ça de associados, o clube iria trazer, 
do Rio de Janeiro, “famosos artistas 
e músicos exclusivos” da Rádio Na-
cional, na época uma emissora po-
derosa. Os profissionais iriam preci-
sar de mais espaço, insuficiente para 
tanta gente.

O ponto alto do baile, que iria du-
rar seis horas, das 10 da noite às quatro 
da madrugada, aconteceria às duas ho-
ras, com a escolha da Miss Primavera 
“por um júri  de doze senhoras escolhi-
das e notificadas durante a festa, para 
isoladamente e nos próprios lugares 
votarem uma hora depois”.

 MARANHÃO
 
O neto, o advogado, escritor e jorna-

lista Haroldo Maranhão viria a lamen-
tar a pena em forma de látego do avô, 
Paulo Maranhão, que às vezes vergas-
tava sem dó nem piedade os inimigos, 
com propósito destrutivo. O lamento ti-
nha razão de ser, em momentos em que 
o objetivo do grande jornalista, dono 
e alma da Folha do Norte, era ofender. 
Como neste texto, de 1955 (sem assina-
tura, como quase sempre, mas com seu 
corrosivo estilo inspirado nos clássicos 
portugueses), contra seu maior adver-
sário, o caudilho Magalhães Barata (as 
fáceis suscetibilidades de hoje se assus-
tarão com o tom do libelo):

“Chegou e acha-se entre nós [Val-
dir] Bouhid, cujo nome é um toque de 
clarim chamando os paraenses à vigi-

memória
lância [ele era acusado de corrupto]. 
Vem comer, desta vez, na gamela da Va-
lorização [a Superintendência do Plano 
de Valorização Econômica da Amazô-
nia, a SPVEA, antecessora da Sudam], 
onde a política lhe acomodou o foci-
nho. Bouhid, quando cá descarregou os 
pés a primeira vez, vinha em função de 
um cargo federal. Barata chamou-os aos 
peitos: ou eele ou barata. E daqui a pou-
co era troço no Estado. Até governador.

De Bouhid, ao menos, já se conhecia 
a cara dura. Mas chegamos a ter repre-
sentantes do nosso povo na Câmara Fe-
deral que nem sabia onde fica esta zona 
ubérrima de exploração e ali levados pela 
mão criminosa do Cucaracha [Barata].

Bouhid, ao menos, dá prazer à Liga 
Faz menino. É um pedaço d1homem.

Chegou também o Sr. Lameira Bit-
tencourt. Veio, tangido pela saudade, 
rever o ‘adorado chefe’ e dar cachimba-
das pelos comícios”.

 
ARRANHA-CÉU
 
Em 1958, os belenses já conviviam 

com um fato novo em expansão pela ci-
dade: os arranha-céus. Era uma mora-
dia valorizada, mas incorporava alguns 
maus hábitos e costumes, como o de 
jogar objetos do alto dos apartamentos, 
registrava um cronista anônimo do jor-
nal O Estado do Pará:

“De um apartamento qualquer do 
Palácio do Rádio alguém acabou por 
bem despejar na rua uma forma de ge-
ladeira. A chuva de cubas de gelo caiu 
daquelas alturas com o peso  de mata-
cões e um deles foi atingir, na esquina 
onde esperava um ônibus, a uma se-
nhora moradora das vizinhanças. A 
senhora sofreu um ferimento no crânio, 
mas não sabemos que providências fo-
ram tomadas depois do fato”.

 
LIVRARIA
 
Regina Pesce anotou na sua coluna 

Sociedade, na Folha do Norte, em 1960, 
uma nota que lhe deve ter sido sugeri-
da por Haroldo Maranhão, o dono da 
livraria, por ele instalada na galeria do 

PROPAGANDA 

Cinema de 
paletó e 
gravata

 
A chanchada, em 

1960, atraía público 
suficiente para quatro 
sessões na estreia de 
filme do comediante 

Zé Trindade (”o 
inimigo da tristeza”) 

no Cine Teatro 
Palácio, “o máximo 
de luxo e conforto”, 

a recomendar o 
traje passeio (paletó 

e gravata), mas 
permitindo a roupa 

esporte. A era do 
cinema de rua acabou 
e agora as instalações 

se transformaram 
em templo da Igreja 

Universal.
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Cine Palácio, com saída para a rua Ó 
de Almeida:

“O Cônego Ápio Campos é o me-
lhor freguês da Livraria D. Quixote! 
Todos os dias o vemos naquela livraria, 
de onde sempre sai com um embrulhi-
nho de livros.

Aliás, há quem pense que na D. Qui-
xote existem à venda somente obras de 
grande envergadura literária... Tolice: os 
romances mais populares podem ser ali 
adquiridos, assim como qualquer obra 
de ficção. Só não se encontram, mesmo, 
romances de fancaria...”.

 
ALACID
 
Em 1961 Alacid Nunes era major do 

Exército e diretor do Departamento de 
Segurança e Guarda do então Território 
Federal do Amapá, quando pediu à po-
lícia do Pará que localizasse e prendesse 
um cidadão que estava sendo procura-
do na sua área de jurisdição. Três anos 
depois, Alacid seria prefeito de Belém, 
nomeado, e, dois anos em seguida, go-
vernador do Pará, pelo voto direto.

 
JAPONESES
 
Uma parte da história recente da 

Amazônia, em especial do Pará, deve es-
tar arquivada no Japão, que acompanhou 
intensamente a região e o Estado desde o 
início do século passado, intensificando 
essa atenção no pós-guerra. Em 1965, 
por exemplo, uma equipe de sete técni-
cos descendentes de japoneses passou 
por Belém depois de realizar uma via-
gem de observações pela Belém-Brasília 
e fazer estudos sobre as possibilidades 
agropastoris da zona de confluência dos 
rios Araguaia e Tocantins.

 
TEATRO
 
Da turma que se formou em 1966 

pela Escola de Teatro da Universidade 
Federal do Pará faziam parte Nilza Fei-
tosa, Lourdes negrão, Rosa Martins Ve-
loso, Elsie Soares e Walter Bandeira, que 
se tornaria mais famoso como cantor.

 

docotidiano

ESPETÁCULO
 
Em 1968, Pierre Beltrand (ou Ubi-

ratan de Aguiar) trouxe Roberto Car-
los para se apresentar em Belém, no 
estádio do Clube do Remo, com o pa-
trocínio de Cerpa Chopp, da recém-i-
naugurada Cerpasa.

 
CENSURA
 
Em 1970, a Turma de Censura e 

Diversões Públicas da Polícia Federal 
no Pará fiscalizou, vistoriou ou liberou 

939 videotapes. 19 novelas radiofônicas, 
59 documentos, 1.416 programações 
de emissoras de rádio, 708 de televisão, 
3.222 festas e espetáculos.

Fez ainda fiscalizações em 139 casas 
de diversões, aplicou 125 multas, prepa-
rou 1.976 fichas, registrou 165 artistas, 
revalidou 85 cartões de registros de artis-
tas, avaliou 29 documentários realizados 
pela televisão, aprovou 51 letras de mu-
sica, 1.158 filmes  exibidos em cinema e 
2.935 filmes em TV. Fechou uma boate.

A censura trabalhava ontra a liber-
dade de expressão.

FOTOGRAFIA 

Ninguém como Gilda
 

Não havia, em 1955, nenhuma mulher mais charmosa e bonita 
em Belém quanto a jovem Gilda Medeiros. Com sua classe, ela 
assinou autógrafos em plena madrugada, no aeroporto de Val-

de-Cans, para muita gente que foi recebê-la. Ela acabara de 
chegar de um voo do Rio de Janeiro (na linha internacional da 
Real Aerovias). Foi à capital da república representar o Pará no 

concurso de Miss Brasil, ficando entre as cinco finalistas.
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Jornal
Desculpe o atraso, mas para-

béns pelos 30 anos de JP!! Todo 
numero é importantíssimo para 
seus leitores!! Sei que você fica 
cansado às vezes, mas sem você 
será mais difícil entender o que 
acontece na Amazônia!

Clarles R. Clement 
– Manaus/AM

c@rtas...

A história do Pará
no traço de Luizpê

 

Luiz Pinto, meu irmão e editor 
gráfico deste jornal, relata 

neste texto a guerra que trava 
para fazer quadrinhos com 
temática local em Belém. A 

primeira batalha, ele conseguiu 
vencer, produzindo uma versão 
original do Círio, já em quinta 

edição. A segunda, sobre a 
cabanagem, ele programa para 
concluir em 2018. Ganharemos 

muito se isso acontecer.

Quando eu e Socorro, a mulher 
que me acompanha (e atura) 
há quase 30 anos, pensamos 

a história em quadrinhos do Círio, 
seria para distribuição nas escolas 
do Estado. Inicialmente, a Secretaria 
de Cultura disponibilizou uma cota 
mensal, quando já estávamos no 4º 
mês, dos nove que durou o trabalho. 
Porém, essa verba não passou da se-
gunda cota. Continuei desenhando 
assim mesmo e, quando as páginas já 
estavam quase finalizadas, a editora 
Ver (do Walbert Monteiro) topou en-
cartar os quadrinhos na revista sobre 
o Círio 200 que ela lançaria naquele 
ano de 1993. As comemorações do 
bicentenário do Círio de Nazaré foi o 
mote que nos levou a realizar a histó-
ria em quadrinhos. Eu nunca imagi-
naria fazer isso. 

Todo o meu esforço era pra fazer 
a história em quadrinhos da Cabana-
gem. Pra isso havia lido quase tudo 
sobre o tema (inclusive, e principal-
mente, os Motins Políticos do Barão 
de Guajará). Muita iconografia da 
época e da evolução de Belém faziaM 
parte do meu arquivo. Fazer os qua-
drinhos da Cabanagem foi consequ-
ência natural de dois momentos da 
minha vida que levaram ao largo das 

Mercês. Explico. Um primo mais ve-
lho, o Paulo Ivan, disse que quando 
eu tinha quatro anos fazia umas his-
torinhas em quadrinhos. Dessa idade 
não lembro, mas lá pelos meus 8/10 
anos era eu que fazia as capas dos 
meus trabalhos de história do primá-
rio, usando as gravuras de Debret e 
Rugendas que copiava com lápis de 
cor. Disso eu lembro bem, mas não 
ficou nenhuma pra comprovar o que 
penso da qualidade do trabalho. No 
ginásio já usava essa facilidade de 
desenhar pra faturar com os colegas. 
Foi o início da profissionalização. 
História sempre foi minha matéria 
preferida. Foi nesse período da mi-
nha vida que comecei a tomar ciên-
cia que eu podia desenhar.

O segundo momento foi em 1965, 
quando foi desmontado o reservató-
rio de água Paes de Carvalho, ao lado 
da fábrica Palmeira (que também só 
sobrou o buraco) todo em ferro, que 
por mais de 50 anos foi um marco da 
cidade. Logo depois foi a demolição 
do Grande Hotel e as mudanças nos 
casarões do Comércio, que perdiam 
suas portas de madeira trabalhada 
por vãos maiores com portas de en-
rolar de ferro. Essas coisas desperta-
ram aminha atenção pra cidade, mu-
dando a minha relação com ela. Isso 
foi pela adolescência, sempre moran-
do no entorno da Praça da Repúbli-
ca. Meus desenhos dessa época eram 
meio abstratos e de humor. 

Até que, em uma madrugada do 
início dos anos 1970, andando pelo 
bairro do Comércio com uma trupe 
num tour histórico-arquitetônico 
(justamente discutindo essas mu-
danças que o bairro vinha sofrendo) 
chegamos ao largo das Mercês. Aí o 
Serginho Galvão, que infelizmente 
já se foi num salto para o céu há um 

tempão, disse que ali naquele cená-
rio, por três dias, morreram umas 3 
mil pessoas em combates de cabanos 
contra as tropas do Império. Foi um 
choque que me sacudiu. A partir daí 
comecei a ler o que encontrava sobre 
o assunto. A biblioteca do Lúcio foi 
a fonte principal dessa busca de ten-
tar entender essa pororoca humana 
que devastou a Amazônia e deixou 
perplexo o Brasil da época. Então, 
dessa tríade desenho, cidade e caba-
nagem, naturalmente veio a ideia de 
quadrinhar isso tudo. Mas só aconte-
ceu no final dos anos 1980, quando 
fazia charges e design gráfico. De-
senhar uma história em quadrinhos 
pra mim era coisa de louco. Eu tinha 
(e tenho) pavor de fazer! E foi o que 
aconteceu. Fiquei doidinho, pelo pe-
ríodo de uma gestação, pra concluir 
o quadrinho do Círio.

E fazer o Círio em quadrinhos 
foi a opção natural. As comemora-
ções pelos 200 anos, pensávamos, 
proporcionariam os aportes para a 
empreitada. Essa falta de experiên-
cia na captação de patrocínio acabou 
gerando um corre-corre que atrasou 
o trabalho. Na reta final, com os pra-
zos apertados, foi preciso redobrar 
os trabalhos. Passava dois, três dias 
sem sair do escritório em casa, dese-
nhando. No final os pulsos estavam 
inchados. Mas os quadrinhos saíram 
encartados na revista. Isso era 1993. 
No ano seguinte ganhou revista pró-
pria, com capa colorida. 
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Em 2005 consegui uma bolsa para 
pesquisa no então Instituto de Artes 
do Pará para fazer os quadrinhos so-
bre a Cabanagem. Foram desenhadas 
a nanquim 20 páginas. Uma série de 
problemas, inclusive de saúde, me 
obrigaram a parar o trabalho.

Hoje estou fazendo a história em 
tempo real - vou fazendo os diálo-
gos e os desenhos sem um pré-ro-
teiro, mais centrado na vida de Edu-
ardo Angelim, como se fosse uma 
reportagem. Só sei como começa e 
como termina, o resto vai no curso 
do rio. Aproveito pra falar um pou-
co sobre história em quadrinhos. 
Contemporânea do cinema, com 
linguagens que se entrelaçam, hoje 
os quadrinhos sustentam a indústria 
do cinema e incorporam novo visual 
às películas. Assim como o cinema, 
os quadrinhos têm várias categorias 
e produções, mas sem um bom ro-
teiro nada se sustenta. No caso dos 
quadrinhos que me proponho a fa-
zer, que é o histórico, o trabalho é 
mais árduo.

Se virmos as séries que a Globo 
produz, como a recente “Indepen-
dência ou Morte” ou a novela “Novo 
Mundo”, de altíssima qualidade, os 
créditos são parecidos com os do ci-
nema. Aí vem roteiro, direção, pro-
dução, elenco, pesquisa, iluminação, 
figurino, cenário, montagem etc. 
Pois bem, nos quadrinhos tem tudo 
isso, só que feito por uma só pessoa 
(o quadrinho de autor, o meu caso). 
Aí é que está a maravilha da HQ: po-
der recriar o que passou, e criar um 
universo fantástico, extraordinário (e 
muitas vezes inverossível), contando 
apenas com um bom roteiro e dese-
nhos em arte sequencial. 

Temos autores como Moebius, 
Robert Crumb, Hal Foster, Manara, 
Alex Raymond, Will Eisner e uma 

imensidão de nomes entre os meus 
favoritos. As HQs estão na minha 
formação de cartunista, mas nunca 
fui de curtir super-herói. Na infân-
cia gostava das edições especiais da 
Disney que contavam as viagens e 
aventuras do Tio Patinhas com os so-
brinhos do Donald. Eram desenhos 
magistrais, cartoon da melhor qua-
lidade. Havia também Os Sobrinhos 
do Capitão, As Aventuras de TinTin. 

Na adolescência vieram os he-
róis vulneráveis: Príncipe Valente, 
Tarzan, Fantasma, Batman e outros. 
Esse negócio de voar e aparar balas 
não me atraia, preferia o crível, o 
mais próximo do real. O meu prefe-
rido viria depois: Conan, o Bárbaro, 
desenhado pelo Buscema. 

Em 2011 surgiu a oportunidade 
de, através da área de turismo do go-
verno do Estado, lançar a história do 
Círio em quadrinhos em cores e com 
mais qualidade. Usei o computador 
e, com o mouse no Photoshop, colori 
tudinho. Hoje, já trabalhando num 
tablet e usando caneta óptica, até eu 
duvido que tenha feito essa loucura. 
Foi a terceira edição. A quarta veio 
em 2014, e a quinta este ano, ambas 
editadas pelo Estado. Este ano, tam-
bém, foi lançada uma edição especial 
com a chancela da Arquidiocese de 

O universo de Elza Lima
Há, no Museu do Vaticano, uma sala ocupada por gran-
des telas de Rubens. Foram pintadas sob o olhar rigoroso 
de um papa. Rubens se sujeitou à supervisão inquisito-
rial da autoridade eclesiástica. Mas não reprimiu de todo 
o seu espírito rebelde. Olhando com mais atenção cada 
uma das obras, julguei ter percebido a insubmissão do 
grande artista flamengo nos animais que aparecem nas 
telas, mais humanos na sua expressão singela do que os 
propriamente humanos. Elementos usados para a fuga 
de uma rigidez estética, moral e mesmo política.

Os animais têm essa forma de presença nas foto-
grafias de Elza Lima, reunidas na Coleção Ipisis de Fo-
tografia Brasileira, publicada em 2016, em formato me-

nor de álbum. Só que na composição de Elza animais e pessoas estão em harmonia, 
se complementam, compõem o quadro das regiões interioranas que ela fotografou. 
Suas fotos têm a plasticidade de pinturas, mas sugerem um movimento onírico, 
como se captassem um momento de um filme.

A maioria das fotos é de poses. Mesmo quando ela registra movimentos, eles 
parecem sincronizados, como se as pessoas flagradas tivessem combinado a po-
sição individual que ocuparam e a interligação com as outras pessoas na cena. O 
resultado é uma sensação diáfana e intensa ao mesmo tempo, a expressão dos que 
posam e a presença da artista que os transportará para uma obra de arte. O álbum 
de Elza Lima é uma preciosa obra de arte.

Belém, dos Padres Barnabitas e da-
Diretoria da Festa, graças ao empe-
nho do Marco Barros, que fez a edi-
ção. Para isso foi preciso retirar as 
polêmicas que envolvem a história 
do Círio.  Foi necessária outra dia-
gramação e inclusão de novos qua-
drinhos. Ficou uma edição com mais 
ênfase no aspecto religioso, mas sem 
prejuízo do roteiro original. 

Com esta edição, finalmente che-
gamos às escolas. O Marco Barros 
organizou o lançamento com pales-
tras e venda autografada. Tive conta-
to com os alunos, que se mostraram 
bem curiosos com o trabalho e fize-
ram várias perguntas sobre o tema. 
São mais interessados que os adul-
tos, o que é bem natural. Isso só vem 
comprovar o quanto as HQs são um 
instrumento que muito pode contri-
buir para a educação (principalmente 
no entendimento da nossa História). 
Após o lançamento dos quadrinhos 
sobre a Cabanagem (até meados de 
2018), gostaria muito de fazer uma 
HQ contando a evolução de Belém, 
desde a fundação até aos dias atuais, 
ou como livro ilustrado. 

Vou sempre achar que não estou 
pronto pra desenhar quadrinhos, 
mas continuo fazendo o possível pra 
tentar acertar.



O mistério do assalto 
ao genro do governador

O Mirai Office é um sofisticado 
edifício de escritórios no Umarizal, 
um dos bairros nobres de Belém, 
próximo à Doca de Souza Franco. Na 
madrugada da procissão do Círio de 
Nazaré, no dia 8, sete homens o in-
vadiram para praticar um dos mais 
audaciosos assaltos já registrados na 
capital paraense.

Depois de render os dois vigilan-
tes do prédio e mais um que chegou 
depois, com o acionamento do siste-
ma de segurança, eles tiveram à sua 
disposição as 378 salas existentes na 
construção. Escolheram apenas 17 
delas para assaltar, numa meticulosa 
operação, que durou sete horas, sem 
qualquer contratempo.

Poderiam ter saído sem maior 
alarde se não tivessem arrombado 
uma sala, ocupada por Ricardo Sou-
za, marido de Izabela Jatene, filha do 
governador Simão Jatene. Na versão 
oficiosa da polícia, o bando visava as 
quatro salas da Oi, onde havia dois 
cofres. Mas só a do genro do governa-
dor tinha porta blindada. 

Como os assaltantes carregavam 
instrumentos próprios para cortar o 
aço da blindagem (muito mais ade-
quados para esse fim do que para 
arrombar cofre), logo circulou a in-
formação de que eles teriam retirado 
seis milhões, na primeira versão, ou 
três milhões de reais, na nova infor-
mação divulgada com exclusividade 
pelo Diário do Pará, supostamente 
com base em informações confiden-
ciais da própria polícia.

Oficialmente, o escritório se-
ria de uma firma de representação 
comercial de Ricardo Souza, que 
também é funcionário (não con-
cursado) do Tribunal de Contas dos 
Municípios. O jornal do senador Ja-
der Barbalho, adversário de Jatene, 
sugeriu que poderia ser um local de 
negociação política.

Uma fonte ligada ao governo do 
Estado tratou de tentar esclarecer os 
fatos. Os assaltantes não teriam visa-
do inicialmente o escritório do genro 
do governador. Seu objetivo seriam 
as quatro salas da Oi. Um operário de 
obra que ali estava em curso informou 

os assaltantes que o escritório tinha 
dois cofres, sinal de guardar coisas de 
valor, inclusive dinheiro.

Ao verificar que o butim era ma-
gro (sairam apenas com 87 mil reais e 
alguns objetos de valor), os assaltantes 
questionaram o informante, que lhes 
apontou o escritório de Ricardo. Como 
estavam com equipamentos para cor-
tar os cofres, eles os usaram contra a 
porta blindada do escritório. O próprio 
Ricardo relatou o que foi obtido pelos 
ladrões em sua sala. Atribuiu o valor de 
seis ou três milhões de reais a uma in-
venção do grupo de comunicação dos 
Barbalho para atingir seu sogro.

O poder de convencimento dessa 
explicação foi afetado pelo compor-
tamento do jornal que dá apoio irres-
trito ao governo. No primeiro dia da 
cobertura do assalto, tanto O Liberal 
quanto o Diário do Pará deram a no-
tícia na sua primeira página. O jornal 
dos Barbalho acompanhou o assunto, 
mas ele desapareceu do jornal da fa-
mília Maiorana.

Menos de um dia após o assal-
to, a polícia prendeu o primeiro dos 
integrantes da quadrilha e garantiu 
que a prisão dos demais seria ques-
tão de horas. O preso, às 18h30 do 
dia 9, foi Welson Irlon Gurjão da 
Silva, morador do conjunto do Paar, 
em Ananindeua.

Estranhamente, O Liberal se 
manteve em silêncio. Sua primeira 
– e até então, única – matéria a res-
peito saiu com destaque na página 
de polícia, com chamada na capa. 
Chegou a se referir a “algo em torno 
de R$ 6 milhões” como o valor arre-
cadado pelo bando.

Atribuiu a informação ao delega-
do Ricardo do Rosário, da Divisão de 
Repressão ao Crime Organizado, que 
ficou encarregado da investigação. O 
delegado não pôde mais falar porque 
o caso se tornou de sigilo absoluto. 
Sob a justificativa de não atrapalhar as 
investigações, embora a polícia tenha 
deixado claro que já identificou todos 
os assaltantes.

O Liberal se referiu inicialmente 
ao mesmo valor noticiado pelo Di-
ário do Pará, sem, no entanto, rela-

cionar o dinheiro ao genro do gover-
nador Simão Jatene, Ricardo Souza, 
Ele imediatamente anunciou que iria 
processar o jornal da família Barba-
lho, atacando-o com violência atra-
vés do seu facebook.

No dia seguinte, o Diário, já sem 
identificar a fonte da sua informação, 
passou a se referir a R$ 3 milhões, 
já não mais relacionando o dinheiro 
apenas ao esposo de Izabela Jatene, 
que é secretária extraordinária de 
municípios sustentáveis no governo 
do pai, cargo que Jatene criou para 
ser ocupado pela filha. O valor teria 
sido recolhido dos 17 escritórios que 
foram arrombados pela quadrilha.

O jornal, que teve acesso ao bole-
tim de ocorrência do assalto, lavrado 
na noite do dia 9, descreveu os equi-
pamentos usados pelos sete homens, 
além de pistolas, para os arrombamen-
tos: uma cortadeira grande, 30 discos 
de corte, duas furadeiras, 17 varas de 
solda, uma marreta, alicates, um cilin-
dro de oxigênio, 20 discos de maquita 
e outras ferramentas. É arsenal muito 
maior do que se eles visassem apenas 
os dois cofres nas quatro salas da Oi.

O Liberal interrompeu o seu jejum  
e só voltou a publicar matéria sobre o 
assalto pra anunciar os resultados da 
ação da polícia civil do Estado, co-
municados em entrevista coletiva à 
imprensa. Com a apresentação de re-
sultados concretos, as autoridades da 
segurança pública confirmaram a ver-
são apresentada por Ricardo Souza. É o 
fim da história? Pelo menos a imprensa 
não voltou mais ao assunto.


