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JUSTIÇA 

O golpe dos bilhões
 

POR BAIXO DO LIXO • IMPRENSA NA POLÍTICA

Uma das mais escabrosas e ina-
creditáveis histórias da justiça 
do Pará foi concluída no dia 

12, quando o Conselho Nacional de 
Justiça, à unanimidade, condenou as 
desembargadoras Marneide Trindade 
Pereira Merabet e Vera Araújo de Sou-
za à pena de aposentadoria compulsó-
ria pela conduta negligente em uma 
tentativa de golpe bilionário aplicada 
por uma quadrilha de estelionatários 
ao Banco do Brasil, em 2010.

A história começou com uma 
ação surpreendente proposta pelo 
advogado de Francisco Nunes Pe-
reira, de usucapião especial. Mas a 
propriedade que ele pretendia garan-
tir para si não era um imóvel, rural 
ou urbano, como seria de se esperar. 
Sua ação era inédita: ele pretendia se 
apossar de 2,3 bilhões de reais (R$ 
3,3 bilhões em valor atual). Alegava 
que essa fortuna estava na sua conta 
havia três anos. Não sabia quem fize-

Foi só por negligência e imprudência em decisões 
que tomaram sobre 3,3 bilhões de reais que as 
desembargadoras Marneide Merabet e Vera Souza 
foram punidas pelo CNJ? A aposentadoria compulsória 
de ambas encerra essa incrível história, a de maior 
valor na história do judiciário brasileiro?

ra o depósito. Mas pedia à juíza que 
recebesse a ação e a deferisse.

A juíza (hoje desembargadora) 
Vera Araújo de Souza, sorteada para 
receber o processo, não hesitou: de 
imediato, apenas quatro dias depois 
de distribuída a ação, instruída ex-
clusivamente por cópias, e sem que 
o inacreditável valor em causa pro-
vocasse qualquer suspeita. Em limi-
nar, sem consultar a parte, nem o 
Ministério Público, determinou que 
o Banco do Brasil se abstivesse de 
movimentar os R$ 2,3 bilhões, que 
pertenciam ao autor do usucapião. O 
não cumprimento acarretaria a mul-
ta de R$ 2 mil diários.

Foi um corre-corre no banco, 
que despachou seus advogados para 
um contato com a juíza da 5ª 
vara cível do fórum de Belém. 
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Eles lhe mostraram a falsidade 
do extrato bancário, fabricado 

por quadrilha especializada em gol-
pes contra a instituição bancária.

Tentativas semelhantes acon-
teceram no Distrito Federal, Santa 
Catarina, Alagoas e outros Estados, 
apenas com pequenas variações no 
modo de agir, através de procura-
dores diversos e a prática de acos-
tar-se apenas cópias documentais ao 
feito. A fraude já fora reconhecida 
em sentença nos autos de processo 
semelhante que tramitou na justiça 
do Distrito Federal.

Na conversa, a juíza admitiu que 
deu a decisão por “pressão de cima”. 
A pressão sofrida “advém da neces-
sidade de despachar o alto número 
de processos conclusos às varas e 
gabinetes”, informou depois, em sua 
defesa no CNJ. Acrescentou que não 
jogaria fora cerca de 33 anos de ma-
gistratura. Não se pronunciou sobre 
o pedido de reconsideração formu-
lado pelo banco.

Além de notificar a polícia civil 
do fato, o banco recorreu através de 
um instrumento chamado agravo 
regimental, juntando a sentença da 
justiça de Brasília. Relatora do caso, 
a desembargadora Marneide Mera-

bet indeferiu o pedido do BB de sus-
pender o efeito da sentença de pri-
meiro grau. Mesmo com a cópia da 
decisão judicial anexada aos autos, 
exigiu que o Banco do Brasil com-
provasse o que já fizera: que se tra-
tava de uma fraude e que o dinheiro 
alegado não estava depositado nas 
contas do autor da ação.

Sem decisão favorável no âmbito 
do tribunal, o banco formulou quei-
xa à corregedora nacional de justiça. 
A ministra Eliana Calmon, do CNJ, 
deferiu a liminar e determinou a sus-
pensão da ordem de bloqueio. Ela 
observou que as magistradas não se 
portaram com a prudência, sereni-
dade e rigor técnico que o Estatuto 
da Magistratura, o Código de Ética 
da Magistratura e o caso requeriam, 
diante da farta documentação sobre 
a prática de fraude, atestada em sen-
tença judicial anterior.

No curso da instrução da ação, 
foi constatado que o nome da de-
sembargadora Marneide Merabet e 
do marido dela constavam da agen-
da telefônica do autor da demanda.

Com a quebra do sigilo telefô-
nico dos investigados, durante o 
inquérito instaurado junto ao Supe-
rior Tribunal de Justiça para apurar 

suposta prática de crime de corrup-
ção passiva por parte das duas ma-
gistradas, foi localizado um contato 
telefônico de Marneide com o autor 
da demanda e com o advogado que 
atuou nos autos antes da distribui-
ção do feito.

Já a Receita Federal detectou in-
dícios de movimentação financeira 
irregular por parte da desembarga-
dora Merabet em 2010.

Oito dias depois da concessão da 
liminar, o advogado Antonio Car-
valho Lobo, que representou o au-
tor da ação, protocolou o pedido de 
desistência à juíza Vera Araújo. In-
timado a se manifestar, o Banco do 
Brasil apresentou sua concordância, 
mas sem prejuízo das providências 
necessárias de ordem penal e admi-
nistrativa. A juíza então homologou 
a desistência.

Na defesa da sua associada, a As-
sociação dos Magistrados Brasileiros 
acusou o banco de agir de má-fé, ao 
aceitar o fim da ação, mas continu-
ar a cobrar providências, e de acusar 
a juíza de ter desconsiderado laudo 
e decisão provenientes da justiça do 
Distrito Federal porque tanto o laudo 
como a somente foram apresentados 
nas petições de defesa,

A gravidade deste caso muito maior que parece
 
Os textos a seguir tomaram por 

base o voto do corregedor do Conse-
lho Nacional de Justiça, Francisco Fal-
cão, dado em 2011, que serviu de base 
para a punição das duas magistradas. 
Apesar do desfecho da história, parece 
que prevaleceu a posição corporativa 
de encerrar tudo com a maior das pu-
nições no âmbito do judiciário, que é a 
aposentadoria compulsória (com uma 
pensão de aproximadamente 30 mil 
reais), sem aprofundar a investigação.

No seu voto, o relator do processo, 
André Godinho, observou que a ju-
íza não usou de cautela e prudência, 
exigidas em uma inusitada ação de 
usucapião de dinheiro. “Nota-se exa-
cerbada negligência da magistrada no 
seu dever de cumprir e fazer cumprir 
com serenidade e exatidão todas dis-
posições legais, seja ao deferir a medi-
da liminar nas condições já descritas, 
seja ao quedar-se inerte face às irregu-
laridades a ela relatadas”.

Para o relator, a desembargado-
ra demonstrou “falta de prudência 
e cautela”, “manifesta negligência” e 
“parcialidade” na condução do pro-
cedimento judicial dotado de pecu-
liaridades, conduzido por organi-
zação criminosa contra o sistema 
financeiro nacional.

Na verdade, as provas produzi-
das na apuração dos fatos mostram 
que no episódio houve má fé. Uma 
punição exemplar na área penal po-
deria inibir outros casos semelhantes 
na justiça do Pará, como espero de-
monstrar nestas reconstituições dos 
autos do inquérito.

Palavra da 
desembargadora

Na defesa que fez no CNJ, a de-
sembargadora Vera Araújo de Souza 
alegou que, no exercício do cargo, re-
cebeu os autos e analisou o pleito à 
luz do Código de Processo Civil e do 

Código de Defesa do Consumidor, 
diploma legal que recomenda cautela 
em processo em que se discute rela-
ção de consumo.

Afirmou que em um primeiro 
momento foi induzida a erro pelos 
membros da quadrilha, acreditando 
na boa-fé do autor e do advogado 
que atuou na demanda.

Asseverou que “jamais poderia a 
magistrada Vera Araújo de Souza es-
tranhar os valores com que lhe apor-
tara o pedido de liminar, uma vez 
que o autor juntou extrato bancário 
(que somente foi desconstituído após 
prova complexa)”.

Aduziu que a sua decisão não 
causou qualquer prejuízo ao Banco 
do Brasil e que o CNJ não pode imis-
cuir-se no livre convencimento do 
magistrado.

Alegou que a procuração outor-
gada nos autos da ação de usucapião 
excepcionou o advogado apenas da 
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prática dos atos de recebimento de 
valores, dar quitação ou fazer acordo.

Alegou que o uso da expressão 
“pressão de cima” está sendo covarde-
mente manipulado pelos advogados 
do Banco do Brasil e que as medidas 
decretadas nos autos do Inquérito n° 
822/DF não lograram constatar qual-
quer elo entre a juíza e os membros da 
quadrilha.

deCIsÕes 
INaCredITÁveIs

Uma pessoa, cujo comporta-
mento suspeito vinha sendo divul-
gado pela imprensa desde o ano de 
2007, ingressa com uma ação de usu-
capião de dinheiro. Argumenta que 
foi efetuado um bilionário depósito 
em sua conta corrente há mais de três 
anos, sem contestação judicial ou ex-
trajudicial, e pede, ao final, que seja 
reconhecida a sua propriedade sobre 
essa quantia.

Distribuído o feito, a magistrada 
que recebe a ação concede liminar 
inaudita altera pars [sem ouvir a ou-
tra parte] determinando que o Banco 
do Brasil se abstenha de movimentar 
R$ 2.307.777.919,43 (dois bilhões, 
trezentos e sete milhões, setecentos e 
setenta e sete mil, novecentos e deze-
nove reais e quarenta e três centavos), 
sob pena de multa diária.

Cabe realçar que a então magistra-
da de primeiro grau, em sua liminar, 
afirma categoricamente e por duas 
vezes que o dinheiro existe e que o 
autor tem direito sobre o numerário. 
Confira-se:

“Considerando a existência de fu-
mus boni iuris (direito do autor de ga-
rantir os valores depositados em suas 
contas bancárias no Banco do Bra-
sil) bem como o periculum in mora 
(prejuízo do autor se houver movi-
mentação de mais valores), defiro o 
pedido de liminar para que o Banco 
do Brasil se abstenha de realizar qual-
quer movimentação no valor de R$ 
2.307.777.919,43 depositado nas con-
tas do requerente sob pena de multa 
diária de R$ 2.000,00” .

A falta de cautela permite, inclu-
sive, que terceiros sejam induzidos 
a erro quanto à efetiva existência do 
dinheiro nas contas do autor da ação 
(já que o fato foi afirmado pela ma-
gistrada), propiciando indevidas ces-
sões de crédito, tal como suscitado 

por Luiz Roberto de Barros Araújo, 
em petição juntada aos autos quatro 
dias antes da juíza homologar o pe-
dido de desistência, formulado por 
Juarez Correia dos Anjos.

Ainda em relação à falta de cau-
tela, tem-se que a incomum ação de 
usucapião de dinheiro de origem des-
conhecida foi proposta por terceiro 
com base em substabelecimento de 
procuração que lhe concede poderes 
para praticar gigantesco número de 
atos, inclusive movimentar os supos-
tos bilhões de reais que o autor afir-
mava existir.

Interposto agravo de instrumen-
to por parte do Banco do Brasil, a 
desembargadora Marneide Merabet 
decidiu o recurso sem a prudência 
exigida para todo magistrado e, por 
meio de decisão proferida com par-
ca fundamentação, confirmou a de-
cisão liminar anterior, exigindo da 
instituição financeira a produção de 
prova negativa.

Constatou-se também outra si-
tuação que revelou proceder incom-
patível com o que se espera de ma-
gistrado, qual seja, a afirmação feita 
pelo Banco do Brasil de que a Vera 
Araújo de Souza estaria sofrendo 
“pressão de cima”.

Mesmo diante de laudo pericial e 
da sentença proferida pela justiça do 
Distrito Federal, que atestavam a fal-
sidade dos documentos juntados com 
a inicial, a juíza postergou o exame do 
pedido de reconsideração formulado 
pelo Banco do Brasil, submetendo ao 
ônus de ter que provisionar a quantia 
discutida na demanda para o caso de 
eventual decisão judicial que determi-
nasse a liberação do montante.

A desembargadora Marneide Me-
rabet, na mesma data em que Vera 
Araújo de Souza homologou o pedido 
de desistência, formulado na ação de 
usucapião, revogou a decisão ante-
riormente proferida e atribuiu efeito 
suspensivo à decisão da magistrada de 
1º grau. Essa cautela poderia ter sido 
adotada de ofício pela juíza, quando 
estava de posse dos documentos que 
revelaram a tentativa de golpe na jus-
tiça do Distrito Federal.

Nem se alegue má-fé por parte 
do Banco do Brasil ao formular pe-
dido de providências perante o CNJ, 
já que, à época do protocolo do pe-
dido no órgão, o processo ainda es-

tava em trâmite, a decisão liminar 
prolatada por Vera Araújo de Souza 
encontrava-se em vigor (tendo sido 
confirmada pelo TJ/PA) e o perigo 
enfrentado pela instituição finan-
ceira permanecia latente.

bIlHÕes 
IrrelevaNTes

Diálogo travado durante o de-
poimento da desembargadora Vera 
Araújo De Souzano inquérito no Su-
perior Tribunal de Justiça:

Subprocuradora-Geral da Re-
pública  – A senhora se deu conta 
que mais ou menos dois bilhões de 
reais ele [o autor da ação] seria qua-
se um sócio, aliás, seriam sócios do 
Banco do Brasil?

Depoente  – Eu só poderia saber 
disso depois que o Banco do Brasil se 
manifestasse.

Subprocuradora-Geral da Re-
pública – Não. Quando a inicial veio, 
ele pediu dois bilhões e alguma coisa 
e a senhora deferiu o bloqueio sem 
nenhum questionamento de dois bi-
lhões, não me lembro o restante, que 
seria uma sociedade da pessoa com 
o Banco do Brasil. Quer dizer, não é 
uma coisa lógica.

Depoente – sim.
Subprocuradora-Geral da Repú-

blica – Ou é comum?
Depoente – Não. Comum, jamais”.

a Falsa 
ProdUTIvIdade 

Quando inquirida no inquérito 
sobre o fato de ter levado quatro dias 
para proferir a decisão liminar que 
impediu o Banco do Brasil de trans-
ferir o valor de R$ 2 bilhões, declarou 
que essa era a rotina adotada na 5ª 
vara cível da comarca de Belém e que 
“minha produtividade, tanto na vara 
quanto no desembargo, a maior pro-
dutividade era a minha.”.

Verifica-se, porém, que no mês de 
outubro de 2010 havia 867 processos 
aguardando andamento há mais de 
100 dias e 3.706 processos na vara da 
qual a juíza era a titular, No mês de 
novembro de 2010 havia 915 proces-
sos aguardando andamento há mais 
de 100 dias e 3.796 processos na vara. 
No mês de dezembro de 2010 havia 
1.034 processos aguardando anda-
mento há mais de 100 dias e 3.819 
processos na vara.
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Apesar de esses números indica-
rem elevado número de feitos aguar-
dando andamento há mais de 100 
dias, a então juíza concedeu a liminar 
pleiteada nos autos da ação de usuca-
pião especial de dinheiro em apenas 
quatro dias.

o rIsCo FINaNCeIro

A concessão da liminar em favor 
dos autores criou situação temerá-
ria para o Banco do Brasil e para o 
sistema financeiro nacional, pois ao 
determinar que a instituição ban-
cária se abstivesse de movimentar 
a quantia de mais de R$ 2 bilhões, 
teria que reservar referida quantia 
como forma de se precaver de futu-
ra decisão. Ela poderia ser favorável 
ou desfavorável, sem falar na inse-
gurança jurídica gerada pela deci-
são, pois demonstra que qualquer 
petição bilionária será atendida sem 
prévia e segura análise.

O maior temor do banco era de 
que os agentes que montaram a ação 
de usucapião especial cedessem para 
terceiros o suposto crédito reconhe-
cido em decisão liminar proferida 
pela juíza, criando situação de risco 
para o BB e para o sistema financei-
ro nacional.

O intento da suposta quadrilha 
era o de tornar aparentemente legí-
tima, com chancela judicial, situação 
inexistente, qual seja, de que os valo-
res discutidos na demanda de usuca-
pião de fato existiam.

Um abalo maIor

Depoimento de Solon Mendes da 
Silva, advogado do Banco do Brasil 
que atuou na ação de usucapião, no 
inquérito no STJ:

Ministra Eliana Calmon – Gos-
taria que o senhor narrasse sobre 
este caso deste bloqueio que houve 
de dois bilhões em favor de Francis-
co Nunes Pereira por um advogado, 
Antônio Lobo, e que depois se des-
cobriu que era uma quadrilha que já 
tinha estado aqui em Brasília e que 
depois foi lá para o Pará e posterior-
mente verificou-se que havia uma 
certa ligação entre alguns membros 
do poder judiciário do Estado do 
Pará com estas pessoas. O que o se-
nhor sabe sobre este caso.

Depoente – Francisco Nunes Pe-
reira, que tinha vários apelidos, co-

nhecido pela Diretoria de Segurança 
do Banco do Brasil, também por já 
haver intentado outras vezes con-
tra o patrimônio da empresa. O que 
chamou a atenção então é que, com 
base apenas em cópias, os autos esta-
vam compostos por cópias apenas, as 
quais não demandavam uma análise 
mais acurada, para que pudéssemos 
perceber que se tratavam de docu-
mentos falsos, inclusive com erros 
grosseiros de português, essa docu-
mentação tinha sido utilizada em 
Belém e, assim, num curto espaço de 
tempo, não recordo exatamente os 
dias, mas foi no início de novembro, 
como se fosse numa quarta, de uma 
quinta até uma segunda-feira, havia 
sido deferida essa liminar, e isso nos 
preocupou.

A primeira articulação nossa foi 
reunir o pessoal da segurança e mon-
tar uma caravana para que fossemos 
conversar com a juíza e demonstrar 
que o judiciário estaria sendo uti-
lizado por essa quadrilha para fins 
escusos. Fomos conversar com a 
magistrada e fomos recebidos por 
ela, apresentamos, mostramos a do-
cumentação toda, explicamos deta-
lhadamente como a quadrilha agia, 
as conexões que o banco já conhecia 
dessa quadrilha com outras atuações 
no país.  Saímos de lá bastante alivia-
dos, porque entendemos que havía-
mos resolvido a situação.

Ministra – Ela se mostrou surpresa?
Depoente  – Ela nos ouviu aten-

tamente. “Eu gostaria que vocês 
peticionassem e vou analisar isso 
adequadamente”. Lembro umas pas-
sagens assim que ela falou com mais, 
que ficaram marcadas: olha, esses 
autos vão reaparecer [os autos não 
estavam em cartório], e eu tenho 33 
anos de magistratura – ou algo assim 
– e não vou jogar pela janela, não vou 
jogar fora por conta disso, vou anali-
sar. E assim fizemos, assim fizemos. 
Colocamos no papel, fizemos uma 
notícia-crime na sequência, fizemos 
um pedido de reconsideração, o jurí-
dico local agravou, só que nenhuma 
dessas medidas surtiu efeito.

Ministra  – Então, não havia a 
possibilidade de os autos estarem no 
Banco do Brasil e vocês não saberem?

Depoente - Muito estranho, mui-
to estranho, porque se estivessem 
com os advogados, teriam nos dito, 

imagino, a não ser que tenha havido 
algum erro de comunicação. Inclu-
sive os advogados que nos acompa-
nharam, se eu bem me lembro, eles 
diligenciaram pelos autos em cartó-
rio, ou seja, é de supor que não esti-
vessem com eles.

Depoente  – A questão de fun-
do é a seguinte: esse dinheiro nun-
ca existiu, não existia esse dinheiro. 
Então, se você me perguntar, eu vou 
ter que dizer não, porque o dinhei-
ro não existiu, mas aquela decisão 
criava uma expectativa de que tivesse 
existido, uma aparência, ela induzia, 
poderia induzir incautos a entender 
que aquele dinheiro teria existido. 
Essa foi a preocupação do banco.

Ela não é tão inócua assim quan-
to pode parecer a uma primeira vis-
ta. E dentro desse mercado de pre-
ocupações, em que essas quadrilhas 
compram, vendem, aplicam golpes 
e fazem cessões desses créditos, isso 
se torna muito preocupante, porque, 
com certeza, apareceria dali a pouco 
alguém dizendo que adquiriu aque-
les dois bilhões depositados na conta 
tal, já resguardados pela decisão da 
5ª vara.

Lendo aqui, tenho mais clara-
mente a preocupação nossa. Ou seja, 
o que nos chamou a atenção é que ela 
diz o seguinte “qualquer movimen-
tação no valor de dois bilhões, de-
positado nas contas”. Então, ela está 
dizendo que o valor está depositado. 
Ela está dizendo que existe. Então, 
aqui, ela criou o valor. Se ela criou 
o valor, o próximo passo é a quadri-
lha, de algum modo, conseguir uma 
transferência para não sei onde, é 
correria, é advogado pegando avião, 
é loucura, para a gente tentar reverter 
a decisão. Esse é o passo a passo da 
quadrilha.

Qual é a nossa preocupação 
aqui? No dia seguinte, vai lá e tira 
um extrato. Tem dez centavos. Aí, 
ele vai lá na juíza. Olhe aqui, o ban-
co está descumprindo. Era pra ter 
dois bilhões e trezentos e tem dez 
centavos na minha conta. Eu quero 
multa, eu quero não sei o que, eu 
quero...Esse é o problema. Ela diz 
“...qualquer movimentação de dois 
bilhões depositado nas contas”. No 
dia seguinte ele tira um extrato, está 
zerado, e aí começa a se criar um va-
lor que nunca existiu.
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sIlÊNCIo 
sobre bIlHÕes 

Depoimento da desembargadora 
Marneide Merabet no STJ:

Subprocuradora-Geral da Re-
pública – Então, quer dizer que o di-
nheiro de um banco em que, apesar 
de tudo, o maior acionário é a União 
Federal, a senhora acha que uma parte 
tem mais direito que toda a sociedade 
brasileira, que ela tem mais razão para 
movimentar uma quantia de dois bi-
lhões de reais? Dois bilhões de reais! 
A senhora se dá conta que é pratica-
mente o PIB do Estado?

Depoente – Eu deixo de responder.

sem CoNTaTo

A partir da quebra de sigilo tele-
fônico, soube-se que Antonio Car-
valho Lobo (advogado que assinou 
a ação de usucapião especial) ligou 
por 20 vezes para o número suposta-
mente utilizado pela Desembargado-
ra Marneide no período compreendi-
do entre os dias 04/11/2010 (data do 
ajuizamento da ação de usucapião) e 
09/12/2010 (dia posterior à decisão 
da desembargadora que negou a con-
cessão de efeito suspensivo ao agravo 
de instrumento interposto pelo Banco 
do Brasil.

Inquirida pela Subprocurado-
ra-Geral da República, a magistrada 
afirmou nunca ter tido contato com o 
advogado.

Subprocuradora-Geral da Repú-
blica – E o advogado Antonio Lobo?

Depoente  – Eu o conheço como 
advogado.

Subprocuradora-Geral da Repú-
blica – Mas a senhora já teve algum 
contato com ele?

Depoente – Não. Também não.
Subprocuradora-Geral da Repú-

blica – Também não?
Depoente – Não.

movImeNTaÇÃo 
de dINHeIro

A Receita Federal, em cumpri-
mento à decisão proferida pela Cor-
regedoria Nacional de Justiça, en-
caminhou relatório em que aponta 
que Marneide Merabet teve movi-
mentação financeira incompatível 
com sua renda nos anos de 2009 e 
2010 (mesmo ano em que proferi-
da a decisão que negou efeito sus-

pensivo ao agravo de instrumento 
manejado pelo Banco do Brasil nos 
autos da ação de usucapião), fato 
que configura, no mínimo, indício 
de prática incompatível com o de-
ver de integridade profissional pre-
visto no art. 19 do Código de Ética 
da Magistratura.

A Receita informou que a ma-
gistrada teve créditos em suas con-
tas bancárias que representaram 2,6 
e 2,52 vezes o valor dos seus rendi-
mentos declarados nos anos de 2009 
e 2010 e que no ano de 2011 os crédi-
tos em suas contas bancárias caíram 
visivelmente quando comparados 
com os anos anteriores.

Em sua defesa, a desembargado-
ra alegou que a única movimentação 
acima de padrões normais foi no va-
lor de R$ 255.353,12 - cujo credor é 
LIB CONSIG TJ (empréstimo ban-
cário feito pela magistrada) e que no 
Banco do Brasil a movimentação alta 
se deu somente no ano de 2010 e que 
a maior parte dos créditos é de resga-
te de CDB.

Neste ponto, o relator, Joaquim 
Falcão, transcreveu trecho dos fun-
damentos adotados pela Receita Fe-
deral do Brasil para concluir pela 
movimentação financeira incom-
patível da sindicada, o que levou à 
instauração de operações contra a 
contribuinte: 

“Interessante também observar 
que, em regra, parece-nos que todos 
os valores em contas bancárias da 
contribuinte são integralmente saca-
dos, conforme valores da coluna dé-
bito da tabela acima.

Isso nos leva a deduzir que 
os valores creditados em contas 
são distintas, ou seja, não seria o 
caso de ter havido transferências 
que pudessem estar provocando 
distorções dos valores a crédito, 
uma vez que não faz sentido uma 
pessoa transferir valores de uma 
conta para outra, de sua mesma ti-
tularidade, para em seguida sacar 
integralmente.

Em função disso, somos levados a 
crer que os valores lançados a crédito 
das contas bancárias da contribuinte 
Marneide Trindade Pereira Merabet 
se referem a valores distintos entre si, 
o que reforça o indício de movimen-
tação financeira incompatível com 
seus rendimentos”.

a batalha 
de 2017

 
Com esta edição fecha-se 

2017 no Jornal Pessoal. Não 
será mantida a regularidade 
quinzenal em dezembro. 
Em parte porque o clima de 
festas não é muito favorável 
a leituras mais exigentes. 
Em parte porque foi mesmo 
muito difícil chegar ao fim 
deste ano.

Crescem os desafios para 
jornais impressos em papel. 
Torna-se quase impossível 
a continuidade de uma 
publicação que não tem 
publicidade e se mantém 
pela venda avulsa. Seu maior 
ponto de comercialização, 
a banca de revista, está 
em encolhimento tanto 
em quantidade quanto em 
diversidade, efeito da menor 
procura pelos clientes, outrora 
abundantes e constantes. É 
cada vez mais difícil ir além 
dos seus celulares.

No vermelho, pela 
primeira vez em 30 anos 
este jornal também vai 
encolher. No lugar dos 
dois mil exemplares de 
sempre, este número, o 645º 
da sua história, terá uma 
tiragem bem menor: 1,3 mil 
exemplares. É providência 
necessária para reduzir o 
encalhe, o desperdício de 
papel, tinta e outros insumos 
industriais (além do 
trabalho manual), e ajustar o 
custo à receita.

Provavelmente o JP estará 
de volta na primeira 
quinzena de 2018. A edição 
seguinte dependerá mais do 
leitor do que do autor.
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Bernardo Kucinski:
do jornalismo à ficção

Aos 70 anos, Bernardo Kucinski realizou uma façanha de causar 
inveja a muitos dos seus colegas de profissão: transpôs as muralhas 
do jornalismo e se lançou à planície da ficção. Na década de 
2010 escreveu K – Relato de Uma Busca, publicado em 2012. Deu 
densidade literária a um fato real: a busca do pai pela filha, sua 
irmã, que desapareceu durante a ditadura militar. 
Aos 80 anos, Bernardo lança seu segundo romance, Pretérito 
Imperfeito. Li o primeiro: gostei e o comentei aqui. Ainda não vi 
o segundo, que dizem ser outra forma de tratamento dos mesmos 
temas: paternidade, ausência, procura.
Eu próprio gostaria de transpor para a ficção parte do que 
acumulei na longa experiência de jornalista. A falta de talento 
me tem impedido de dar esse passo. Com alegria, acompanhei a 
transposição de Bernardo. Fiquei satisfeito pelo resultado positivo 
que ele conseguiu no primeiro teste. Não é tarefa fácil para um 
jornalista, que se condiciona – e às vezes se reprime – na busca pela 
objetividade da sua escrita, que tem que ser integralmente fiel à sua 
percepção dos fatos.
A ficção deve completar a tarefa de libertar Bernardo do dogmatismo 
e da intolerância com que ele se houve durante o período em que foi 
membro da engrenagem de poder do PT, na condição de assessor 
especial da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da 
República, durante o primeiro mandato de Lula.
Durante essa fase final da sua carreira de jornalista, nossa relação 
azedou. Em 1991, ele me deu uma grande alegria, ao registrar em 
seu livro já clássico, Jornalistas e revolucionários, que, junto com 
Ivan Maurício e Paulo Francis, eu adotara um estilo definitivamente 
outsider de exercer a profissão. Numa era em que a democracia 
parecia aposentar a imprensa alternativa, eu era alternativo.
Travamos uma polêmica no Jornal Pessoal por causa das minhas 
críticas a Edmilson Rodrigues, prefeito petista de Belém. A discussão 
chegou a ser muito dura e nos afastou. Na sua última vinda a 
Belém, houve uma tímida reconciliação, estabelecida à base do 
esquecimento do que nos separou – e continua a nos separar, mas 
agora, talvez, sem provocar sectarismos. Fico bem posto na condição 
de leitor de um ficcionista que começou tarde, mas começou bem – e 
assim prossegue. Bernardo Kucinski mudou de forma de expressão 
na hora certa, enquanto tem hora e vez.
Reproduzo trechos da entrevista que ele deu a André Oliveira.

rava. Aí, de repente, baixou o espírito 
e eu escrevi primeiro uma pequena 
novela policial, que me saiu muito 
fácil. Depois disso, passei a encarar a 
escrita como meu ofício. Ainda preci-
so melhorar minhas deficiências, mas 
eu gostaria de ter começado antes, de 
ter feito essa transição do jornalismo 
para a literatura antes.

P. Seu livro Jornalistas e Revolucio-
nários é uma referência sobre a histó-
ria da imprensa alternativa no Brasil. 
Você disse que agora está desiludido. 
O que se perdeu no caminho?

R. Primeiro, existe hoje um dis-
curso muito maniqueísta, muito pre-
so a frases feitas. Segundo, muito pri-
sioneiro de uma visão de mundo que 
acabou. O mundo da classe operária 
não existe mais. É outro mundo. Ain-
da é capitalismo, mas outro capitalis-
mo. Ao mesmo tempo, essa imprensa 
tem hoje muito pouco recurso. Ela 
trabalha, até onde sei, com muito dis-
curso e reprodução de notícia, mas 
com pouca geração de informação 
autônoma, pouca reportagem, que 
permitiria a ela trabalhar também um 
pensamento mais autônomo. 

De qualquer forma, acho que há 
coisas boas: ela foi muito eficaz, por 
exemplo, em captar novas lutas como 
questões de gênero, raciais, de etnia e 
ecológicas. Por fim, na época em que 
eu trabalha na imprensa alternativa, 
tinha a ditadura, a guerra fria, a guer-
ra do Vietnã, a revolução cubana. As 
grandes utopias ainda estavam. Hoje 
onde estão?

P. Você foi assessor especial na Se-
com durante o primeiro mandato do 
ex-presidente Lula. Como via o jorna-
lismo brasileiro e como o vê agora?

R. Eu tenho uma visão crítica da 
imprensa convencional brasileira mui-
to antiga, que é até um pouco desa-
gradável. Eu fui jornalista na época de 
ouro do jornalismo brasileiro. Aquilo 
era uma fé, uma religião para mim. 
O que vejo agora é que, para além do 
já danoso alinhamento unidirecional 
exacerbado da mídia, existe uma ética 
própria do jornalista brasileiro com a 
qual eu não concordo. É o sujeito que 
se tornou malandro, que vai fazer um 
jogo malicioso em entrevistas e repor-
tagens para ganhar destaque. É um 
processo pavloviano em que o jornalis-
mo mais austero, mais sério, pondera-
do, perdeu espaço para a malícia.

P. Há uma epigrafe do livro 
[Pretérito Imperfeito, lança-
do pela Companhia das Letras 

no dia 4] que diz que todas as dores 
podem ser suportadas se você as co-
locar em uma história. Foi por isso 
que você começou a escrever ficção 
depois dos 70 anos?

R. Não é por isso. O K surgiu qua-
se espontaneamente. Eu comecei a 
escrever porque subitamente se criou 

um hiato, um vazio, na minha vida. 
Eu trabalhei no Governo Lula e quan-
do voltei para a Universidade, veio 
minha aposentadoria compulsória. 
Aos 70 anos, eles te mandam embo-
ra, nem importa se você está bem ou 
não. E eu fiquei meio assim: fora do 
Governo, fora da Universidade. Tam-
bém estava muito desencantado com 
o jornalismo, até mesmo com o jorna-
lismo alternativo em que eu colabo-
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P. O jornalista Cláudio Abramo 
dizia que a ética do jornalista deve-
ria ser a mesma ética de qualquer 
trabalhador.

R. Poderia ser algo assim mes-
mo, porque a ética clássica que se 
ensina nas escolas de jornalismo e 
que aprendemos, no fundo, veio dos 
Estados Unidos. Não é brasileira. Lá 
é que se criou o código de ética. Os 
princípios fundamentais são: a bus-
ca da verdade e fair play. Mas, veja, 
essa palavra é tão estranha à nossa 
cultura que não tem tradução. Pode-
mos dizer que é jogo limpo, mas não 
é exatamente isso. O fair play é você 
ser honesto com o entre-
vistado, não tentar passar 
a rasteira nele. E acredito 
que é isso que não sobre-
viveu no Brasil. Foi outra 
ideia fora de lugar aqui, 
porque não existe mais 
fair play no jornalismo.

Acho que a paterni-
dade é uma relação de 
muita atividade, mas de 
pouca conversa

P. Falando em fair 
play, você acha surpre-
endente o Bolsonaro, 
um admirador do regime militar, 
estar em segundo nas pesquisas elei-
torais para 2018?

R. Não surpreende, porque sem-
pre houve um processo social das 
classes dominantes – desculpe usar 
o chavão – de não expor as atroci-
dades da ditadura de forma a criar 
uma consciência crítica. Aqui é tudo 
jogado meio debaixo do tapete, a lei 
de anistia perdoou todos, ninguém 
pode ser processado, ditadores con-
tinuam sendo homenageados com os 
nomes das ruas. É uma dominação 
pela cultura. Nesse tipo de ambiente, 
sempre houve admiradores, pessoas 
que se lembram de parte dela, mas 
não do todo.

Lembram-se do emprego, do mi-
lagre econômico, mas não das atro-
cidades. E o Bolsonaro surge nesse 
momento de crise única. De falência 
da política como atividade, de falên-
cia do Estado. Tudo ruiu. Mas acre-
dito que o Bolsonaro é um fenômeno 
limitado, isso porque ele vai contra a 
vanguarda que abandonou a grande 
utopia, mas continua com pequenas 
utopias: igualdade de gênero, combate 

ao machismo, a necessidade de, atra-
vés de políticas diretas, compensar os 
450 anos de escravatura. Todas essas 
lutas são muito recentes e ele vai con-
tra isso tudo.

P. Mas 60% dos possíveis eleitores 
dele são jovens.

R. Mas o fascismo da Alemanha, 
por exemplo, vem também de jovens, 
especialmente dos da Berlim Orien-
tal. Em Israel, é a mesma coisa. São 
jovens de 20, 25 anos. Não é uma 
coincidência, mesmo porque quem 
mais sofre com os efeitos nefastos do 
neoliberalismo são os jovens. Eles não 
têm emprego, não têm perspectivas. É 

normal que sejam os mais 
revoltados.

P. Você pensa em co-
locar esse momento do 
país em algum de seus 
próximos livros?

R. Outro dia, eu as-
sisti a um filme chamado 
Retorno a Ítaca [com ro-
teiro do escritor Leonar-
do Padura], em que um 
grupo de amigos cubanos 
se reúne depois de anos 
para falar sobre suas vi-
das e sobre o país. Tenho 

a intenção de fazer algo semelhante, já 
que tenho um grupo de amigos bem 
semelhante. Falamos do passado, mas 
também de todos os ataques que o 
país está sofrendo depois do que eu 
considero ter sido golpe institucional. 
Precisou ser dado um golpe para que 
houvesse outros ataques, como o teto 
de gastos e a nova lei trabalhista. 

O cenário agora mostra o Lula em 
primeiro lugar e crescendo nas pes-
quisas, mas acredito que ele não vai 
ser candidato. Sua eleição é incom-
patível com tudo o que aconteceu até 
agora. Ou vão dar um tiro nele, como 
acontece nos Estados Unidos, ou vão 
torná-lo inelegível. 

No começo, a Lava-Jato tinha um 
enfoque muito grande no PT, ganhou 
adesão da mídia e de parte da socie-
dade por isso, mas depois ela passou 
a atingir outros alvos. Agora, com a 
aproximação das eleições, o que pa-
rece é que o PT começa, mais uma 
vez, a ser o foco. Ninguém sabe o que 
vem pela frente, por isso, acho que 
a frase do momento é: quem sabe o 
que vai acontecer é porque está mui-
to mal informado

dalcídio de novo

Depois de ter reeditado Ponte do 
Galo, que estava fora de alcance já há 
bastante tempo, a Pará Grafo Editora 
vai relançar mais dois livros de Dalcí-
dio Jurandir que se tornaram raros: Os 
habitantes e Três casas e um rio. Como 
da outra vez, os editores esperam que 
os próprios leitores ajudem a financiar 
a edição, através de nova campanha, 
que começou à meia-noite do dia 1º, 
através de site cujo link é http://catar-
se.me/dalcidiojurandir.

Quem acessar no primeiro dia terá 
direito a recompensas exclusivas. Vale 
a pena: como negócio e como parceria 
em um empreendimento de alta qua-
lidade cultural.

o respeito ao autor

A republicação da obra de Dalcí-
dio Jurandir deu motivo a um debate, 
travado no meu blog (e, certamente, 
em outros espaços), sobre o trabalho 
de edição. É questionada a interven-
ção do editor sobre a originalidade 
e integridade do texto, a pretexto de 
atualizar a ortografia, corrigir eventu-
ais erros ou mesmo estabelecer uma 
intenção do autor que não foi seguida 
na edição original.

Um leitor pediu minha opinião a 
respeito dessa controvérsia. Não me 
sino autorizado a emiti-la no caso con-
creto. Li Dalcídio sem atentar muito 
para o que dele foi dito. Mas acho que 
devem ser respeitadas as edições ante-
riores se foram todas publicadas com o 
autor ainda em vida, exceto se ele ma-
nifestou a intenção de mudar ou cor-
rigir alguma coisa do que escreveu e 
não teve a oportunidade de ele próprio 
executar o que pretendeu.

Mesmo erros evidentes devem ser 
acatados se o autor nunca os admitiu 
ou anunciou o desejo de corrigi-los. 
Há erros gramaticais em Jorge Ama-
do que ele considerava próprios do 
seu estilo. Provavelmente desconhe-
cia a regra quando a transgrediu. Mas 
também é verdade que desprezava 
normas castiças. 

Assim, como regra, a vontade (ou 
a falta dela) de um autor é sagrada, até 
mesmo para impedir que seus editores 
publiquem textos que o autor jamais 
pretendeu publicar. Essa iniciativa cos-
tuma soar como arranjo comercial.

http://catarse.me/dalcidiojurandir
http://catarse.me/dalcidiojurandir
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O lixo de Marituba:
há mocinho no caso?

 
A multinacional Revita, através 

de subsidiárias, opera vários aterros 
espalhados pelo Brasil. Todos eles 
funcionam normalmente, conforme 
as regras do Plano Nacional de Re-
síduos Sólidos, que entrou em vigor 
em 2010 para acabar com os lixões a 
céu aberto, como o do Aurá, em Ana-
nindeua, que atendia a região metro-
politana de Belém.

Mas em Marituba, que substituiu 
o Aurá a partir de 2016, a empresa 
age como facínora. De forma tão cri-
minosa e dolosa que, no dia 9, dois 
dos seus diretores foram presos (em 
São Paulo e Salvador) e outros fun-
cionários conduzidos coercitivamen-
te para depor, além de outras san-
ções, executadas por uma força tarefa 
com 41 policiais civis e 16 promoto-
res (protegidos pela Polícia Militar). 
Eles cumpriram mandados judiciais 
também fora do Pará.

A ação foi drástica porque as 
autoridades envolvidas concluíram 
que era necessário dar “uma res-
posta à altura”. Os diretores presos 
“debochavam das autoridades pa-
raenses, do sistema judiciário e da 
população do Pará”, declarou o che-
fe do Ministério Público do Estado, 
Gilberto Valente Martins.

Em apenas dois anos de funcio-
namento, a Revita teve que abrir 15 
lagoas – no lugar das duas que esta-
vam previstas – para o tratamento do 
chorume. Elas já contêm 155 mil me-
tros cúbicos de resíduos do lixo. Uma 
das lagoas se rompeu, vazando mais 
de três mil metros cúbicos de cho-
rume. O aterro ficou saturado, mas 
continua a receber lixo, a uma média 
de duas mil toneladas por dia.

Esse valor pode ser equiparado 
(guardadas as proporções, em relação 
à população atendida) aos sete mil 
metros cúbicos diários lançados no li-
xão Jardim (ironia fedorenta) Grama-
cho, em Duque de Caxias, que atendia 
à região metropolitana do Rio de Ja-
neiro. Esse lixão foi o maior da Amé-
rica do Sul, até ser fechado, em 2012, 
depois de quase 40 anos de funciona-

mento. A operação contra a Guamá 
Tratamento de Resíduos, a subsidiária 
local da Revita, se inspirou nele.

As prisões foram determinadas 
pela justiça porque a empresa foi 
acusada de cometer poluição atmos-
férica e hídrica, fornecer dados falsos 
ou enganosos para obter o licencia-
mento ambiental, e enganar todos os 
órgãos que a fiscalizavam, do poder 
judiciário à polícia, passando pelo 
Ministério Público e a Secretaria de 
Meio Ambiente e Sustentabilidade 
do Estado.

Mesmo quando realizavam fis-
calização no interior do aterro, esses 
órgãos públicos eram ludibriados de-
liberadamente. A Guamá, por isso, 
acumula “bilhões de reais” (valor 
não especificado em multas aplica-
das pela Semas por tantas irregulari-
dades praticadas.

A empresa reagiu declarando que 
foi surpreendida pela ação. Disse que 
cumpre rigorosamente o plano de al-
teração do manejo do depósito, depois 
de investir 20 milhões de reais (fração 
irrelevante do valor das multas lavra-
das) para operar “dentro do padrão de 
excelência e em conformidade com as 
melhores práticas do setor”.

Como explicar tal paradoxo? 
Uma empresa que age corretamente 
em outros Estados, aqui (e só aqui) 
procede com cinismo e a mais desla-
vada má fé. Ainda assim, conseguiu, 
ao longo dos meses de falta de reação 
do agora operoso poder público ao 
clamor público, transformar Mari-
tuba num inferno, causando muitos 
e graves problemas de saúde à sua 
população, por causa do mau cheiro 
emanado do seu aterro.

O delegado geral da polícia civil, 
Rilmar Firmino, tem uma explicação: 
todo o sistema de fiscalização foi in-
duzido a erro, inclusive o comitê in-
terventor, que recebeu delegação de 
poder para agir no aterro. A escuta te-
lefônica das conversas entre os direto-
res da Guamá atestou que eles tinham 
acesso a informação privilegiada. Por 
parte de quem, ainda não foi dito.

Sabiam, por exemplo, quando 
seriam feitas as fiscalizações. Pre-
paravam-se então para enganar os 
fiscais, mesmo que a manipulação 
fosse medida em dezenas ou cente-
nas de metros cúbicos de lixo. Como 
conseguiam “maquiar” o cenário, 
fazendo de uma ação criminosa pro-
cedimento exemplar?

Os diretores estão presos, a ação 
foi drástica, o crime foi revelado. Mas 
a história toda ainda não foi contada. 
Ou foi mal contada.

 

o lixo e a 
política do Pará

 
Há algum tempo circula nos bas-

tidores a informação de que Helder 
Barbalho, ministro da Integração Na-
cional e ex-prefeito de Ananindeua, 
seria sócio da Guamá Tratamento de 
Resíduos e da Revita, subsidiárias no 
Pará e no Brasil da multinacional ita-
liana Solvi. Mas nada foi confirmado. 
Até agora.

No dia, 8, foram divulgadas trans-
crições de conversas telefônicas entre 
diretores da Revita e da Guamá, inter-
ceptadas pela investigação policial. O 
material serviu de prova para a Ope-
ração Gramacho, desencadeada dois 
dias antes, que prendeu dois direto-
res das empresas, conduziu coerciti-
vamente outros a depor e apreendeu 
material probatório.

As provas coligidas foram sufi-
cientes para mobilizar uma grande 
força-tarefa. Mas, por enquanto, não 
para indiciar Helder Barbalho, ou, ao 
menos, citá-lo. No entanto, o mesmo 
material foi apresentado pelas redes 
sociais e a imprensa como a confir-
mação de que o filho do senador Jader 
Barbalho é mesmo sócio dos donos 
do aterro sanitário de Marituba.

As transcrições reveladas não pro-
vam nada. Quando muito, são indí-
cios para serem investigados. Não há 
dúvida que o ministro foi procurado 
(por ter sido prefeito na região metro-
politana de Belém, por ser ministro, 
por ser candidato ao governo e por ser 
filho de quem é), ouviu os seus inter-
locutores da empresa, lhes forneceu 
informações, mas sequer chegou a de-
finir uma posição fechada a respeito 
do que lhe foi proposto.
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Nem há mesmo unanimidade na 
direção das empresas sobre o que es-
perar de Helder Barbalho. Numa con-
versa mais informal ele chega a ser 
tratado como sócio, mas não é possí-
vel definir se trata-se de um tratamen-
to simbólico ou concreto, se a possível 
sociedade estava em cogitação sem 
conseguir se consumar ou se havia 
alguma transação ilícita na aproxi-
mação e abordagem. Por enquanto, 
a julgar por essas transcrições, nem 
suspeito ele pode ser classificado, an-
tes de uma melhor apuração dos fatos.

O que parece inquestionável é 
o lançamento de uma ponte para o 
futuro imediato ou um pouco mais 
longínquo, pela ampliação dos negó-
cios da Guamá para Acará, Castanhal 
e Parauapebas (cujo prefeito, Dar-
ci Lermen, do PMDB, é aliado dos 
Barbalho), e para outros negócios, 
como o lançamento de chorume no 
rio Guamá através da Cosanpa (que 
não está ao alcance dos Barbalho, 
mas passará para a sua órbita de ele 
for eleito em 2018).

Há questões técnicas e de interesse 
público que exigem o prosseguimento 
das investigações. Há também assun-
tos relativos ao dinheiro público, que 
podem servir de frente ao combate à 
corrupção. Mas há, também, evidente 
componente político. Parece claro que 
os maiores adversários dos peemede-
bistas, os tucanos, pretendem usar o 
episódio como tema de antecipação à 
campanha eleitoral do próximo ano.

O comportamento dos dois jor-
nais da família Maiorana é um sinal 
da tensão nos bastidores do poder 
político. Se Romulo Maiorana Júnior 
ainda estivesse à frente do grupo de 
comunicação, certamente  O Libe-
ral abriria manchete para o fato, es-
tivesse ele amadurecido ou não. Ro-
minho era aliado de Jatene e inimigo 
feroz dos Barbalho. Os novos diri-
gentes, que o derrubaram, seus cin-
co irmãos, preferiram resguardar 
o principal jornal da casa de entrar 
numa jogada política e eleitoral.

Mas não puderam deixar de prati-
car esse jogo através do outro veículo, 
de expressão muito menor, mas com 
maior penetração nas camadas de 
renda mais baixa da sociedade. Certa-
mente um jornal sério teria que abor-
dar a questão, como fez o Amazônia, 
mas não fez O Liberal. Se não houves-

se pressão (e muita publicidade) do 
governo do PSDB e, especificamente, 
do governador Simão Jatene (ou de 
próximo a ele), para cuja campanha 
de reeleição recebeu das duas empre-
sas 430 mil reais (informação citada 
por Helder), talvez o Amazônia tam-
bém passasse em branco ou daria a 
resposta de Helder na íntegra, ao in-
vés de editar a nota que ele distribuiu.

Um detalhe se destaca no digitar 
entre ovos que deve ter marcado a ela-
boração do texto publicado. Em certo 
período, Helder é tratado como “pre-
tenso governador do Estado”. A ex-
pressão é muito mais agressiva do que 
se o redator tivesse optado por “que 
pretende ser governador do Estado”. É 
uma diferença sutil, mas, em política, 
a sutileza pode ser mais importante 
do que o explícito ou desarrazoado.

É por este ramal que a evolução 
das necessárias investigações de tema 
tão sério pode se desviar.

 

o lixo fede 
mais aqui?

 
Os participantes de um seminário 

sobre resídu  os sólidos realizado em 
Belém, sob a coordenação da Funasa 
(órgão do Ministério da Saúde), no mês 
passado, fizeram visitas técnicas ao ater-
ro sanitário de Marituba, atestando “o 
alto padrão de excelência do aterro em 
todos os seus aspectos”, conforme ga-
rante a Guamá Tratamento de Resídu-
os, em nota de esclarecimento que ocu-
pou página inteira das edições do dia 
10 de O Liberal e do Diário do Pará. 
No mesmo mês, a Secretaria de Meio 
Ambiente e Sustentabilidade do Estado 
efetuou uma das suas periódicas visitas, 
sem apontar anormalidades.

Dias depois, porém, o Ministério 
Público e a polícia civil prenderam 
dois diretores da empresa e a toma-
ram como razão de uma aparatosa 
operação, por estar agindo de forma 
criminosa na gestão do aterro e frau-
dar ou manipular as informações 
prestadas ao poder público, induzin-
do-o a erros.

Na nota, a empresa lembrou que 
“possui as devidas licenças ambien-
tais para operar e vem atuando, des-
de abril, em modelo de cogestão, em 
conjunto com interventores nome-
ados pelo poder judiciário, com re-
presentantes da Semas. Tudo dentro 
dos melhores modelos de excelência, 
como atestam, inclusive, as últimas 
vistorias da Semas no local”.

Nega ter poluído as águas super-
ficiais e subterrâneas, louvada em 
laudos e parecer do Instituto de Geo-
ciências, Núcleo de Estudos Hidroló-
gicos e do Meio Ambiente da Univer-
sidade Federal da Bahia (e, por que 
não, da UFPA?).

Quanto ao odor, sustenta que ele 
“é incapaz, cientificamente, de cau-
sar os problemas de saúde que são 
atribuídos ao empreendimento, tais 
como aumento na ocorrência de gri-
pes e resfriados e problemas respira-
tórios bem como o aumento, no ano 
de 2017, de infecções gastrointesti-
nais, dermatológicas e respiratórias”, 
embora “possa causar desconforto”.

Quanto ao chorume usado, ga-
rante que a unidade “dispõe de tra-
tamento avançado, composto de dois 
módulos de osmose reversa, uma 
tecnologia de origem alemã, alta-
mente sofisticada e cara, utilizada 
nos melhores aterros do mundo”.

Explica que o aumento no núme-
ro das lagoas de acumulação de cho-
rume, de 2 para 15, foi para atender o 
compromisso de respeito ao ambien-
te, diante da produção de mais mate-
rial do que o previsto, evitando, as-
sim, “que esse excesso alcançasse os 
recursos hídricos da região”. Ressalta 
que “foram solicitadas as devidas li-
cenças ambientais para que pudesse 
fazê-lo” (mas não informa se tais li-
cenças foram concedidas).

Como o aterro estava m regime 
de cogestão com o poder público e 
sujeito à fiscalização oficial perma-
nente, aos demais participantes da 
administração por intervenção cabe, 
agora, apresentar suas respectivas 
notas de esclarecimento. Se possível, 
remontando à origem dessa história: 
por que as autoridades competentes 
consentiram na instalação do aterro 
em área urbana e parcialmente su-
perposta a uma unidade de conser-
vação integral. Origem aliás, de to-
dos os males atuais.
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Eu, blogueiro?
 

o jornalismo 
e a política

 
Duas semanas atrás, Helder Bar-

balho divulgou uma nota negando 
que seja sócio das empresas responsá-
veis pelo aterro sanitário de Marituba 
ou que lhes tenha dado algum tipo de 
ajuda. A nota saiu nas redes sociais 
nesse dia e apenas uma vez no jor-
nal Amazônia.

Em O Liberal, não apenas a expli-
cação do ministro da Integração Na-
cional (e pré-candidato ao governo do 
Pará) ficou de fora. O principal jornal 
da família Maiorana simplesmente ig-
norou o assunto. Mais estranho ainda: 
a nota e a questão também foram to-
talmente deixadas de lado pelo jornal 
do ministro.

Era de se esperar que o Diário 
do Pará  fosse o mais empenhado em 
desmentir a presumivelmente injusta 
acusação, que circulava pelos basti-
dores já há algum tempo e agora se 
tornou pública. Passar ao largo não 
constitui uma linha editorial séria 
nem uma diretriz política eficiente. 
Pelo visto, o Diário só acentuará a sua 
condição de porta-voz político dos 
seus donos, função que predomina 
sobre o compromisso com o seu leitor.

Como o povo está cansado de 
saber, quem cala, consente. Ou, pelo 
menos, teme encarar o problema, por 
saber como entrar nele e nada saber 
sobre a saída, se existente.

Foi assim também no tratamento 
sobre a relação dos Barbalho com o 
lobista Jorge Luz, preso pela Operação 
Lava-Jato por intermediar propina 
para políticos do PMDB. Depois de 
negar a relação com Luz, o senador Ja-
der Barbalho teve que procurar nova 
explicação. Ainda sem convencer.

No ano passado, ainda estupefato, 
fui receber pela primeira vez o prêmio 
Fiepa (da Federação das Indústrias do 
Pará) de Jornalismo, na categoria blo-
gueiro. Cometi uma blague, ao agra-
decer à generosidade do júri e dos 
eleitores. Perguntei onde eu errara 
para merecer aquela honraria.

Na semana passada ela me foi con-
cedida novamente. Sou bicampeão 
como blogueiro. Não pude ir à festa 
de anúncio, organizada por amigos da 
sempre eficiente Temple. A questão 
foi suscitada por amigos: não estaria 
eu sendo cooptado pelo capital? Não 
estaria sendo domesticado?

Como sou suspeito para respon-
der, ainda mais pela convicção de sa-
ber exatamente quem sou e o que pro-
voco, transfiro a indagação aos meus 
leitores. Devo lhes dizer, porém, que a 
reincidência da Fiepa e seu círculo de 
julgadores mais me estimulam a ser o 
que sempre fui (e fiz) do que mudar 
de rumo. Mesmo porque já estou su-
ficientemente adiantado na vida para 
renunciar ao patrimônio que formei, 
embora o saiba de pouco valor.

Na verdade, eu me surpreendo 
por ser blogueiro. Quando ainda es-
tava completamente distante do mun-
do virtual, blogueiros de verdade me 
convidaram para o seu encontro na-
cional, em São Paulo. Mais velho do 
que quase todos, fui recebido como 
um pioneiro e quase vanguardista. 

Justificaram a iniciativa: antes do blog 
na internet, eu fundara um arquétipo 
em papel, este Jornal Pessoal.

A preferência dada ao meu blog 
pelo júri e pela votação popular sur-
preende porque o meu não é um es-
paço que se encaixa harmoniosamen-
te no universo virtual. Não reproduz 
vídeos nem fotografias. As letras são 
de pequeno formato e os textos são 
longos, frequentemente analíticos, 
por vezes complexos. Não são para 
leitura rápida ou fácil.

Não por qualquer iconoclastia do 
autor, com mania de ser difícil. É por-
que meus temas exigem mais reflexão 
para serem aprofundados, que é o 
objetivo do meu esforço jornalístico, 
desaconselhado pelos que entendem 
de internet.

Meu blog nunca será um campeão 
de audiência nem um fenômeno de 
sucesso comercial. É uma anomalia, 
porque não se desliga dos mesmos 
compromissos profissionais que apli-
co na versão impressa em papel, o 
Jornal Pessoal, do qual é uma versão 
eletrônica, até graficamente.

A segunda premiação da Fiepa 
parece dizer que se estou errado ou 
um tanto doido, o leitor – internauta 
ou não – aprova essa anomalia. Com 
o que me deixa intimamente alegre e 
recompensado. Embora sem garantir 
a perenidade do blog, cada vez mais 
incerta e não sabida.
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Ferrovia é paraense,
o domínio é chinês

 

Uma semana depois que o governa-
dor Simão Jatene assinou um memoran-
do de entendimento com empresários 
chineses, na embaixada da China, em 
Brasília, no dia 6, o documento foi pu-
blicado na edição do dia 14 do Diário 
Oficial do Estado.

O memorando diz respeito a uma 
obra que é o maior projeto concebido 
pela atual administração do tucano, ao 
longo dos seus 11 anos de duração. É 
a Ferrovia Paraense, projetada para ter 
1,3 mil quilômetros de extensão e cus-
tar 14 bilhões de reais. Desviaria para 
Barcarena um fluxo de carga que pode-
ria chegar a 100 milhões de toneladas, 
de tamanho equivalente ao da ferrovia 
de Carajás, construída pela Vale, evi-
tando que ela siga para o Maranhão ou 
para o sul do país.

  Para uma obra desse porte, era de 
se esperar que o governo divulgasse a 
íntegra do memorial de entendimento, 
para pleno conhecimento e debate da so-
ciedade paraense. Mas o que saiu foi um 

raquítico extrato dos documentos relati-
vos à China Railway Nº 10 Engeneering 
Group e à CCCC South America Regio-
nal S. A. R. L.

O objeto do entendimento é “o esforço 
comum entre os signatários para a imple-
mentação de projetos de desenvolvimen-
to de infraestrutura logística, comercial 
e industrial, com agregação de valores à 
Economia do Pará e, consequentemente, 
do Brasil, mormente com a construção e 
operação da Ferrovia Paraense”.

Ou seja: o governo privatizou não 
apenas a obra. Foi além: privatizou a fun-
ção pública de planejamento e gestão da 
ferrovia e do que mais os chineses enten-
derem de incluir no seu escopo.

Por quanto tempo? O extrato diz que 
o memorando entrou em vigência na 
data da sua assinatura, “permanecendo 
em vigor até o seu fiel cumprimento, sal-
vo a ocorrência do disposto na Cláusula 
Oitava ou Nona”.

Quais são essas ressalvas? O cidadão 
paraense não saberá. Por isso mesmo, o 

Participantes do massacre liberados

memorando não foi publicado. Talvez 
porque seus subscritores têm a plena 
consciência de que é usurpação de fun-
ção pública por ente privado e um che-
que em branco para os chineses.

Se essa obra sair, ela será chinesa. 
O governo paraense, que vinha con-
duzindo a ideia, delegou-a completa-
mente a um grupo empresarial do se-
tor ferroviário e um fundo financeiro, 
ambos da China. Eles estão autoriza-
dos a fazer o que quiserem, inclusive 
sentar sobre a ferrovia.

Se ainda existe Ministério Público 
e Assembleia Legislativa no Pará, esses 
dois órgãos, para manter o equilíbrio 
institucional no Pará, precisam obrigar 
o chefe do poder executivo a oficializar 
a íntegra desse perigoso memorial de 
entendimento. Ele pode ter cometido 
um ato de lesa-Estado, que não pode 
prosperar, sem que a sociedade se ma-
nifeste – diretamente ou por suas enti-
dades representativas.

Parece que o governador Simão 
Jatene deixou para o seu final de man-
dato a maior e mais grave iniciativa. 
Algo como um presente de grego para 
os troianos sitiados em sua cidade-
la pela insegurança pública, um dos 
maiores legados da administração do 
PSDB no Pará.

A relatora do processo votou con-
tra o pedido de habeas corpus. Dois 
desembargadores a acompanharam. 
Mas quatro integrantes da seção de 
direito penal do Tribunal de Justiça do 
Estado divergiram, votando, na sessão 
do dia 18, pela libertação de nove dos 
17 policiais civis e militares denuncia-
dos pelo Ministério Público do Esta-
do, sob a acusação de envolvimento 
na morte de 10 trabalhadores rurais 
em Pau d’Arco, com todas as caracte-
rísticas de execução.

As prisões preventivas serão subs-
tituídas pela aplicação de medidas cau-
telares diversas da prisão que o juiz da 
vara criminal de Redenção entender 
aplicar, já que ele preside a ação em 
primeiro grau, que subiu ao tribunal 
pelo recurso apresentado pela defesa 
dos policiais. Caso os acusados não 
cumpram as medidas, a concessão de 
liberdade poderá ser suspensa.

 A desembargadora Vânia Lúcia da 
Silveira rejeitou o pedido de liberdade, 

por considerar devidamente funda-
mentadas as prisões preventivas, como 
necessárias à segurança da instrução 
processual. A maioria da seção, porém, 
entendeu que tais requisitos não estão 
mais presentes, por ter sido superada 
a fase de inquérito policial. Isentou os 
acusados de capacidade de interferir 
na instrução do processo em juízo.  Por 
isso, os então indiciados já haviam sido 
postos em liberdade. Eles voltaram a 
ser presos novamente quando a denún-
cia do Ministério Público foi recebida 
em juízo. Foram soltos novamente.

Os policiais foram denunciados em 
setembro pela prática de homicídio 
consumado, homicídio tentado, tortu-
ra, associação criminosa e - o que tem 
a ver diretamente com a decisão do tri-
bunal - fraude processual. Eles foram a 
Redenção dar cumprimento a 14 man-
dados de prisão a alguns trabalhadores, 
suspeitos de envolvimento na morte de 
um segurança da fazenda Santa Lúcia, 
em Pau d’Arco.

Os policiais alegaram que o grupo 
se entrincheirou e recebeu a expedição 
a tiros. Os policiais reagiram, matan-
do 10 trabalhadores. Perícia chegou a 
conclusão de que a iniciativa do ataque 
foi dos policiais, que atacaram sem dar 
oportunidade de defesa às duas víti-
mas. Além de matar deliberadamente 
todas as pessoas que encontraram ao 
chegar ao local, manipularam a cena 
do crime e interferiram nas provas 
para induzir a investigação conforme 
seus interesses.

Esses antecedentes não justificam 
a manutenção dos policiais em prisão 
preventiva, para preservar a instrução 
processual de réus com esse perfil de 
violência, como queria o representante 
da lei e não quiseram quatro dos sete 
desembargadores da seção de direito 
penal, incluindo a relatora? Depois do 
enorme impacto pelo conhecimento 
dos fatos, a decisão de soltar os parti-
cipamtes do massacre soa mal para a 
justiça do Pará.
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aUsÊNCIa
O guaraná ficou esquentando na 

taça, no salão nobre do palácio do 
governo, à espera do ministro do tra-
balho, João Goulart, naquele 15 de ou-
tubro de 1953, mas ele não apareceu. 
Desde as 8 horas da manhã, o gover-
nador Alexandre Zacarias de Assun-
ção reunira os integrantes do seu staff 
para recepcionar o ministro do presi-
dente Getúlio Vargas, que visitava Be-
lém, algo não muito frequente à época. 
Da prefeitura, porém, Jango preferiu 
seguir direto para a arquidiocese, ig-
norando a parada na bela construção 
edificada por Antônio Landi.

Depois de esperar por mais de 
duas horas, o governador saiu para 
outro compromisso, mas obrigou seus 
auxiliares a manter a vigília pela visita 
que não houve. Como compensação, 
os anfitriões tiveram direito a sabo-
rear o guaraná, que fica mais gostoso 
em taças. Como represália, o general-
governador fez-se representar no em-
barque do ministro por seu oficial de 
gabinete, Raimundo Maués.

HIlÁrIo
Muitos deputados se ausentavam 

do plenário da Assembleia Legisla-
tiva do Estado antes das votações. 
Impediam a casa de deliberar sobre 
as matérias em pauta, mas nem por 
isso deixavam de receber o jetom pela 
sessão. Contra esse estado de coisas 
se manifestou o deputado Armando 
Mendes, da oposição, que apresentou 
uma resolução moralizadora. 

Foi o bastante para discussões sem 
fim e procrastinações pelo partido si-
tuacionista, o PSD (o Partido Social 
Democrático dos “baratistas”). Um 
dos seus mais destacados membros. 
João Camargo, achou que não havia 
nada demais que os parlamentares 
faltosos não só recebessem o paga-
mento da sessão de que não tinham 
participado, como recebessem a grana 
em suas residências.

Todos riram. Ainda riem, simboli-
camente falando.

rÁdIo
Noticiário da Rádio Clube do Pará 

em 13 de maio de 1954:
• PRC-5 lançará, amanhã, mais 

um grande cartaz de rádio novela. 
Será apresentado, diariamente, às 
11,30 e às 22,15, O Amor de Sinhazi-
nha, um magnífico trabalho de Aldo 
Madureira.

• PRC-5 apresentará amanhã, a 
partir de 21,05, Festa na Aldeia, o 
grande ’show’ variado das sextas-fei-
ras, no qual aparecerão a orquestra 
da PRC-5, com todos os seus solistas, 
Virgínia de Moraes, Augusto Silva e os 
Comediantes da C-5. Festa na Aldeia, 
uma produção de Guiães de Barros.

• Sábado, durante a apresentação 
do programa Cock-Tail de Ritmos, 
Avelino Henrique apresentará, numa 
das sequências, você já foi ao Mos-
queiro, com cenas cômicas, números 
musicais e crônicas sobre a aprazível 
vila balneária do Estado.

• A partir da semana, com o seu 
novo plano de programação para a 
segunda quinzena de maio, a PRC-5 
voltará a apresentar o seu famoso e 
veterano programa de calouros, Na-

memória
vio-Escola, sob a direção de Lourival 
Penalber e Guiães de Barros”.

Aviso aos navegantes: a televisão 
ainda não existia nessa época.

raINHa
Uma das datas mais comemo-

radas do carnê social de 1954 foram 
os 15 anos de Sílvia Mutran, filha do 
casal Benedito-Maria José Mutran, 
ele “do alto comércio paraense”, um 
dos maiores exportadores de casta-
nha-do-Pará. Dois anos antes Sílvia 
já havia sido Rainha da Imprensa e 
Rádio. E naquele 1954 mesmo “alcan-
çou o título máximo de Rainha das 
Rainhas do Carnaval, no sensacional 
concurso promovido pelos cronistas 
carnavalescos”. Depois casaria com o 
advogado Otávio Mendonça, de outra 
das influentes famílias com suas raízes 
– políticas e econômicas – no vale do 
Tocantins.

TeaTro
Em janeiro de 1957, o Teatro de 

Estudantes do Pará encenou, no au-
ditório da SAI (Sociedade Artística 
Internacional), a peça No poço do 
falcão, de W. B. Yeats, baseada numa 
lenda da idade heróica da Irlanda, 
com tradução da professora Angeli-
ta Silva (irmã, já falecida, de Maria 
Sílvia Nunes). Seria a avant-première 
do espetáculo, que participaria, no 
Rio de Janeiro, do 1º Festival de 
Amadores Nacionais.

Estavam no elenco: Cláudio Bar-
radas, Carlos Pereira e Bernadete Oli-
veira. O coro era formado por Sá Leal, 
Loris Pereira e Assis Filho. A direção 
era de Margarida Schivazappa e Peter 
Paul Hilbert. A coreografia, de Felici-
tas e Frances Beery. Cenário, de João 
Pinto. Figurinista: José Luiz. Execução 
de Nestorino. No patrocínio do espe-
táculo, Caixa Econômica, Associação 
Comercial do Pará, G. M. Rocha e Ir-
mão e Livraria Globo.

UNIversIdade
Ao ser criada, em 2 de julho de 

1957, a Universidade do Pará (ainda 
sem o Federal no nome) era formada 

ProPagaNda

A sétima arte
Este anúncio, do 

Independência, tem 70 
anos. O cinema ficava na 
avenida Independência, 

atual Magalhães Barata. Ir ao 
cinema era a maior diversão.
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por apenas sete faculdades: odonto-
logia, a mais antiga (de 1940), enge-
nharia (1941), medicina, direito e 
farmácia (todas de 1950), e de filoso-
fia, ciências e letras, e de ciências eco-
nômicas e atuariais, as mais novas. O 
custeio da nova universidade durante 
10 anos seria feito com recursos da 
SPVEA (Superintendência do Plano 
de Valorização Econômica da Ama-
zônia). Com um detalhe: a SPVEA 
acabou antes.

CaNTora
No dia 9 de agosto de 1959, com 

a Bossa Nova crescendo, Silvinha Te-
les veio cantar numa festa dançante 
na sede campestre da Assembleia Pa-
raense, acompanhada por Guiães de 
Barros ao piano. Foi apresentada como 
“graciosa intérprete expoente do rádio 
e televisão nacional”. Para quem quis 
sair da sede social, no centro da cidade, 
houve transporte especial a partir das 
sete e meia da noite. O show começaria 
cedo, às 8. A piscina ficou “franquea-
da”. Serviço de bar e restaurante fun-
cionando. Mas com Silvinha cantando, 
quem se interessaria?

JUÍZes
Este foi o resultado do concurso 

para juiz estadual em Belém, em se-
tembro de 1962, conforme as notas 
dadas pela comissão, integrada pelo 
presidente do tribunal, Oswaldo Po-
jucam Tavares, os desembargadores 
Eduardo Mendes Patriarca e Hamil-
ton Ferreira de Souza, e o advogado 
Egydio Sales:

Anselmo Santiago (depois juiz fe-
deral), nota 8,37; Alfredo Toscano, 
8,06; Adalberto Ambrósio de Sousa, 
7,58; Ossian Almeida, 7,50; Maria Lú-
cia Ferreira, 7,25; João Paulo de Almei-
da Alves, 7,00; Nelson Amorim, 6,64; 
Raimundo Chagas, 6,58; Platão Barros, 
6,33; Italzira Rodrigues, 6,28; Izabel 
Vidal de Ngreiros, 6,22; Carlos Segadi-
lha, 6,14. Ossian, Maria Lúcia, Nelson 
e Izabel chegariam ao desembargo.

Apenas três candidatos foram re-
provados, dois dos quais pretores e 
um advogado.

docotidiano

orQUesTra
Em 1953, o maestro Orlando Pe-

reira comandava uma orquestra com 
13 figuras, sendo sete de sopro, três de 
cordas, um de percussão, um crooner 
e o próprio band-leader, à frente do 
“conjunto harmonioso, animado e vi-
brante”.Depois de percorrer todos os 
clubes de Belém, a orquestra se exibiu 
em São Luís do Maranhão, para tocar 
no Lítero Clube, “o mais granfino clu-
be da capital maranhense”. Orlando 
Pereira não chegava a ser um Benny 
Goodmann, mas não ficava longe de 
um Valdir Calmon.

músICa
Já Lélio e seu conjunto comemora-

ram, em 1963, seu segundo aniversá-
rio com mais uma movimentada festa 
na sede do Bancrévea, que funcionava 
nos fundos do Grande Hotel (depois, 

Belém Hilton; hoje, Princesa Louçã). 
A festa teria dois conjuntos musicais 
e nela seria sorteado um LP, “gravado 
recentemente, que será o primeiro en-
tregue em Belém ao felizardo”. Lélio 
concorria com Alberto Mota, à frente 
das duas mais ativas bandas da cidade.

FIgUrINHas
Em abril de 1963, chegava às (ainda 

poucas) bancas de jornais e revistas de 
Belém e às livrarias Martins e Vitória o 
álbum de figurinhas de Rin-Tin-Tin, “o 
cachorro mais famoso do mundo”, con-
tando “sua vida e suas aventuras” num 
regimento militar americano, ao lado 
de um menino que era membro hono-
rário da corporação. Lançamento dos 
Livros de Ouro da Juventude, aprovei-
tando-se da série de televisão. O álbum 
custava 20 cruzeiros e cada envelope de 
figurinhas, cromadas, Cr$ 7. Era a gran-
de atração para as crianças.

FoTograFIa

Belém melhor
Cena de Belém de 1962. Um ônibus, daqueles montados sobre 

carroceria de caminhão, chega à esquina da rua Manuel Barata 
(sentido de tráfego inverso em relação ao atual) com a Presidente 

Vargas, tendo ao lado o Cine Teatro Palácio. A seta aponta ao 
guarda de trânsito, chamado de sinaleiro, entre a frente de um 
ônibus e a traseira de outro. Não há semáforo. A cobertura do 
chão ainda é com paralelepípedos. Os trilhos dos bondes ainda 
estão intactos. E Belém ainda era muito melhor para se viver.
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aNTologIa

O que mudou a Amazônia*

Se eu recebesse como tarefa in-
dicar os dois fatos que mudaram a 
história da Amazônia, dando-lhe a 
feição que ela tem hoje, não hesitaria 
um instante em apontar a cabanagem, 
que irrompeu em 1835, em Belém, e 
a integração física da região ao país 
através de rodovias, iniciada pouco 
mais de um século depois.

A cabanagem raramente aparece 
nos manuais de história nacional. 
Quando citada, ainda é embrulhada 
no pacote das sublevações do primei-
ro império, das menos importantes, 
quase sem individualização. Nenhu-
ma novidade: a história da Amazônia 
(praticamente tudo, da Amazônia) é 
um resíduo da história brasileira, um 
mero exemplo demonstrativo, a fa-
vor ou contra.

No entanto, a cabanagem é algo 
excepcional e único para os padrões 
de Pindorama: o povo tomou o poder 
e governou (três décadas antes da Co-
muna de Paris), com uma interrupção 
de retomada legal entre as três presi-
dências cabanas, ao longo de um ano; 
não foi apenas um acerto entre elites; 
até ter sua chama apagada, em 1840, a 
cabanagem arrastou para a morte um 
quinto da população da região. A en-
tão província do Grão-Pará e Rio Ne-
gro tinha 150 mil habitantes. Devem 
ter morrido uns 30 mil. Se fosse hoje, 
isso significaria dois milhões de mor-
tos em cinco anos.

Houve muita sangria durante o 
período inicial, brasileiros corren-
do atrás de portugueses; escravos 
e índios, na caça de senhores. Mas 
nada comparável ao massacre dos 
cabanos durante a época de “pacifi-
cação”, comandada pelo brigadeiro 
Soares Andréa, com total cobertura 
do Rio de Janeiro. 

Os amazônicos queriam se livrar 
da dominação colonial portuguesa, 
que sobrevivera, incólume, à eman-

cipação política do país, como se ela 
não tivesse ocorrido. Mas a capital do 
novo império achava que caboclos, 
índios e negros deviam estar queren-
do mesmo era sua emancipação.

Andréa não apenas mandou ma-
tar todos os revoltosos encontrados 
em armas pelo vasto interior: cen-
tenas deles morreram de inanição 
nos porões da corveta imperial De-
fensora, transformada em lúgubre 
calabouço flutuante em frente a Be-
lém. Ingleses, franceses e até mesmo 
portugueses poderiam ter executado 
nacionais, se quisessem.

O regente, Diogo Antônio Feijó, 
autorizou secretamente os três países, 
inclusive Por-
tugal, do qual 
mal havíamos 
nos libertado, a 
entrar no Grão 
Pará com tropa 
embalada e ex-
terminar os re-
beldes, que não 
eram iguais. O 
governo central 
não se conside-
rava em condições de reprimir simul-
taneamente os cabanos e os farrapos, 
também em armas no extremo oposto 
do território da nação em formação 
(ou em dissolução? perguntar-se-ia, 
depois, um dos nossos maiores histo-
riadores, Capistrano de Abreu).

A cabanagem pôs fim à última das 
utopias do império colonial portu-
guês: preservar seu maior domínio no 
continente americano, mesmo o Bra-
sil se tornando independente. Quan-
do isso acontecesse, o novo país se 
dividiria em dois, porque fora duplo 
enquanto os capitães-do-mato lusita-
nos e seus vasqueiros estadistas man-
daram na colônia, Pombal, na metade 
do século 18, tentando levantar esse 
sub-império na rain forest.

Visto de Lisboa, o Brasil só existia 
do Piauí para baixo. Desse ponto para 
cima, o que havia era o Estado do Ma-
ranhão e, em seguida, o Grão-Pará. 
Plenamente português, sem qualquer 
ligação com o restante da colônia. E 
assim provavelmente permaneceria, 
até um contragolpe reinol à procla-
mação de Pedro I, não tivessem os ca-
boclos custeado a sangue a separação. 
Que o poder central não entendeu, 
num país demasiado grande e dema-
siado mal representado para dispor de 
um verdadeiro Estado nacional.

A voz que soou na planície foi 
captada com interferências no Rio 
de Janeiro. Não houve limpidez nem 

mesmo quan-
do a capital foi 
transferida para 
Brasília, no em-
balo da mítica 
“corrida para 
Oeste”. Nin-
guém, nos car-
gos de mando, 
cedeu seu ouvi-
do para a retóri-
ca da jungle. 

Com um século de atraso e com-
pleta defasagem geográfica, o centro 
do poder nacional decidiu, na segun-
da metade da década de 50 do século 
passado, que já era hora de a Amazô-
nia sair da sua condição de reserva e 
se tornar fonte de produção.

De preferência, de dólares, com os 
quais se suplementaria a baixa taxa de 
poupança do capital nacional, insufi-
ciente para alimentar as caldeiras do 
Brasil grande (“pra frente”, durante os 
anos do milagre econômico do regi-
me militar, “em ação”, no reinado de 
um príncipe republicano mal inspira-
do em Maquiavel).

Foi o que disse o então todo-po-
deroso ministro Delfim Neto ao seu 
colega Saburo Okita, do Japão, quan-
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do o PIB crescia anualmente numa 
taxa de dois dígitos. O crescimento 
exponencial só viria através da velha 
fórmula: abrir a fronteira, escanca-
rá-la mesmo, lançando plataformas 
de ataque, artérias de circulação, elos 
entre o almoxarifado de recursos na-
turais e o centro de transformação da 
natureza em mercadoria, o “sul”, ber-
ço do parque industrial e tecnológico 
do país, do saber.

Quando as primeiras estradas 
rasgaram o ventre florestal, até então 
absolutamente virgem, nas terras al-
tas, distantes dos talvegues dos rios, 
que eram os caminhos da civilização 
até aquele momento, o homem havia 
tocado em menos de 0,5% da super-
fície amazônica, que corresponde 
a dois terços do Brasil e seria, se os 
sonhos dos portugueses tivessem se 
materializado, um dos maiores paí-
ses do planeta. Hoje, o desmatamen-
to já alcança 16%, engolindo 78 mi-
lhões de hectares do que era uma das 
maiores concentrações de grandes 
árvores do mundo.

Nunca, em todos os tempos, um 
povo destruiu mais florestas do que 
o brasileiro. Essa tendência prossegue 
exatamente quando a humanidade se 
conscientiza de que a combinação de 
alta umidade, chuvas abundantes e 
extensos períodos de insolação res-
pondem pela maior diversidade de 
vida, animal e vegetal, na crosta ter-
restre não coberta pelos mares. 

A Amazônia é esse nicho privile-
giado. As árvores são o elo vital desse 
ciclo de vida. Estão sendo premiadas 
com um massacre sem paralelo, que 
resulta num ganho econômico lilipu-
tiano para umas dúzias de beneficiá-
rios e um prejuízo sem retorno para 
gerações inteiras.

A Amazônia tem uma história – e 
é rica. A Amazônia tem inteligência, 
que pode não ser (e não é) suficiente 
para resolver todos os seus problemas, 
os maiores com origem exógena, mas 
também não deve ser desprezada, qual-
quer que seja o argumento contra seu 
primitivismo ou provincianismo. A 
Amazônia, aliás, depende visceralmen-
te, da solidariedade externa. Na forma 
de conhecimento científico, de saber 
tecnológico, de informação, de vontade.

Sozinha, não conseguirá reverter 
um processo aceleradíssimo que a 
colocou, de um lado, entre produto-

res – em escala de importância inter-
nacional – de bens eletrointensivos, 
como o alumínio e a própria energia, 
e, nacionalmente, entre os principais 
fornecedores de insumos básicos, en-
quanto vários dos seus indicadores 
sociais estão abaixo da média nacio-
nal e, até, das taxas nordestinas, um 
padrão de pobreza que avançou sobre 
aquela que deveria ser “a maior fron-
teira de recursos naturais do globo” e 
virou o locus do saque.

A imprensa teria a importante 
missão de colocar algumas pedras na 
ponte de ligação entre a Amazônia, o 
Brasil e o mundo. De tal maneira que 
não se continuasse a pensar a região 
apenas como uma paisagem edêni-
ca, mas também uma área com pro-
blemas complexos, vários dos quais 
já característicos de uma sociedade 
avançada, industrial (e pós).

É preciso revelar a complexidade 
já assumida por várias estruturas de 
produção montadas na região com o 
carimbo do Primeiro Mundo. Ou que 
alguns números e situações impres-
sionantes que pode exibir (a maior 
fábrica de alumínio do continente, a 
maior hidrelétrica inteiramente na-
cional, a maior província mineral do 
planeta, etc.) não são garantia de fu-
turo para a Amazônia.

É um privilégio viver na região, 
agora. Mas é também uma fonte de 
angústias, tal o desafio de fazer a his-
tória contemporânea refletir o rosto e 
os anseios amazônicos, expressar sua 
própria vocação quando florestas são 
destruídas, rios são aterrados e sua 
paisagem submetida a atividades sem 
perenidade, ou sem sustentabilidade, 
para usar um jargão da temporada, 
chocho, mas inevitável.

Aqui, como observou um gran-
de paulista e brasileiro, Euclides da 
Cunha, no alvorecer do século passa-
do, escreve-se a última página do Gê-
nesis. Mas Deus cedeu esse derradeiro 
copyright para os homens. Transferiu-
nos, portanto, uma responsabilidade 
cuja magnitude ninguém consegui-
rá aviltar. O tamanho da Amazônia 
é proporcional ao tamanho dos seus 
problemas. E ao tamanho do mereci-
mento dos que, enfrentando-os com 
inteligência, vencerem-nos.

___________________________
* (Publicado na Agenda Amazônica nº 21, 

de maio de 2001)

cham em dar o cachê ao artista. Be-
leza! Chamam o infeliz e começa a 
função! E lá vai o coitado do musi-
co prum lado e pro outro, enquanto 
cá embaixo o trânsito de clientes é 
grande.

É cobrado de cada cliente um 
couvert artístico, salvo engano era 
5,00 por pessoa. Somente um espa-
ço de um restaurante, que contei vez 
dessas, tem 52 mesas, que nos dá um 
total - se as pessoas ficassem por três 
hora assistindo ao musico - de 208 
pessoas. Multiplicado pelos 5,00 de 
couvert cobrados, dariam 1.040,00 
por espaço [sem esquecer que alguns 
restaurantes cobram do cliente uma 
conta que inclui o couvert na soma 
antes dos 10% do garçom].

Se são três, daria supostamente 
em dia de grande movimento x 3 = 
3.120,00 (salvo engano matemáti-
co). R$ 201,00 do cache do músico, 
dividido pelos 3 espaços, daria para 
cada um a quantia de 67,00, que será 
a sua parcela para pagar o musico em 
questão. E o restante do couvert?

Pois pasmem: fica nos espaços e 
você ainda se dá o direito de muitas 
das vezes reclamar do pobre músi-
co, que não tocou direito, que o som 
estava uma merda, que o repertório 
não era adequado etc.

Portanto, meus amigos, se come-
çarmos a perceber, concluiremos que 
o erro primário está nos empresários 
de bares, restaurantes e similares, 
Imaginem o que tem por dentro da 
Lei Semear, Tó Teixeira, mecenato, 
Rouanet etc.. de brechas onde polí-
ticos manipulam estes tipos de pro-
ventos legais para concorrer às isen-
ções e ao caixa 2?

Como agora no Brasil só fun-
ciona com denúncia formal, vamos 
continuar fumados e mal pagos 
sempre. Eu duvido que algum mú-
sico queira dar seu depoimento aqui 
e agora para contribuir com o que 
estou falando. Afora, que há uma 
nova modalidade para os - digamos 
assim - parlamentares: o Sicon. Mas 
isso é outra história, outro capítulo, 
que as autoridades têm de ficar aler-
tas neste crivo e pente fino cultural, 
que é com certeza um lesa-pátria do 
artista. Triste é que a maioria preci-
sa para seu sustento e ACEITA!
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Arte: farinha pouca,
meu pirão primeiro

 

Há meses venho denunciando uma 
negociata envolvendo políticos, bu-
rocratas e artistas, a partir do uso, do 
abuso e do desvio de dinheiro transfe-
rido dos cofres públicos para os bolsos 
de artistas e, certamente, de mais pes-
soas, ainda ocultas. Já publiquei dados 
que sugerem a existência dessa transa-
ção à margem de um mecanismo com 
aparência de normalidade.

Os deputados estaduais aprovei-
tam o acesso que têm às emendas 
parlamentares para destinar dinheiro 
para o pagamento de cachê artístico a 
artistas na capital e no interior. Os va-
lores excedem – e muito – os padrões 
do mercado local e, em alguns casos, 
nacional. A esmagadora maioria des-
ses artistas, sobretudo os do interior, 
tem, quando muito, uma expressão 
paroquial. Mas eles ganham como se 
fossem estrelas de primeira grandeza 
no Estado ou na região, graças à ex-
travagância na aplicação do dinheiro 
público e a tolerância (ou omissão, ou 
conivência) dos órgãos de controle.

Será que esses artistas recebem 
mesmo todo o dinheiro dos cachês 
que lhes são destinados? Será que al-
gum parlamentar (ou alguns) não es-
tão aplicando o mesmo ardil que usam 
com funcionários dos seus gabinetes, 
conforme ficou célebre no caso da fa-
mília de Geddel Vieira, na Bahia? O 
DAS fica com parte do salário, geral-
mente a menor, e devolve a outra parte 
ao parlamentar, num mini caixa dois.

Por enquanto, estas são apenas su-
posições. Mas há irregularidades em 
pleno curso. Os artistas são contrata-
dos com inexigibilidade de licitação, 
dada sua suposta notoriedade. Mas 
não sai no Diário Oficial a 
justificativa para a adoção da 
inexigibilidade, que permiti-
ria a contratação direta, sem 
licitação de pessoas comple-
tamente desconhecidas e, por 
isso, sem a devida notorieda-
de pública, que garante, pela 
simples citação dos seus no-
mes, suas qualidades. Logo, 
a operação não está inteira-
mente legal.

Nas últimas publicações dos ex-
tratos no DO deixou de ser incluída 
a identificação de quem recebe o ca-
chê. Às vezes é o próprio artista, que é 
identificado em todos os documentos. 
Mas às vezes (e na maioria das vezes), 
há um empresário ou intermediário 
qualquer, com razão social e CNPJ 
para emitir nota fiscal (e cobrar a sua 
parte, naturalmente). Esta informa-
ção foi suprimida.

Os órgãos de controle externo, 
como o Tribunal de Contas e o Mi-
nistério Público do Estado, mesmo 
cobrados, se mantêm completamente 
em silêncio. Nenhum artista se ma-
nifestou até que, de forma corajosa, 
Armando Hesketh rompeu essa cons-
piração do silêncio. Seu testemunho, 
publicado pelo meu blog, comprova 
o que todo circuito dessa transação 
sabe: estão artificialmente inflaciona-
dos os cachês pagos pelo governo do 
Estado, através da Fundação Cultu-
ral do Pará, dirigida pela artista Dina 
Oliveira, órgão da secretaria de Cultu-
ra, há duas décadas sob o domínio de 
Paulo Chaves Fernandes.

Quem participa da negociata se 
cala, é óbvio. Mas calam-se também 
os verdadeiros artistas, bons músicos 
e instrumentistas, intensamente ex-
plorados por donos de casas de espe-
táculos, bares, restaurantes e similares. 
Talvez por acomodação, talvez por te-
rem esperança de que chegará também 
para eles o dia de ter acesso à “baba” do 
dinheiro do contribuinte, mesmo que 
sendo obrigados a dividir a grana com 
o parlamentar autor da emenda.

É uma prova da mediocridade 
do meio cultural e político, além do 

aparato institucional do Pará, que 
essa tramoia prossiga, há tanto tem-
po, sem uma reação de dignidade, 
de apreço pela cultura, de respeito 
ao dinheiro público e um padrão 
mínimo de qualidade.

As reações a partir da manifesta-
ção de Armando se desviaram para 
o corporativismo. Ao invés de tratar 
do que mais interessa, que é o uso 
do dinheiro público para desvios 
dos recursos e seu mau uso, a pre-
texto de fomentar a cultura, muitos 
dos que intervieram nas discussões 
pelas redes sociais exploraram o 
sentimento da desvalorização dos 
artistas, fantasiando uma realidade 
que desmente seus argumentos.

De qualquer maneira, o neces-
sário debate começou. Espero que 
o depoimento de Armando Hesketh 
desperte o que ainda existe de cons-
ciência no meio cultural de Belém, 
fazendo a coragem sobrepujar o 
medo, a tibieza e o comodismo que 
o toma-lá-dá-cá engendra, forman-
do panelinhas e máfias que se pro-
tegem e atacam quem não faz parte 
desses grupos fechados. Ainda mais 
quando o mecenas utiliza os recur-
sos dos impostos para fazer cultura 
e arte, fazendo firula e enganação 
com o chapéu alheio.

Segue-se o texto de Armando 
Hesketh.

Meus amigos! Não precisamos ir 
até estes políticos para saber o quan-
to o músico é lesado. Na noite, por 
exemplo, para uma tocada de duas 
horas, tem empresário que está pa-
gando R$ 150,00 e, sonhando alto, 
R$ 200,00 (eu nunca recebi isso).

Mas vamos fazer aqui um simu-
lado, da qual você, meu amigo, ou 
sabe ou deve saber. A Estação das 
docas, contrata o músico, para tocar 
naqueles elevadores portugueses, 
que só vão pros lados. Salvo enga-
no, o cachê para duas ou três horas, 

é de R$ 201,00(por favor, 
músicos, me corrijam se 
estiver errado).

Pois bem. Há uma 
prévia da administração 
do local com os donos 
e empresários que estão 
nestes galpões onde es-
tão os deslizantes. Ai, os 
restaurantes A, B e C fe-
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