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O fim de Lula?

Era decisão anunciada a con-
denação do ex-presidente 
Luiz Inácio Lula da Silva pela 
4ª turma do Tribunal Regio-

nal Federal da 4ª região, com juris-
dição sobre o sul do país, e sede em 
Porto Alegre. Mas foi surpreendente a 
decisão à unanimidade pelos três de-
sembargadores. Eles confirmaram a 
decisão do juiz singular, Sérgio Moro, 
da 13ª criminal da justiça federal de 
Curitiba, no Paraná. Mas foram além: 
elevaram a pena, que era de 9 anos e 

meio, para 12 anos e um mês. Nin-
guém, nem os desafetos do líder do 
PT, esperavam tanto rigor – ou dure-
za.

Os três desembargadores – João 
Pedro Gebran Neto, o relator; Lean-
dro Paulsen, o revisor; e Victor Laus 
– não pouparam adjetivos condena-
tórios nem recearam sofrer a clas-
sificação de juízes políticos. Disse-
ram, com todas as letras, que a pena 
de Lula tinha que ser maior porque 
ele se comportara de forma indigna 

Os petistas continuarão a alegar que Lula foi vítima de 
um processo político. O objetivo seria afastá-lo da disputa 
deste ano pela presidência da república e acabar com a 
sua carreira de novo pai dos pobres. A justiça mostrou 
que essa interpretação é fantasiosa.

como o maior mandatário da nação, 
a função mais importante da repúbli-
ca, que o povo lhe conferiu em duas 
eleições diretas.

Imaginava-se que eles admitiriam 
uma votação de dois contra um e que, 
talvez, abrandassem a pena para não 
dar aos defensores do ex-presidente a 
bandeira da perseguição política e do 
complô para impedi-lo de ser nova-
mente candidato e voltar à presidência 
pela terceira vez, façanha inédita na 
história do Brasil, abrindo a perspecti-
va de um quarto mandato em sete elei-
ções, no curso de mais de três décadas.

O PT reagiu de imediato, procu-
rando caracterizar a venalidade do 
julgamento. Convocou manifestan-
tes para a rua, fez declarações agres-
sivas, até ameaçando com conflitos 
violentos, dos quais pudessem resul-
tar mortes, confirmou a pré-candi-
datura de Lula contra todas as ame-
aças de prisão e inelegibilidade 
dele, mas seu toque de avançar 
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não surtiu o efeito desejado.
Como a decisão unânime 

dada pelo primeiro colegiado, depois 
da sentença do juiz singular, esgotou a 
matéria de fato e só permite a discus-
são sobre o direito, com remotas pos-
sibilidades de sucesso para Lula, estão 
abertas duas possibilidades. Uma, é 
a prisão de Lula em regime fechado, 
uma vez rejeitado o único recurso que 
lhe cabe nesse nível, o embargo de 
declaração. A outra é a confirmação 
do seu enquadramento na lei da ficha 
limpa, vedando seu acesso a uma elei-
ção pelos próximos oito anos.

As duas hipóteses estão previstas 
em lei e podem se tornar concretas 
por mero cumprimento dos seus co-
mandos. Muitos não acreditam que 
isso ocorrerá. Um fator seria a mu-
dança de posição do Supremo, que 
poderia alterar seu entendimento de 
que um cidadão condenado por órgão 
colegiado se torna automaticamente 
inelegível. A ironia é de que o mais 
ferrenho adversário dos petistas na 
corte, o ministro Gilmar Mendes, é o 
cabeça dessa revisão.

Ainda é impossível dizer se isso 
acontecerá ou não. Mas a posição 
agressiva de Lula, que anunciou a de-
sobediência à decisão do TRF4 e suas 
críticas ao poder judiciário, podem, 
como no próprio julgamento, agra-
var a sua situação, ao invés de alivi-
á-la. O desespero diante da reversão 
da expectativa, com os 3 a 0, pareceu 
consumar o início do fim de carrei-
ra do líder mais carismático do Bra-
sil desde Jânio Quadros, que era um 
advogado e não um operário, sem a 
pungente biografia do retirante nor-
destino que se impôs por seus pró-
prios meios e méritos..

Os petistas continu-
arão a bradar contra a 
condenação e a tentar 
ganhar a simpatia po-
pular além de um terço 
do eleitorado, votantes 
cativos de Lula. Mas 
a robustez e acuida-
de dos votos dos três 
desembargadores são 
consistentes demais 
para absorverem essa 
etiquetagem apressada, 
superficial e caricata.

Com clareza, sim-
plicidade, didatismo e 

sólido fundamento jurídico, os votos 
de condenação de Lula estraçalharam 
os argumentos de Cristiano Martins 
Zanin, o desastrado advogado que, 
na apelação, conseguiu aumentar em 
um terço a pena do seu cliente (o que 
faz pensar no limite que ela atingirá 
quando do último recurso, mantida a 
linha de defesa, forte na agressivida-
de, indigente na técnica jurídica).

Seu mote é que o tríplex do Gua-
rujá está registrado em cartório em 
nome da construtora OAS, não de 
Lula, como se o desvio da revelação 
do proprietário real não produzisse os 
famosos e férteis “contratos de gaveta”.

Lembro um exemplo local. Em 
1973, o governo federal concedeu um 
canal de televisão à empresa TV Be-
lém, não a Romulo Maiorana, vetado 
pelo SNI. Os concessionários eram 
cinco dos seus funcionários, que as-
sinaram um contrato de gaveta para 
se comprometer a repassar a emissora 
a Romulo quando cessasse o impedi-
mento. O que efetivamente ocorreu, 
exceto por um dos “sócios”, que co-
brou uma indenização do revelado 
proprietário da TV Liberal.

Outra alegação é de que não houve 
um ato de ofício, por parte de Lula, o 
que eliminaria a materialidade dos cri-
mes que lhe foram imputados, de cor-
rupção passiva e lavagem de dinheiro. 
Também é um raciocínio falacioso 
diante da complexidade da engrena-
gem montada para roubar a Petrobrás 
e distribuir o butim entre empresários, 
técnicos, burocratas e políticos.

A retribuição principal dada por 
Lula foi mantendo nas diretorias da 
estatal pessoas que foram indicadas 
pelos partidos políticos da base alia-

da do seu governo justamente para 
permitir os mecanismos de fraudes 
contratuais através dos quais seriam 
gerados recursos ilícitos para os cai-
xas 2 e enriquecimento pessoal. Os 
diretores, que acabaram confessando 
suas práticas criminosas, foram man-
tidos na petrolífera por Lula até o fim. 
Só com a Operação Lava-Jato o escân-
dalo estourou e, desta vez, a tática da 
omissão de Lula não funcionou mais.

Mas ele tentou. Zanin protestou 
porque os investigadores se recusa-
ram a ir atrás do dinheiro das propi-
nas, impedindo a produção de provas 
pela defesa do ex-presidente. É verda-
de. A não ser por meio das suas milio-
nárias palestras, provavelmente, Lula 
não pegou em dinheiro de ninguém. 
Não havia dinheiro vivo. Havia recur-
sos contabilizados no caixa paralelo 
da OAS, como havia no “departamen-
to de operações estruturadas” da Ode-
brecht, a mais incrível organização 
corruptora que já houve.

Calculava-se o percentual de cada 
propineiro e, no caso da OAS, o valor 
era escriturado como conta corrente 
da corrupção. O dinheiro existente 
nessa conta era sacado para as obras 
no tríplex (como para o sitio em Ati-
baia), em valores extremamente ele-
vados para esse tipo de despesa. Um 
apartamento modesto na sua origem 
foi transformado num tríplex sofis-
ticado, com elevador privativo. Um 
esquema engenhoso, é verdade, mas 
vulnerável a uma investigação com-
petente, como a que foi empreendida 
pela força-tarefa da Lava-Jato.

Crimes de lavagem de dinheiro 
e corrupção passiva são difíceis de 
provar. Raramente há documentos, 

ainda mais quando o 
personagem principal 
se aprimorou na arte de 
compartimentar as suas 
ligações, criando fossos 
entre ele e seus parcei-
ros, de tal maneira que 
possa alegar desconhe-
cimento total de tudo, 
como fez no mensalão. 
Tentou fazer no petro-
lão, mas se deu mal.

A partir de agora, o 
trajeto de Lula perderá 
a glória e o brilho do 
passado. Tudo indica 
que será melancólico.
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Com o voto do relator,
começou agonia de Lula
Reproduzi este texto e o seguinte, que escrevi para o meu 
blog em cima do julgamento de Lula, no dia 24, tanto 
pelo seu conteúdo em si, que documenta uma reação no 
calor da hora, como pelo debate que suscitou, estendido 
ao Facebook. Debate de que ficou extremamente carente a 
grande imprensa local, incapaz agora – como tem sido há 
bastante tempo – de suscitar debates sobre os grandes temas 
nacionais. Tarefa facilitada pela omissão dos intelectuais 
e pelo nível primário dos debates remanescentes. Neles, o 
interlocutor quer mais desqualificar o oponente do que 
instruir o público e levar, pelos fatos, à verdade.

O desembargador João Pedro 
Gebran Neto acaba de sepul-
tar o cavalo de batalha do PT, 

de que o poder judiciário está servin-
do de instrumento para a elite – cor-
rupta, venal e impatriótica – fazer seu 
ajuste de contas com o ex-presidente, 
sobretudo por sua sensibilidade em 
favor do povo.

A intenção é clara e já estava prede-
terminada: destruí-lo para que não se 
apresente novamente como candidato 
à presidência da república - e a con-
quiste, destino que já estaria consolida-
do nas estrelas do firmamento político 
brasileiro, graças ao guia dos povos.

O voto do relator do processo pe-
rante a turma do Tribunal Regional 
Federal da 4ª região, em Porto Alegre, 
foi técnico e judicioso. Em mais de 400 
páginas, que, lidas parcialmente, exigi-
ram mais de três horas de apresentação 
oral, ele enfrentou as quase 30 preli-
minares da apelação apresentada pela 
defesa de Lula, inclusive as prejudiciais 
de mérito, e foi a fundo na essência dos 
argumentos em favor do ex-presidente, 
desfazendo-os um a um.

Não por mera análise lógica ou 
discurso ideológico. Buscou o funda-
mento em doutrina e jurisprudência 
para fatos que ordenou conforme a 
demonstração de cada tipo criminal, 
numa peça sólida, robusta e, além dis-
so, clara, didática e rica sob a perspec-
tiva jurídica e filosófica.

O desembargador Gebran Neto não 
contornou nem se intimidou com afir-
mativas da defesa que, descontextuali-
zadas e sem enfrentar o contraditório, 
pareciam definitivas, incontestáveis. 
Deu a mesma importância às provas 

materiais e aos indícios resultantes de 
depoimentos e testemunho orais, além 
de transcrições de interceptações tele-
fônicas, documentos oficiais e anota-
ções pessoais dos envolvidos.

Sem essa conjugação, seria pratica-
mente impossível atestar a corrupção 
passiva, no caso de Lula, já que a ativa 
foi confessada pelos próprios corrup-
tores, com ou sem delação premiada. 
O ex-presidente se tornou singular na 
arte dita maquiavélica de incorporar 
em seu favor tudo que é explícito e ob-
jetivo na gestão pública e na sua rela-
ção com o povo.

E apagar tudo que é implícito, ge-
rado nas tratativas e manipulações de 
bastidores, ocultas por sucessivas in-
termediações compartimentadas de 
pessoas ou pela anulação de papeis, 
esmagados pela completa oralidade (o 
que deu a Lula uma versão ajustada do 
que disse Fernando Henrique Cardoso 
sobre o que escreveu, para ser esqueci-
do; Lula se definiu como a contradição 
ambulante, já que andante e falante, 
nunca escrevente foi ou é).

A expressão ficou gasta por abuso 
de aplicação, mas só ganhou sentido 
real a partir de 2014, com a Operação 
Lava-Jato: a corrupção sistêmica. A 
novidade agregada pelo PT ao velhíssi-
mo e cínico processo de corrupção no 
Brasil foi a sua burocratização, organi-
zação e tecnificação. Ela começou com 
o mensalão, especializado na política.

A condenação dos mensaleiros, 
que em algum momento parecia ter 
conduzido à falência dessa organiza-
ção criminosa, sobreviveu à sua reve-
lação e punição.Para surpresa geral, 
não só prosseguiu como se ampliou - e 

inovou. As empreiteiras, velhas cor-
ruptoras (remontando pelo menos à 
construção de Brasília por JK), tiveram 
que criar setores específicos porque a 
propina deixou de ser ocasional, indi-
vidual ou setorial.

O organograma e o fluxograma do 
dinheiro espúrio, por diferentes ori-
gens, passou a exigir a formação de 
novos cartéis (simbolizado pelo “clu-
be” das 16 empresas que atuavam não 
só na Petrobrás), gerando um rombo 
contabilizado de 6,2 bilhões de reais 
num único exercício financeiro), mas 
em outras empresas públicas e em es-
caninhos oficiais e setores específicos.

Desse monstro, que os brasileiros 
desconheciam e operou sem qualquer 
repressão ou constrangimento durante 
os governos do PT, é exemplo primoro-
so o departamento de “operações estru-
turadas” da Odebrecht, empreiteira que, 
na era Lula/Dilma, equivaleu a várias si-
milares (Camargo Corrêa, Andrade Gu-
tierrez, Mendes Júnior, Queiroz Galvão 
e outras) durante a ditadura.

Quem era o vértice dessa engre-
nagem de políticos, burocratas, técni-
cos, executivos e empresários, todos 
submetidos ao avalista, todos por ele 
sancionados, todos por ele protegidos? 
Luiz Inácio Lula da Silva.

O mesmo Lula que declarou des-
conhecer o diretor da Petrobrás, Pau-
lo Roberto Costa, o primeiro a cair 
nas malhas da polícia, que tratava por 
“Paulinho”. O Lula que nunca sabe de 
nada: não ouve, não fala, não vê, como 
aqueles três macacos (fundidos numa 
só pessoa) da iconografia da alienação 
(no caso, volitiva).

Esse Lula, finalmente, deixou pe-
gadas e incorreu na corrupção passi-
va, pela qual foi denunciado e senten-
ciado, condenação esta, do juiz Sérgio 
Moro, que o primeiro dos desembar-
gadores aptos para examinar o seu re-
curso acaba de manter.

A outra verdade absoluta da de-
fesa de Lula era contra a lavagem de 
dinheiro, o segundo crime tipificado 
pela acusação do Ministério Público 
Federal e confirmado pela sentença de 
1º grau. Como ele pode ser o dono do 
tríplex do Guarujá se o imóvel está re-
gistrado no cartório não no nome dele, 
mas no da OAS?

Como um arqueólogo que monta 
as peças de um vaso histórico des-
pedaçado, o desembargador Gebran 
Neto seguiu o caminho das pe-
dras para chegar a uma tautolo-
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gia: se o crime é de lavagem de 
dinheiro, é óbvio, o registro não 

poderia estar em nome de Lula.
A lavagem exige um laranja. E o 

laranja era o presidente da OAS, Leo 
Pinheiro, que assumiu o prédio da co-
operativa bancária falida, assumiu a 
construção e transformou o dúplex em 
tríplex, com acréscimos que superaram 
o valor inicial do imóvel, mantendo-o 
à espera da ocupação pelo verdadeiro 
dono, o ex-presidente.

O processo, é claro, tinha que ser 
clandestino, oculto. Seguiria esse cur-
so por mais algum tempo se não tives-
se sido interrompido pela Lava-Jato. O 
crime não estava consumado. Mas os 
rastros do crime estavam todos visíveis.

O relator do processo não mante-
ve a condenação de Lula, ampliando a 
pena de 9 anos e meio para 12 anos e 
um mês, apenas pela corrupção especí-
fica, mas por essa obra diabolicamente 
amoral do PT, que foi a corrupção sistê-
mica a serviço de um projeto de poder.

Como acontece na maioria des-
ses casos, os artífices desse projeto se 
excederam de tal maneira, induzidos 
pelo silêncio geral diante de bandeiras 
generosas que empunhavam e de um 
passado entoado em prosa e verso, que 
perdeu o horizonte político e passou a 
chafurdar na lama que tanto o Partido 
dos Trabalhadores condenou quando 
ainda não frequentava o chiqueiro da 
elite brasileira.

O DEBATE
Lúcio Flávio Pinto -Se você se sen-

te enganado por mim, então é melhor 
deixar de me ler. O que lhe propus foi 
que lesse o que já escrevi sobre o Lula e 
a Lava-Jato neste blog. E lesse os votos 
dos desembargadores para formar seu 
juízo pessoal, ao invés de repetir con-
clusão alheia. Ouça pelo menos a apre-
sentação do voto do último desembar-
gador. Ele responde objetivamente e 
com fatos esse tal de domínio do fato 
e essa tal de ilação. Só falo sobre aqui-
lo de que, pelo menos, tomei conheci-
mento na íntegra. Acompanhei as nove 
horas da sessão e depois li os votos. 
Eu só estou lhe pedindo para ver o ví-
deo do voto do desembargador Victor 
Laus, o mais curto de todos. 

Fernando Rosário Júnior - Re-
almente não acompanhei a sessão. Se 
tivesse feito, não haveria necessidade 
de ler seu texto. Estou falando de ore-
lhada? Não. Pois falo sobre seu texto. E 

tive contato direto com ele. Se o mes-
mo nao reporta, com o mínimo de ob-
jetividade, o assunto, isso é deficiência 
do texto e não de minha “audição”. O 
texto possui muitos adjetivos e pouca 
substância. Se ela houver

Mas quanto a sua resposta, se ela 
for juridicamente justa, pois domínio 
do fato é uma tese fortemente fraca, ela 
é imperfeita. Ja que fala apenas da cor-
rupção passiva. Não apresenta os ras-
tros da lavagem de dinheiro. Mas vale 
lembrar que quanto à corrupção, você 
apenas afirma que o réu foi consulta-
do e endossou. Não reporta à provas, 
como gravações que mostrem o réu 
fazendo tal crime. “Sem materialida-
de, fica difícil te ajudar”. Parece a mera 
convicção do PowerPoint do Dallag-
nol. Você pode escrever muito ou pou-
co, mas é melhor mostrar o fundamen-
tal por poucas palavras. Pois elimina a 
hipótese de nao ter realmente do que 
dizer ou simplesmente a possibilidade 
indigna de querer enganar o leitor pelo 
cansaço. 

JAB Viana - Essa página em um 
País sério, já teria sido virada. A sena-
dora disse que haveria morte ao final 
do processo. Será que estava preven-
do um suicídio inspirado em Vargas? 
Não acredito, mesmo porque não ha-
veria uma carta testamento. E se hou-
vesse, estaria comprovado um homi-
cídio, pois alguém o teria que fazer e 
escrever. 

Vitor Etrusco – Por favor, cite em 
qual artigo do código penal está o cri-
me em indicar,avalizar e manter dire-
tores. Não acho razoável, alguém que 
indicou – e nesse caso,por ofício – pa-
gar por crime cometido pelo indicado. 
O momento é de serenidade, sem fana-
tismos. E sem acusações do tipo “eu sei 
e você não” 

LFP - Então você não fez, como 
eu, que acompanhei toda a sessão. Está 
falando de orelhada, o que não é reco-
mendável para tratar de questão tão 
complexa. A expressão chave para me 
contestar é corrupção sistêmica. Lula 
indicou ou avalizou e manteve diretores 
que participavam do esquema de cor-
rupção com o “clube” das 16 empreitei-
ras. Sempre que consultado, endossou 
o esquema, mantendo seus principais 
agentes. Não escrevi tanto. Aliás, escre-
vi pouco. Os desembargadores é que es-
creveram tanto. Tanto que tiveram que 
ser mais resumidos, como eu. ao apre-
sentarem os seus votos.

O golpe fatal 
da justiça

A decisão por unanimidade dos 
três desembargadores da 8ª turma do 
Tribunal Regional Federal da 4ª região, 
com sede em Porto Alegre, de manter 
a condenação imposta a Lula pelo juiz 
Sérgio Moro, ampliando a pena, de 9 
anos e meio para 12 anos e um mês, só 
deixa à defesa do ex-presidente um re-
curso: o embargo de declaração.

O recurso poderá ser apresentado à 
mesma turma 48 horas a partir do pri-
meiro dia útil seguinte à publicação do 
acórdão, peça que equivale, no âmbito 
de um colegiado, a uma sentença do 
juiz singular de 1º grau. Quem vai es-
crever o acórdão será o relator do pro-
cesso, desembargador João Pedro Ge-
bran Neto, que foi o primeiro a votar.

Os três integrantes da turma não só 
concordaram em referendar a sentença 
de Moro, acrescentaram-lhe mais tem-
po de prisão, inicialmente em regime 
fechado. Com seus votos sucessivos e 
autônomos, embora de forma inde-
pendente, acabaram por montar uma 
peça coerente e harmônica, uma com-
pletando a outra.

Assim, é pouco provável que o em-
bargo declaratório, que visa esclarecer 
dúvidas, obscuridades ou contradi-
ções, prospere. O recurso deverá ser 
rejeitado unanimemente. E o julga-
mento acontecerá num curto espaço de 
tempo. No máximo, em 20 ou 30 dias.

Estará esgotada, então, a segunda 
instância, que dá a decisão final sobre 
matéria de fato. Os recursos seguintes, 
ao STJ e ao STF, questionarão maté-
ria de direito. Com isso, pode-se abrir 
uma avenida para se interpretar esse 
futuro momento processual como a 
caracterização da infração à lei da ficha 
limpa, que incide quando há decisão 
do primeiro colegiado. Lula, então, es-
taria inelegível.

A defesa do presidente poderia, em 
tese, em medida liminar que lhe pu-
desse ser concedida, pedir a sustação 
na aplicação da sentença, que, vencido 
o embargo de declaração, o presiden-
te do TRF poderia encaminhar ao juiz 
Sérgio Moro, na 13ª vara federal de 
Curitiba, para cumprir.

Os votos dos três desembargadores 
federais, alinhados com as decisões to-
madas pela turma em 23 outras deman-
das de processos da Operação Lava-Ja-
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to, sugere que essa cautela dificilmente 
será concedida ao ex-presidente.Se isso 
não acontecer, a hipótese mais factível 
passaria a ser a da sua imediata prisão 
em regime fechado.

Será o que vai acontecer? Ainda 
não se pode afirmar. Na fria letra da 
regra processual, não haveria outra hi-
pótese. Mas na atual conjuntura brasi-
leira, sobretudo pela ação política, que 
tem sido mais danosa do que a crise 
econômica, tudo ainda é possível - ain-
da. Mas até quando?

O DEBATE
Mary Cohen – Querido Lúcio 

Flávio Pinto, tu já provaste um “po-
quito” da utilização do judiciário 
para aniquilar inimigos...

Lúcio Flávio Pinto – É verdade, 
Mary. Mas cada caso é um caso. Eu 
não fui processado por acusação de 
corrupção, evasão de divisas, forma-
ção de quadrilha, organização crimi-
nosa e outros delitos similares. Fui 
processado, perseguido e punido por 
me informar, pensar e fazer pensar 
sobre essas informações e expressar 
a verdade que elas fundamentaram. 
E eu não tinha poder algum, ao con-
trário dos meus perseguidores, todos 
poderosos, nenhum deles um cidadão 
comum, como eu.

Mary – Engano teu, tinhas um po-
der imenso sobre eles e isso não per-
doavam, o poder da palavra... qto aos 
crimes atribuídos ao Lula, na esfera do 
processo penal e valoração da prova, 
não havia motivo para tal condenação, 
li muito sobre o assunto e mais detida-
mente li o livro da Carol Proner, que 
aliás, recomendo. No mais, na lawfare 
vale tudo, tudo mesmo, para destruir 
os adversários. Bjs

Hiran Iglesias – Apoiado Mary 
Cohen, faço minhas tuas palavras.

Claudio Coimbra – Lúcio Flávio. 
Perfeito!

Fátima Jacob de Aragão – Kkkk te 
comparar meu amigo Lucio Flavio ao 
bandido do Lularapio è demais...eu me 
ofenderia.

Luiz Cláudio Nunes – Precisamos 
varrer Lula et caterva para o lixo da 
história.

LFP – Nunca tive poder institu-
cional, Mary. Nunca aceitei cargo de 
governo. Nunca fui chefe de nada. 
Aliás, sou agora. Mas apenas de mim 
mesmo, no Jornal Pessoal. Meu po-
der é o mais democrático que existe: 

o da inteligência, que uso na busca 
incansável pela verdade e para difun-
di-la ao público.

LFP –  A esta altura da vida, a úni-
ca coisa que me ofende é cometer atos 
que atentem contra a minha consciên-
cia e o bem coletivo ou público. Disso, 
até agora, aos 68 anos, nunca fui acu-
sado. Nem pelos meus piores inimi-
gos, dos quais cuido eu. Dos amigos, 
só Deus.

Mary – Teu poder é mais perigoso 
ainda, caro amigo, ninguém o tira de 
você. Bjus!

Jorge Andrade – Mary Cohen, 
penso como você!

Helio Monteiro – Não se enga-
ne. Você não foi processado só “por 
informar”. Você foi perseguido, so-
bretudo, por ter chamado o pai do 
agressor de contrabandista, sem ter 
apresentado provas, e (se eu não me 
engano) de ter trazido o passado da 
matriarca Déa Maiorana. Segundo 
suas próprias palavras, Déa Maio-
rana o perdoou (o que só prova sua 
grandeza de espírito), o filho nunca. 
É preciso muito menos para arranjar 
complicações jurídicas.

Fátima – O choro petista junta-
mente com as ofensas é livre por en-
quanto. Afinal seita è seita e ninguem 
muda... Kkkkk

Ana Neusa Resende – Mas Lúcio 
Flávio Pinto não foi punido pelo de-
legado né?

Mary -  Sra. Fátima Jacob de Ara-
gão, que ofensas a sra se refere? Aqui 
as ofensas que li foram proferidas por 
vc, pois, à falta de argumentos, todos 
que apoiam o golpe ou que aplau-
dem a condenação do Lula, só sabem 
ofender, falar palavrões e agredir o 
vernáculo.

LFP – Fui processado 19 vezes pe-
los Maiorana. Nenhuma das cinco pri-
meiras ações, propostas por Rosângela 
Maiorana em 1992, foi a propósito do 
passado do pai. Das 14 ações que Ro-
minho e Ronaldo Maiorana ajuizaram 
contra mim, duas se referiam ao pas-
sado de Romulo Maiorana. Em ambas 
eu recorri à exceção da verdade. Com 
esse instrumento legal, de réu passei 
a autor, porque me propus a provar o 
que afirmei. E provei, sim. Tanto que 
ganhei as duas ações e mais as três pe-
nais propostas. E você, que não parece 
ter memória, esqueceu que, depois de 
ter perdido as cinco ações criminais, 
Romulo Maiorana Júnior escreveu, 

em editorial publicado em O Liberal, 
que o pai foi, sim, contrabandista. Jus-
tificou o ilícito: o pai teve que fazer 
isso para sustentar a família.

LFP  – Ah, sim. Quanto a Déa, de 
quem sempre me considerei amigo e a 
quem prezava e respeitava, como faço 
até hoje, logo que seus filhos comete-
ram essa besteira de me processar, lhe 
escrevi duas cartas. Mantenho sob se-
gredo o conteúdo porque foram car-
tas pessoais. Encontramo-nos depois 
duas vezes. 

A primeira, na banca do Alvino, na 
Presidente Vargas, com o testemunho 
do próprio e da então acompanhante 
de Déa, já não mais no cargo. A outra, 
no restaurante Mangal das Garças, sob 
as vistas de sua acompanhante, Socor-
ro Maranhão. Déa começou o contato 
agressiva, mas depois me deu razão e 
nos abraçamos e beijamos. 

Na morte do Romulo, em 1986, 
não foi exatamente ela que me per-
doou. Diante do cadáver do mari-
do, velado na igreja do Rosário, ela 
me disse que Romulo queria me pe-
dir desculpas pelo erro que comete-
ra e que me levou a romper com ele. 
Quando viesse a Belém, iria se recon-
ciliar comigo. A doença não nos deu 
essa oportunidade. Abraçados, Déa 
e eu choramos, juntos, pela perda da 
pessoa que nos ligara na amizade.

Fátima – Falei palavrões? Agredi o 
vernáculo? Onde? Alias, a carapuça lhe 
serviu, Mary Cohen?

Mary – Lúcio Flávio Pinto acho 
que vc entendeu errado minha posta-
gem, acho que vc foi injustiçado, em 
momento algum disse o contrário. 
Aliás, sempre me insurgi contra a a 
perseguição e agressões que vc sofreu. 
Tanto isso é verdade que, qdo presi-
dente da CDH da OAB paraense, fui 
a público te defender, contrariando a 
posição do presidente da seccional à 
época, e não me arrependo! Faria de 
novo, pois não defendo minhas con-
vicções com o fígado. Qto à minha 
memória, ela ainda se mantém intac-
ta, mas nunca leio o jornal que citaste. 
É isso, grande abraço e boa sorte!

Helio Monteiro – E qual a rele-
vância da informação sobre a vida 
pessoal pregressa dos Marianas? Fa-
tos que todos sabem, e dos quais nin-
guém mais quer saber. Foi isso que 
matou seu jornalismo, ele se tornou 
uma arma de vingança contra 
os ex-patrões, por parte de um 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1145901235546601&id=100003802071038&comment_id=1147553985381326
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ex-empregado que não aceitou 
ter-lhe sido retirada a chance de 

aparecer todas as manhãs na televisão. 
Quem não sabia que os Maioranas in-
flavam os números de vendas de seus 
jornais? Ninguém queria saber, a não 
ser você.

 As grandes questões da Amazô-
nia se tornaram segundo plano. Tudo 
se transformou em contenda familiar 
digna de qualquer família de mafiosos 
italianos, que iria acabar em vendetta 
em algum bar, um pastiche digno de 
um western spaghetti, como acabou. 
Os processos judiciais foram a con-
tinuação da luta corporal por outros 
meios. Considero esse o ponto mais 
baixo da sua até então brilhante car-
reira. Tudo se tornou pessoal, seguin-
do o nome do hebdomadario. Mas de 
Jornal Pessoal passou a ‘El Persona-
lísimo’. Seu maior erro é pensar que 
seus leitores não avaliam o que você 
escreve. Perdoe se a memória me trai. 
Faz muito que deixei de ler o Jornal 
Pessoal. Há tempo que deixou de ter 
algo relevante lá. Infelizmente.

Miguel Nogueira de Oliveira – 
Boa pergunta, meu caro Helio Mon-
teiro. Qual a importância da vida 
pregressa? Rômulo recebeu um canal 
de televisão, mas teve que registrar a 
empresa que ia operá-la em nome de 
quatro amigos. Isso porque o SNI ve-
tou. Até da rádio Difusora, atual Libe-
ral, o nome do Rômulo não constava 
na concessão. Basta isso para justificar 
o interesse público das informações 
veiculadas pelo Lúcio Flávio Pinto?

Helio Monteiro – Mas volta a 
questão. Esses fatos eram conhecidos 
da maioria da população paraense, 
embora ocorridos havia mais de três 
décadas atrás. A relevância do fato é 
só para o jornalista. E no momento 
em que resolveu remoer o assunto, 
comprou uma briga pessoal. Se fosse 
qualquer outro as consequências po-
deriam ser trágicas.

Rubem Neto – Quer dizer que 
um fato deixa de ser relevante por ter 
ocorrido há três décadas e a partir daí 
só tem importância para o jornalista?

 E portanto ele não deve mais ser 
relembrado ou destacado?

Me parece que a sua argumentação 
de forma sub-reptícia tenta justificar a 
agressão sofrida pelo LFP.

Miguel – A importância é para to-
dos nós, leitores, não só para o LFP... 
Não é verdade que o fato era conhecido 

da população. Pelo contrário, era um 
tema tabu na imprensa. Parece que você 
desconhece a vida política e da impren-
sa paraense nos últimos 50 anos.

Rubem – O artigo “O Rei da Qui-
tanda” tem centenas informações de 
grande relevância. Basta relê-lo com 
isenção.

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

Helio Monteiro – Não justifica o 
crime. Mas conheço a índole da nossa 
gente. O fato de ser tabu na imprensa 
não significa que não fosse conhecido 
“à boca pequena”. Mas talvez a quebra 
do tabu tenha significado uma nova 
escalada na refrega. A atuação em-
presarial dos Maioranas não se dife-
renciava muito dos Barbalhos. Mas o 
tratamento dado aos dois grupos sim. 
Tanto que depois o Lucio Flávio se 
tornou meio que refém dos Barbalhos, 
que divulgaram o vídeo da agressão 
no mês dia, e abriram as portas da sua 
TV ao jornalista.

LFP – Estamos conversados então, 
Mary. Obrigado.

LFP – Caro Hélio. Eu não fui de-
mitido de O Liberal. Nunca fui demi-
tido de lugar algum. Pedi demissão. 
O Romulo quis censurar uma matéria 
minha, do Rio de Janeiro, onde esta-
va internado, com a grave doença que 
o matou. Sabe contra quem ela era? 
Contra o governador Jader Barbalho. 
Pedi demissão. Pouco antes o Romu-
lo me chamou ao Rio. Conversamos. 
Ele estava se reconciliando com o Hé-
lio Gueiros, o Jader e a turma deles, 
Kayath incluso. Eu fui contra. Ele me 
garantiu que eu teria o espaço livre 
para escrever. Não cumpriu o acordo, 
celebrado no apartamento dele, em 
Ipanema, diante da Déa. Por isso fui 
embora. Por isso a Déa disse que ele 
queria se reconciliar. 

No processo, a Rosângela Maiora-

na, que era minha amiga, disse exa-
tamente isso que você repete, acres-
cendo que o Romulo me escorraçou. 
Chamei a Déa para depor, várias ve-
zes. Nenhum Maiorana concordou. 
Duvido que a Déa mentisse. Ela sabia 
de tudo. Loloca disse ainda que eu 
não merecia a confiança do pai. Jun-
tei, dentre outras provas, um recado 
do Romulo me dando plenos poderes 
para escrever sobre Tucuruí e enfren-
tar a Eletronorte, incomodada pelas 
minhas críticas. 

Quanto à “luta” com Ronaldo, 
ela não houve: eu fui agredido pelas 
costas e só consegui me levantar de-
pois de me afastar dos dois PMs que 
davam cobertura ao agressor, como 
seguranças particulares. Quanto 
ao Jornal Pessoal, você fez bem em 
abandoná-lo. O que agora diz é prova 
de que não o lê mais.

LFP – Muitos torcem por isso, 
devo admitir, meu caro amigo. Um 
amigo (ou ex) me disse, certa vez, 
que mesmo pessoas que se declaram 
meus amigos e dizem que me apoiam 
e partilham minhas análises gosta-
riam que eu estivesse morto, sem 
incomodar mais suas consciências 
pesadas e lhes dando trabalho, ao cha-
má-los para a arena pública. Tempos 
depois esse mesmo amigo deu razão 
ao que dizia comportando-se como 
meus falsos amigos e admiradores. 
Encaro com naturalidade tudo isso. 
Nada mais faço do que jornalismo. 
Sou e continuarei a ser apenas isso: 
um repórter. Se desiludo, desanimo, 
choco ou revolto, é por manejar fatos 
e análises, sempre aberto às críticas e 
polêmicas. Mesmo as de má fé.

Fátima – É duro ser Lucio Flavio 
Pinto, hein!

Elizete Costa – LFP, toda minha 
admiração...Teu nome já é histó-
ria pra quem entende teus ideais de 
Luta Social. Os Conceitos de muitos 
Memoráveis obtiveram grande valor 
longos anos e/ou após morte. Dá DE-
LETE nesse assunto dos “O Liberal”

Márcio Monteiro – Vixe profes-
sor. Só o que faltava agora era apa-
recerem pessoas pra te comparar ao 
Lula...

Hellyton Carvalho – Prezado 
LFP, venho a publico, mais de 10 
anos depois, agradecer ao senhor 
pelo artigo O Rei da Quitanda. Já 
estava entrando na vida adulta, cur-
sava Direito na Universidade Fede-
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ral, depois de muitos anos consu-
mindo diariamente os produtos 
oferecidos pela imprensa paraense, 
e desconhecia completamente as 
bases sobre as quais foi fundado o 
império do senhor Romulo Majo-
rana. Desconhecia também que os 
Maioranas inflavam os números de 
vendas de seus jornais. Fiquei de-
veras interessado nos fatos ali nar-
rados, os quais, pela sua natureza, 
eram de extrema relevância para 
nós, cidadãos paraenses. 

A partir de então, tornei-me um 
leitor assíduo do Jornal Pessoal, não 
tendo perdido nenhuma edição des-
de então, mesmo estando há quase 10 
anos longe da minha amada Belém. 
Obrigado por tantas informações de 
interesse público e, principalmente, 
pelas grandes questões que você nun-
ca deixou de abordar, algumas das 
quais eu jamais teria conhecimento, 
acaso fosse depender apenas da tradi-
cional imprensa paraense. Que a sua 
obra continue fecunda, para o bem 
dos paraenses. Forte abraço!!

LFP – Testemunho como este seu 
obscurecem completamente as agru-
ras e dissabores que um jornalismo 
comprometido com a verdade acarre-
ta. E dão ânimo para prosseguir. Mui-
to obrigado, Hellyton. Grande abraço.

Miguel – Belo testemunho do 
Hellyton. Lúcio você é merecedor de 
muito mais. Me orgulho de sua ami-
zade. Quanto ao seu profissionalis-
mo, sabes que te considero um exem-
plo a perseguir sempre...

LFP – Só agora, revendo os diálo-
gos, percebi que Hélio Monteiro diz 
que virei refém dos Barbalho porque 
eles divulgaram com destaque a agres-
são que sofri. É uma frase vazia. Para 
comprová-la, é fácil: ele pega o Jornal 
Pessoa’l a partir de fevereiro de 2005, 
até hoje. Se só tiverem saído matérias 
favoráveis aos Barbalho, ou, pelo con-
trário, nenhuma matéria, fiquei refém. 
Mas se ele encontrar muitas maté-
rias sobre os barbalho, a esmagadora 
maioria delas críticas, mais uma vez 
ele estará agredindo os fatos na tenta-
tiva de me agredir.,

Júnior Sales – Compara os maio-
naras e povo da CR Almeida, somente 
quem não te acompanha e saber o que 
imparcialidade, então melhor deixa a 
turma se pronunciar mesmo. To quase 
acreditado que Lula e Inocente culpa-
do deve ser você. Rsrs

LFP – Lembro,e meu caro, que 
fui condenado por ajudar a impedir 
que o empresário Cecílio do Rego 
Almeida abocanhasse de sete a nove 
milhões de hectares no Xingu. Em 
pleno auditório da justiça federal, o 
MPF me homenageou por esse de-
sempenho. E me presenteou com 
um bem preciosíssimo para mim: os 
autos do processo que levou ao can-
celamento do registro das terras em 
nome do grileiro.

Ronaldo Pinheiro Lopes – Lúcio 
você é patético. Brincadeira

LFP – Por que sou patético, Ro-
naldo? Ainda não consegui entender. 
Ajude-me, por gentileza.

Rodrigo Leite – LFP, o judiciário 
“não foi partidário” contigo?

LFP – Não uma, mas muitas ve-
zes. Em nenhuma delas por crime 
de corrupção, lavagem de dinheiro, 
evasão de divisas e outros crimes de 
colarinho branco. Sempre pela mania 
que tenho de livre pensar e livre me 
expressar.

Ronaldo Passarinho Filho – Pa-
rem de comparar um sujeito reconhe-
cidamente íntegro como o Lúcio ao 
psicopata do Lula.

Ramiro Costa –  E o Jatene, o 
Wladimir Costa e outros, todos “ho-
nestos”, isto é, corruptos, estão “con-
denados” e “cassados”, pelo TRE, os 
dois, como ficam?

Marcus Vinicius Cavalcanti – 
Parabéns pela verdade antes tarde de 
que nunca a palavra de um homem é 
o acordo comprometido e a traição é o 
fim do acordo.

Jonas Bastos Veiga – Quando esse 
senhor Lula, o agora condenado, vai 
deixar o Brasil seguir o seu destino?

Fátima – Lucio Flavio, esses aí em 
cima , ninguem sabe nem quem sao , 
enquanto teu nome e tua reputação e 
conhecida internacionalmente! O link 
eh www.andeelimpe@blogspot.com.

Helio Monteiro – LFP, de certa for-
ma eu concordo com a Elizete Costa. 
Mas você não consegue deletar, muito 
menos superar o episódio da agressão 
do Ronaldo Maiorana. Mas eu enten-
do. Apesar de contraditório, aquela 
agressão foi ótima para você. Creio que 
o Ronaldo Maiorana até se arrepende 
do seu ato. É que desde a agressão, você 
vive como vítima do Maiorana, não do 
conteúdo do seu jornalismo. Minha 
intenção não era prolongar o debate. 
Mas, uma vez que você voltou a citar 

meu nome, deixo para elaborar melhor 
minha resposta.

Marcelo Pinheiro Paiva – Não 
acho que temos jornais no Pará. São 
panfletos que defendem apenas os in-
teresses de seus donos. Grata exceção 
ao JP. O resto é publicidade e matéria 
fria. Vida longa ao JORNAL PESSO-
AL de LFP!

Fred Reis – Realmente, apesar de 
não acessar com muita frequência está 
coluna de Lúcio Flávio, posso dizer 
que também já tive a nítida sensação 
de ele estar voltado aos interesses dos 
baralhos, razão pela qual tento evita-lo, 
mesmo tendo interesse nas coisas que 
acontecem no Pará.

Cecília Basile – Lucio Flávio Pin-
to, seu poder é fantástico, o poder da 
informação que vc socializa com suas 
análises e comentários altamente qua-
lificados. Parabéns por você ser o que 
é. Cidadão íntegro e jornalista premia-
do e louvado pelos teus leitores

LFP – Depois da agressão, Ronaldo 
e eu nos encontramos casualmente duas 
vezes. A primeira, na Delicidade. Ele es-
tendeu a mão e eu aceitei, retribuindo 
o cumprimento. Disse que estava arre-
pendido e que ia escrever um artigo di-
zendo isso e retirando as ações propos-
tas contra mim.Em resposta, perguntei 
como a mãe estava e desejei-lhe saúde. 
A segunda vez foi na Fox Vídeo. A cena 
se repetiu, com a renovação das pro-
messas, novamente não cumpridas. 

A agressão a um ser humano, ain-
da mais por suas ideias, por seu livre 
pensar, e nas circunstâncias (pelas 
costas e com a cobertura de seguran-
ças), deveria merecer repulsa e não 
aleivosias pertinazes. Três meses de-
pois da agressão, Ronaldo e Rominho 
ajuizaram 14 ações criminais e cíveis. 
Tive que me defender. Durante pelo 
menos sete anos, presença constante 
no fórum, audiências, recursos, etc. 
Eles não apareceram em nenhuma 
audiência. A juíza dos feitos criminais 
estranhou: como é que o autor não se 
interessa pelo deslinde da sua ação e 
não a impulsiona? Eu nunca faltei. 

Pelo contrário: me dava por ci-
tado espontaneamente.Consegui, 
felizmente, manter o front vivo e o 
Jornal Pessoal circulando. Como 
ele e eu estamos até hoje, apesar do 
diálogo de surdos que me impõem, 
fundamentando no surrealismo e no 
absurdo. Para mim, esse tipo de diá-
logo não interessa. 
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O momento em que 
a justiça funcionou

Há outras cinco em fase de instrução. 
Contra os argumentos da acusação e 
o embasamento das sentenças houve 
ainda dezenas e dezenas de incidentes 
processuais, como 108 habeas corpus 
(raramente empenhados no ir e vir do 
cidadão), 20 exceções de suspeição, 
sete mandados de segurança ou sete 
recursos em sentido estrito, nas várias 
instâncias recursais, incluindo o Supre-
mo Tribunal Federal.

Os jurisdicionados em todas essas 
fases são os mesmos, que até criaram 
jurisprudências com suas decisões, al-
gumas delas abordando temas novos 
no mundo jurídico. A partir do juiz 
de origem, em Curitiba, a esmagadora 
maioria das decisões foram sendo su-
cessivamente confirmadas, enquanto a 
virulência usada pela defesa foi sendo 
desfeita argumentativamente.

O que uma pessoa despida de pre-
venções, preconceitos e vícios de pen-
samento viu, em nove horas seguidas 
do mais importante julgamento dos 
últimos tempos, em que, pela primeira 
vez, um ex-presidente da república foi 
processado e condenado pela prática 
de crime comum, foi uma exemplar 
demonstração de competência técnica, 
apuro formal, domínio dos fatos, clare-
za de exposição e domínio da lingua-
gem, sobretudo a do direito, por parte 
dos três julgadores.

Não foi um julgamento político, 
um Gulag, um processo de Moscou, 
um jogo de cartas marcadas, um tea-
tro mambembe, uma conspiração das 
elites o que se viu, ao contrário do que 
alardeava – e continua a alardear – o 
PT. Foi um desempenho notável de um 
corpo de juízes diante de um desafio 
formidável, rigoroso por qualquer pa-
râmetro que se usar para avaliá-lo, aqui 
ou em qualquer lugar do mundo.

Deu até para acreditar que a justiça 
brasileira existe, de fato.

A Operação Lava-Jato vai comple-
tar quatro anos em março. Com todos 
os seus erros, exageros e desacertos, é 
o maior combate à corrupção pela via 
do judiciário na história do Brasil e das 
mais importantes em todo mundo.

Se o seu enorme saldo positivo ti-
ver continuidade e desdobramentos, 
diminuirá bastante a pilhagem aos co-
fres públicos, mesmo que ela não desa-
pareça (o que nunca acontecerá, nem 
aqui e nem em qualquer outro lugar 
habitado por seres humanos, os piores 
animais - e, ironicamente, os únicos 
pensantes - no planeta Terra).

Antes da Lava-Jato, colarinho bran-
co não era preso. Se, por algum deslize 
ou excesso de confiança, fosse para a 
cadeia, não permanecia muito tempo 
por lá. E enquanto estivesse trancafia-
do, gozava das regalias dispensadas ao 
“doutor” (“sabe com quem está falan-
do?”) no Brasil.

Antes da Lava-Jato, sabia-se dos 
crimes financeiros (que só ganharam 
status legal sistemático em 1987 – e o 
primeiro apenado foi um paraense, 
Augusto Barreira Pereira, que arrom-
bou os cofres do Banco da Amazônia 
enquanto o presidia interinamente).

Mas era quase impossível provar la-
vagem de dinheiro, superfaturamento 
de obras públicas, licitações viciadas, 
formação de cartel, sonegação de im-
posto, evasão fiscal, contas numeradas 
na Suíça ou em paraísos fiscais, etc.

Felizmente, Sérgio Moro assumiu 
a 13ª vara criminal federal de Curitiba 
em 2002, o mesmo ano da eleição de 
Lula como a grande esperança de um 

Brasil melhor, com a ascensão do povo 
e a inclusão dos marginalizados. Feliz-
mente, essa vara foi especializada em 
crimes de colarinho branco, também a 
especialização a que já vinha se dedi-
cando o seu titular.

Felizmente, se formou uma força-
tarefa que, exibicionismos e infantili-
dades à parte, era formada por gente 
competente do Ministério Público Fe-
deral, da Polícia Federal, da Receita Fe-
deral, da Controladoria Geral da Repú-
blica, do Tribunal de Contas da União 
e de outros entes públicos.

Eles forneceram informações e 
contribuíram com análises para que, 
finalmente, a maior organização de 
corrupção que já houve no país fosse 
identificada, combatida, desbaratada 
e punida. E mais ainda: passasse a de-
volver o dinheiro roubado dos cofres 
públicos, depois que alguns dos seus 
integrantes terem admitido suas cul-
pas em juízo. Um simples gerente da 
Petrobrás devolveu, espontaneamente, 
150 milhões de reais.

Centenas de milhares de docu-
mentos foram arrebanhados como 
provas. Dezenas de páginas de análi-
ses desse material primário foram es-
critas pelos membros da força-tarefa 
investigativa. Desse acervo resultaram 
as denúncias do MPF e as sentenças 
do juiz Sérgio Moro. Contra essas ini-
ciativas reagiram alguns dos advoga-
dos mais famosos, célebres e caros dos 
fóruns nacionais.

A apelação que a 8ª turma do TRF 
da 4ª região apreciou é a 24ª desde que 
o juiz singular começou a sentenciar. 

Mais dependente da China
A economia mundial deve ter crescido 3,7% no ano 

passado, um ponto percentual acima do que foi registrado 
em 2016. Na China, o desempenho foi de 6,8%, também 
superior ao de 2016, que foi de 6,7%. O incremento do PIB 
brasileiro não deve ter superado 1%.

Mantido o desempenho, a China, que, em 2010, tirou do 
Japão o título de a segunda maior economia do planeta, em 
2019 passará à frente dos Estados Unidos. Quando, na sexta-
feira, o governo chinês anunciou o resultado do crescimento 
no último trimestre de 2017, o Ibovespa fechou com alta de 
1,7% e 81.189 pontos, um novo recorde de patamar.

Significa que o Brasil ficará cada vez mais atado à 
China, crescendo com os chineses, os maiores parceiros do 
país, mas dependente em função dos termos do comércio 
entre as duas nações, que reserva ao Brasil a condição de 
fornecedor de matérias primas e semielaborados.

Esse tipo de relação foi comandado pelo presidente 
chinês, Xi Jinping. Seu mandato foi renovado por mais 
cinco anos. Garantia de que a bitola continuará estreita 
para os que realmente estão ficando cada vez mais ricos 
pela exportação de commodities, como o minério de 
ferro de Carajás.
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A democracia é frágil, 
mas deverá sobreviver

A partir do momento em que for 
rejeitado o único recurso de que agora 
dispõe a defesa de Lula, os embargos 
de declaração (que, diante da contun-
dência dos votos de todos os desem-
bargadores da turma, será meramente 
protelatório), o ex-presidente já pode-
rá ser preso.

A possibilidade de que evite a con-
sumação da decisão da 2ª instância 
em um tribunal superior ficou quase 
impossível depois que a presidente do 
Supremo Tribunal Federal, Cármem 
Lúcia, rejeitou, ontem, o habeas cor-
pus que tentava prevenir a consuma-
ção da prisão dele.

Da mesma maneira como a condi-
ção de ex-mandatário da nação agra-
vou os dois crimes - de corrupção pas-
siva e lavagem de dinheiro - pelos quais 
Lula foi condenado, com a ampliação 
da pena de prisão de nove anos e meio 
para 12 anos e um mês, essa mesma 
condição terá que ser considerada para 

poupá-lo da prisão imediata. Bastará 
confiscar-lhe o passaporte e impor-lhe 
medidas acautelatórias similares.

Não por benesse, que contrastaria 
com tratamento mais rigoroso dado a 
outros apenados. Conceda-se a Lula 
a condição especial que, pouco tem-
po atrás, ele conferiu ao ex-presidente 
José Sarney, indiciado em processo, 
de olho na sua própria condição futu-
ra. Foram chefes de governo e chefes 
de Estado, não cidadãos comuns.

A hora da punição, que, valora-
ções à parte, será mesmo constrange-
dora, deve ficar para o trânsito em jul-
gado da decisão, com o esgotamento 
do derradeiro recurso, talvez o extra-
ordinário, junto ao Supremo Tribu-
nal Federal, se provada a repercussão 
geral do caso (para efeitos da lei, Luiz 
Inácio Lula da Silva é um igual, não 
um “mais igual”).

Com o cuidado de seguir a trilha 
estrita do ditado legal, deve-se esti-

mular que o processo político tam-
bém não extrapole para uma confron-
tação insensata ou mesmo insana. 
Com boa ou má fé, os adeptos de Lula 
têm o sagrado direito de extravasar o 
que pensam e querem.

Mas não o direito de lançar o país 
numa aventura, quando as institui-
ções -bem ou mal - funcionam de 
acordo com a forma da lei e o proces-
so judicial, sujeito a todas as críticas, 
guardou observância ao ordenamento 
legal. Tanto que na sala de sessões es-
tavam advogados e representantes da 
sociedade, que seguiram seus rumos 
respectivos ao final do julgamento.

Ainda há cinco processos contra 
Lula em tramitação. Pelo resultado da 
instrução do primeiro até o 2º grau de 
julgamento, que esgotou as matérias de 
fato, o futuro lhe reserva um destino 
inglório e duro. Ele e seus correligio-
nários, eleitores e simpatizantes podem 
continuar a bater na tecla do processo 
político, mas o que se viu nada tem a ver 
com o que ocorre neste tempo na Vene-
zuela nem – no passado – em Moscou 
ou seus satélites no leste europeu.

Felizmente, ainda se pode dizer 
que o rei está nu sem o risco de ser 
decapitado pelo rei desnudo.

O que Lula e Temer têm em comum?
O último sobrenome de Michel Te-

mer é Lulia. O detalhe induz uma iro-
nia: tirando o “i”, ele é tão Lula quanto o 
ex-presidente da república. Impossível, 
reagirão os petistas. Plenamente factível, 
porém, ao menos num aspecto: os dois 
são santos ou demônios, profundamente 
sinceros ou absolutamente cínicos, hon-
rados ou amorais.

Se a comparação ainda precisa de mais 
fatos para se tornar inquestionável, uma 
revisão do que disseram e fizeram leva a 
um desfecho: suas biografias ainda estão 
por ser escritas, mas pode-se montá-las 
a partir de uma checagem objetiva, fria e 
rigorosa do passado, mesmo o imediato.

Um dos seus pressupostos são os ami-
gos que têm, sua curriola, sua patota. Diz-
me com quem andas e te direi quem és, 
aconselha a sabedoria popular. Os mais 
próximos amigos de Lula e Temer estão 
presos, acusados de crimes ou indicia-
dos em inquéritos. Todos apontados pela 
prática de crimes de colarinho branco, 
corrupção, malversação de recursos pú-
blicos, concussão, lavagem de dinheiro e 
delitos assemelhados.

Lula se especializou em descartar de 
bate-pronto companhias que se tornaram 
indesejáveis. Sua trajetória é demarcada 
por cruzes da infâmia. Mas o grande líder, 
o guia do Brasil, permanece impoluto, ino-
centado pelo bordão do “não sei, não vi, não 
conheço”. O marido nem mesmo sabia dos 
atos da própria esposa, a quem transferiu 
– pós-morte – parte das responsabilidades 
pelos processos a que agora responde.

Colhido por um turbilhão de acu-
sações, Michel Temer disse à Folha de S. 
Paulo que essa algaravia de sujeira nada 
mais é do que “uma tentativa brutal de 
tentar desmoralizar o presidente”. Na de-
fesa da sua honra, pretende dedicar este 
ano à sua “recuperação moral”. Já se an-
tecipando, observa: “podem registrar que 
os meus detratores estão na cadeia. Quem 
não está na cadeia está desmoralizado. 
Mas a todo momento qualquer coisa é o 
presidente da república”.

Dedicando parte do tempo do manda-
to que lhe resta, vai se empenhar nessa lim-
peza moral. “Não vou sair da presidência 
com essa pecha de um sujeito que incorreu 
em falcatruas. Não vou deixar isso”.

Se tivesse reagido às sucessivas acusa-
ções com a apresentação de fatos compro-
vadores dos seus argumentos e não com 
genéricas declarações de honestidade, 
com entonações indignadas inversamen-
te proporcionais à diminuta exibição de 
provas, o presidente da república não es-
taria tão desacreditado.

As denúncias feitas contra ele pela 
Procuradoria Geral da República e o 
conteúdo dos inquéritos promovidos 
pelo MPF e a Polícia Federal foram 
oportunidades que ele deixou escapar. 
Ainda não tocado pelos sentimentos no-
bres de agora, tudo fez para brecar estes 
encontros com a verdade. Sua estratégia 
não foi a de enfrentar as denúncias, mas 
de fugir delas, usando o poder que o car-
go lhe confere. Não deu uma única en-
trevista nem fez um só pronunciamento 
para examinar e refutar cada uma das 
acusações que lhe foram feitas, várias de-
las concretas e factuais.

Por isso, talvez tenha perdido o mo-
mento adequado para essa limpeza mo-
ral, como a perdeu o seu quase xará, Luiz 
Inácio Lula da Silva.
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A vítima da vez é o rio Cupari
O rio Cupari tem 100 metros de 

largura quando desemboca no Tapa-
jós, no Pará, um dos maiores afluen-
tes na margem direita do Amazonas, 
que, como todos sabem, é o maior rio 
do mundo em extensão e volume de 
água. No Tapajós de águas claras (ora 
azuis, ora verdes), é o final da longa 
trajetória do Cupari. 

Ela começa por onde passam 
duas das maiores estradas do país (a 
Transamazônica e a Santarém-Cuia-
bá),que alteraram completamente 
a tradicional paisagem amazônica, 
transformando-a numa extensão do 
sertão, agreste e violento, e termina 
num típico ambiente regional, domi-
nado por água e floresta, sem as rodo-
vias, embora já não mais intacto.

Se alguém for atrás de informa-
ções mais detalhadas do Cupari, não 
as encontrará nem mesmo nos por-
tais da ANA (a Agência Nacional de 
Águas) nem na Aneel (Agência Na-
cional de Energia Elétrica). Sequer no 
fabuloso Google. 

Para espanto ainda maior, não en-
contrará também nas 66 páginas, 10 
das quais ocupadas por glossário e 
siglas e outras tantas de fotografias e 
introduções, nos relatórios de impac-
to ambiental que a consultora Am-
bientare preparou por encomenda da 
Cienge Engenharia.

A Cienge já apresentou seus dois 
projetos hidrelétricos para o Cupari em 
audiência pública, que a Secretaria de 
Meio Ambiente do Pará promoveu em 
Rurópolis, a principal cidade da região. 

Tratam-se realmente de com-
plexos hidrelétricos, compostos por 
duas hidrelétricas (de maior potência 
e com reservatório) e seis PCHs (Pe-
quenas Centrais Hidrelétricas, com 
reservatório reduzido). Serão quatro 
usinas no braço leste e quatro no bra-
ço oeste do rio.

O público que se reuniu em Ruró-
polis (cidade criada nos anos 1970 pelo 
governo militar, que abriu a Transama-
zônica no meio da floresta densa para 
assentar colonos trazidos de outras re-
giões) apreciou dois RIMAs. 

A consultora não se deu ao tra-
balho de fazer uma apresentação 
conjunta dos dois empreendimen-
tos, que ficarão no mesmo rio, serão 
contínuos e terão um mesmo opera-
dor, a Cienge. 

A junção dos dois RIMAs, num 
volume mais analítico (e menos po-
bre de informações), permitiria aos 
interessados na questão e, sobre-
tudo, aos que serão atingidos pela 
obra, ter uma dimensão mais exata 
do que vai acontecer ali. 

No total, as duas usinas inunda-
rão uma área de quase 20 quilôme-
tros quadrados (ou dois mil hecta-
res), para gerar 157 megawatts, num 
rio cuja bacia  se espalha por 7,2 mil 
quilômetros quadrados (ou 720 mil 
hectares), em três municípios. 

Pode parecer uma dimensão 
mínima ou insignificante diante da 
grandeza amazônica, mas é superior 
ao tamanho de onde a empresa de 
engenharia tem sua sede, em Bra-

sília, com seus 5,8 mil quilômetros 
quadrados abrigando três milhões 
de habitantes, na quinta mais popu-
losa cidade do Brasil.

Com as oito usinas, duas delas re-
presando águas para a formação de 
lagos artificiais, o belo e maltratado 
Cupari, vítima do garimpo de ouro e 
do desmatamento, poderá atender a 
um milhão de pessoas ou 162 mil re-
sidências. É uma oferta maior do que 
todo consumo dessa região. Como 
as usinas estarão interligadas ao Sis-
tema Integrado Nacional, a menos 
de 70 quilômetros da linha de ener-
gia da hidrelétrica de Tucuruí, irão 
transferir boa parte da sua energia 
para outros pontos do Brasil.

Para se ter uma ideia de grande-
za, as seis turbinas bulbo (que fun-
cionam quase sem reservatório) da 
hidrelétrica de Belo Monte, no rio 
Xingu, projetada para ser a quarta 
maior do mundo, irão gerar pouco 
mais de 200 mil MW.

É preciso dar mais atenção a esse 
complexo hidrelétrico. Os dados eco-
nômicos e financeiros da viabilidade 
da obra não constam dos RIMAs, mas 
são indispensáveis para uma checa-
gem do que o projeto representa num 
ambiente de alta complexidade eco-
lógica. E as quatro PCHs são apenas 
a abertura do rio. O inventário prevê 
que a vazão do rio pode suportar de 
26 a 29 dessas usinas, gerando mais 
de 320 megawatts. 

O Cupari merece mais atenção. 
E respeito.

Campanha eleitoral já começou no Pará

Em tantos anos de jornalismo, não me lembro de uma 
pré-campanha eleitoral tão intensa quanto as que o PSDB 
e o PMDB estão promovendo no Pará. Com o agravante 
de que transferem o ônus para os cofres públicos. O erá-
rio está tendo que suportar uma enxurrada de anúncios, a 
maioria deles caros, do Ministério da Integração Nacional, 
autorizados pelo ministro Helder Barbalho, e do governo 
do Estado, por ordem do governador Simão Jatene. A pre-
feitura de Belém suplementa a orgia.

Os anúncios do governo do Estado e da prefeitura da 
capital saem quase exclusivamente nos veículos do grupo 
Liberal. Os do ministério se espalham por todos os órgãos 
da imprensa, inclusive pelos veículos do antigo inimigo, o 

grupo Liberal, agora sob nova direção, depois que Romulo 
Maiorana Júnior foi desbancado.

Boa parte das peças publicitárias se destina a apregoar 
que o governo federal, ou o estadual, estão trabalhando, 
por vezes um reivindicando para si realização que o ou-
tro considera sua. Ficam bem nítidos os dois objetivos de 
ambas as campanhas: impressionar o cidadão, que logo se 
tornará eleitor, e comprar a simpatia dos veículos de comu-
nicação. A campanha só seria legal se começasse 45 dias 
antes do 1º turno, que será a 7 de outubro.

Se isso não é crime eleitoral, então que o Ministério 
Público venha à ribalta e declare que não é. Assim, nossa 
consciência será tranquilizada - ou anestesiada.
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Jatene se prepara
para ficar no poder

O governador Simão Jatene já 
anunciou que o seu candidato para 
sucedê-lo é o presidente da Assem-
bleia Legislativa, Márcio Miranda. 
Mas essa declaração tem validade li-
mitada. Márcio é do DEM, enquanto 
há tucanos que não só defendem um 
candidato próprio do partido como 
se consideram com direito à indica-
ção. Não aceitarão um estranho.

Este não é o principal problema 
de Jatene. Ele talvez referendasse 
mesmo o deputado estadual se o vi-
ce-governador Zequinha Marinho 
concordasse em deixar o cargo jun-
tamente com ele para se desincom-
patibilizarem e disputarem a eleição 
de outubro. Zequinha, porém, já dis-
se que ficará até o fim do seu man-
dato, sucedendo ou não a Jatene.

O governador não confia no seu 
vice para deixá-lo comandar a má-
quina oficial. Teme que não só seus 
aliados percam o apoio do governo 
como ele próprio fique a descoberto. 
Os dois mal se falam, embora man-
tenham a aparência de harmonia.

Marinho quer cumprir o man-
dato de 11 meses, garantindo a re-
eleição da esposa como deputada 
federal e firmando sua marca na 
administração estadual. Conforme 
a conjuntura, porém, poderá até dis-
putar o governo. Alei lhe faculta essa 
possibilidade. O PSDB seria destro-
nado do poder e Jatene voltaria a 
certa obscuridade política.

Provavelmente por isso, o gover-
nador está azeitando o aparato públi-
co para colocar gente da sua confian-
ça nos cargos chave, com capacidade 
para render votos para si, para os 
aliados e para a filha, Izabela, se ela 
for mesmo disputar um lugar na Câ-
mara Federal (ou para o seu marido, 
se a decisão for mantê-la à margem 
para permitir maior margem de ma-
nobra para acordos pelo pai).

A mudança de cadeiras no salão 
oficial tem acontecido sistematica-
mente. Jorge Antonio Bittencourt 
deixou a presidência do Propaz e 
voltou ao sul do Pará, agora para as-
sumir o recém-criado Centro Regio-
nal de Governo do Sudeste do Pará, 
com sede político-administrativa 

em Marabá. Na semana passada co-
meçou a funcionar outro centro ad-
ministrativo, para a região Oeste, a 
partir de Santarém. As duas regiões 
têm os maiores redutos.

Esta é também a finalidade não 
declarada do Propaz, que já foi co-
mandado por Izabela, filha do go-
vernador (agora à frente da segun-
da secretaria extraordinária, ambas 
criadas especialmente para ela). Sua 
nova presidente, como o seu anteces-
sor, ingressou no órgão em 2011, no 
início do segundo mandato de Simão 
Jatene como governador. Ambos po-
dem ser considerados da retaguarda 
técnica do PSDB no poder. Suas tra-
jetórias acompanham a ascensão e 
descenso dos tucanos, sem deixarem 
de ser técnicos. No Propaz, a função 
anfíbia é facilitada por sua vincula-
ção à Casa Civil do governo.

O Centro Regional de Governo 
do Oeste ficou com Olavo Rogério 
Bastos das Neves, que deixou a pre-
sidência e a direção do Conselho 
de Administração da Companhia 
de Desenvolvimento Econômico do 
Pará. Os dois cargaos passaram a ser 
ocupados por Fábio Lúcio de Souza 
Costa. Ele assumiu ainda a presidên-
cia e o Conselho de Administração 
da Companhia Administradora da 
Zona de Processamento de Exporta-
ções de Barcarena, que pertence ao 
governo do Estado.

“Em razão da Companhia estar 
sem disponibilidade financeira para 
a provisão de pagamento de remu-
neração e salários”, o novo presiden-
te concordou “em abrir mão do seu 
salário e remuneração até que sejam 
resolvidas as questões orçamentá-
rias e financeiras da companhia”. Na 
devida ocasião deverão ser “oportu-
namente definidos a remuneração 
devida, bem como a data a partir de 
quando serão devidos, não caben-
do qualquer indenização ou direito 
sobre o período de renúncia, que se 
inicia nesta data e segue por tempo 
indeterminado”.

A movimentação acelerada in-
dica que Jatene continua empenha-
do em se manter no topo do poder 
no Pará. 

Cargill quer mais
A Cargill, que já tem um grande porto 

em Santarém (maior do que o terminal de 
carga geral da cidade), para escoar princi-
palmente soja, trazida de Mato Grosso ou 
(cada vez mais) da própria região), quer 
agora implantar outro Terminal Portuário 
de Uso Privado em Abaetetuba, o municí-
pio vizinho de Barcarena, onde se localiza 
o principal porto do Estado.

A multinacional americana já subme-
teu à Secretaria de Meio Ambiente e Sus-
tentabilidade do Estado o EIA-Rima para o 
licenciamento ambiental. A audiência pú-
blica para a discussão da questão terá que 
ser realizada em 45 dias, a contar de hoje, 
quando o edital de comunicação da Semas 
foi publicado no Diário Oficial.

A União é proibida, por lei, de se en-
dividar para pagar despesas correntes. 
Mesmo assim, durante os 13 anos dos 
governos do PT, com ênfase nos cinco 
anos de Dilma Rousseff, o governo fe-
deral transferiu 150 bilhões de reais para 
o Banco Nacional do Desenvolvimento 
Econômico e Social, o BNDES – R$ 130 
bilhões raspados dos cofres do tesouro 
nacional e R$ 20 bilhões do Fundo de 
Amparo ao Trabalhador, o FAT.

A justificativa e, agora, a defesa dos 
responsáveis por essa sangria é de que 
assim foi preciso para manter a taxa de 
investimento que permitiu ao país cres-
cer, especialmente durante o mandato de 
Lula. Mas já se sabe, depois das investiga-
ções da Operação Lava-Jato, que grande 
parte desse dinheiro financiou as “cam-
peãs brasileiras”, como a JBS, a Odebre-
cht ou Eike Batista, a exportar produtos e 
serviços, a comprar empresas no exterior, 
a conquistar contratos internacionais, a 
superfaturar créditos e a corromper téc-
nicos, burocratas e políticos.

O governo cobra do BNDES a devolu-
ção do dinheiro, que nunca devia ter tido 
tal aplicação, e o banco alega que não tem 
os recursos. No impasse, a inventividade 
está sendo posta para funcionar, mas não 
conta com o prazo necessário pela urgên-
cia do governo, cujo rombo fiscal e dé-
ficit orçamentário não param de crescer.

Como diria Vladimir Ilitch Ulianov, o 
Lênin: o que fazer?

O dinheiro 
do povo vai 
para os barões
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IMIGRAÇÃO 
Em fevereiro de 1955 uma “comis-

são de ‘arigós’” foi à redação do jornal 
Folha do Norte, o mais importante de 
então, “solicitar que fossemos intér-
pretes de um apelo às autoridades e à 
população paraense, no sentido de ser 
angariado fundo para que possam via-
jar em outro navio com destino a Santa-
rém, onde irão trabalhar na agricultura”. 

Esses imigrantes cearenses, trans-
portados de Fortaleza para Belém no 
navio Campos Sales, do Lóide Brasilei-
ro, estavam “sofrendo as maiores neces-
sidades, juntamente com suas famílias, 
alguns deles doentes, sem recursos para 
adquirir medicamentos”.

Era uma rota de dor e sofrimento, 
ligando a seca nordestina à floresta tro-
pical amazônica, com um ponto de pa-
rada em Belém.

CONFUSÃO
Meia década antes de ser acusado 

pela Polícia Federal de ser o mentor in-
telectual da maior grilagem de terras da 
história do Pará (e uma das maiores do 
mundo), à frente da qual foi colocado 
um fantasma, certo Carlos Medeiros, 

que jamais foi visto, inclusive por seus 
procuradores diretos, o advogado Flá-
vio Titan Viegas já andava envolvido 
em confusão.

Em janeiro de 1961 a Cia. Agrícola 
e Industrial de Madeiras da Amazônia, 
de Elias Jorge Sauma, através de seu 
advogado, Ernesto Chaves Neto, regis-
trou queixa na polícia, acusando Viegas 
de ter-se apossado indevidamente de 
uma promissória vencida em outubro 
de 1960. Mas ele tratou de transferir o 
documento para Maria dos Anjos Fer-
reira, que admitiu à polícia viver à custa 
dele, enquanto contratava o advogado 
Ernestino Souza Filho para defendê-lo 
administrativamente. Ao mesmo tem-
po, fez acusações contra o advogado 
perante a justiça criminal.

O juiz Reinaldo Xerfan, diante da 
das confusões armadas, deu um despa-
cho no qual aconselhava a preposta de 
Viegas a contratar um advogado “para 

memória
defender o direito que porventura lhe 
assista”, observando ao fim que a provi-
dência “custa dinheiro mas econômica 
tempo, pois ‘time is money’ no dizer 
dos ingleses”.

LIVRO
Os “meios artísticos e intelectuais” 

de Belém viveram “uma de suas mais 
movimentadas tardes” no dia 2 de ju-
nho de 1961, quando o teatrólogo Na-
zareno Tourinho fez o lançamento ofi-
cial da sua peça Nó de quatro pernas, 
que acabara de ser premiada no 1º Con-
curso Literário do Norte do Brasil. O 
lançamento foi na acanhada (mas bem 
sortida) Livraria D. Quixote, na Galeria 
do Palácio do Rádio. Entre as “dezenas 
de pessoas presentes”, o repórter anotou 
o representante do governo do Estado, 
Wilson Ribeiro, o romancista Líbero 
Luxardo, o poeta Georgenor Franco, o 
ator Cláudio Barradas, a atriz Aita Alt-
mann, o contista Ildefonso Guimarães, 
a cronista Lindanor Celina, o professor 
Francisco Paulo Mendes, a professora 
Maria Sylvia Nunes, o general Moura 
Carvalho (na época candidato à pre-
feitura de Belém), e os vereadores Isaac 
Soares e Irawaldyr Rocha.

HOLLYWOOD
Em junho de 1961 o Cine Palá-

cio, o melhor da cidade, apresentava 
o primeiro “grande festival” de filmes 
produzidos pela Paramount, um dos 
grandes estúdios cinematográficos de 
Hollywood. Era “um filme por dia”: 
Por quem os sinos dobram, O homem 
dos olhos frios, Trindade violenta, O 
fruto do pecado, Aventuras de Omar 
Khayam, Sem lei e sem alma e O rei 
do laço. 

Tudo em Technicolor e VistaVision, 
para encher os olhos do espectador no 

PROPAGANDA

O começo da publicidade
No final de 1952, a Golden Stap (Propaganda e Comércio), que se autodenominava “agência 

técnica de publicidade”, já garantia que “quem anuncia, vende”, sem “golpes de mágica”, mas com 
planejamento. A agência, instalada na rua 1º de Março, produzia de tudo que havia no mercado. 
Como demonstração das suas qualidades, sugeria ao leitor observar, à noite, “o deslumbrante efeito 
da tinta luminosa no painel do Night-Club El Marroco, confeccionado e instalado por esta Empresa”.
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escurinho do cinema. Muito drama, 
tragédia e tiroteio. E um pouco de bom 
humor, com Jerry Lewis, e cafajesta-
gem, com Dean Martin.

DESMATAMENTO
Em 1962 a Amazônia estava (pre-

cariamente ainda) ligada ao restante do 
Brasil por duas estradas de rodagem, a 
Belém-Brasília e a Brasília-Acre. Mas 
a Importadora de Ferragens já saía na 
frente, oferecendo uma “moderna má-
quina”, a “serra motorizada” (depois, in-
felizmente popularizada e massificada 
como motosserra), capaz de cortar uma 
árvore de até um metro de diâmetro.

Em quatro décadas, a consciên-
cia ecológica avançou. Mas a máquina 
mortífera já deixou uma marca profun-
da de destruição.

ARTE
Ruy Meira conquistou o primeiro 

lugar em pintura no I Salão de Artes 
Plásticas da Universidade do Pará, re-
alizado no final de 1963. O segundo 
lugar foi dividido entre Roberto de La 
Rocque Soares e Benedicto Mello (com 
um retrato do jornalista Paulo Mara-
nhão, que ainda pertence ao neto dele, 
Haroldo). A

s menções honrosas foram conce-
didas a J. Figueiredo, Fúlvio Juliano, 
Moacir Andrade e Dionnorte Drum-
mond Nogueira. As bolsas de estudo 
para pintura ficaram com Maria José 
Sampaio Costa, Márcio Guimarrães e 
Luigi Fazio Giandolfo.

O primeiro prêmio em gravura 
foi conquistado por Yêdo Saldanha (e 
ninguém mais o acompanhou). Em 
desenho houve apenas uma menção 
honrosa, conferida a András Fúresz. 
O primeiro prêmio em escultura foi 
de João Pinto e a menção honrosa, de 
Álvaro Páscoa.

Da comissão organizadora do sa-
lão, presidida por Benedito Nunes, fa-
ziam parte Alcyr Meira, Eleyson Car-
doso, Francisco Paulo do Nascimento 
Mendes, Maurício Coelho de Souza e 
Inocênio Machado Coelho. J

á os integrantes da comissão julga-
dora foram Edith Behring, professora 
do MAM (Museu de Arte Moderna) 
do Rio de Janeiro e sua presidente, o 

docotidiano

crítico de arte Quirino Campofiorito, 
os pintores Waldemar Costa e Arman-
do Balloni e o mesmo Chiquinho Men-
des, como representante da comissão 
organizadora.

Artistas de outros Estados da Ama-
zônia também participaram do salão. E 
que salão!

MALOCA
Um anúncio de 1963 comunicou a 

reabertura da Maloca, “o mais típico, 
o mais original e invejado restaurante 
regional”. A casa oferecia “à admiração 
pública um painel externo, feericamen-
te iluminado, expondo uma variedade 
de plantas ornamentais da Amazônia”. 
Já a sua decoração interna era “de tal 
maneira impressionante que difícil é 
descrever”.

Cumprindo a sua “mais alta finali-
dade de difundir coisas e comidas da 
região”, a Maloca oferecia à venda “os 
mais gostosos pratos regionais, desta-
cando-se o pato no tucupi, o casquinho 
de caranguejo e o casquinho de mussu-
an, ao som das mais suaves e encanta-
doras músicas”.

Isso, antes de tudo virar pecado, fa-
zer mal ou engordar.

DIRETOR
No final de 1967, quando era pro-

curador das Caixas Econômicas Fede-
rais, colocado à disposição da Sasse, o 
jornalista e escritor Haroldo Maranhão 
foi nomeado para o cargo de diretor 
substituto do ensino superior, no lugar 
do professor Moura Ribeiro, que esta-
va doente. A Folha do Norte registrou 
o fato. Haroldo era filho do diretor-ge-
rente da empresa, João Maranhão.

AZULEJO
Em fevereiro de 1972 entrou em 

operação a primeira fábrica de azu-
lejos da Amazônia, a Azpa (Azulejos 
do Pará S/A). Com capacidade para 
produzir 720 mil metros quadrados 
por ano, a empresa dizia garantir a 
autossuficiência do Estado no produ-
to. Depois de conquistar os mercados 
da capital e do interior, se estenderia 
a Brasília. Segura do maquinário que 
estava utilizando, importado da Itália, 
graças aos recursos dos incentivos fis-
cais da Sudam.

Houve uma canibalização das má-
quinas e, hoje, a Azpa é apenas um 
galpão vazio na saída de Belém. E 
como dói.

FOTOGRAFIA

A era dos chapéus
A 3.900 Camisaria Pará, instalada na rua João Alfredo, se 
considerava, em 1940, “a mais completa no gênero”. Mas o 

seu forte eram os chapéus, que todos os cavalheiros de então se 
impunham usar. Nos altos, um estúdio de fotografia, que também 
vendia produtos para os retratistas amadores. Tudo desapareceu.
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ANTOLOGIA

Um documento 
japonês, non?
(Conclusão da matéria publicada em O Liberal 
de 1975. A primeira parte saiu na edição anterior.)

4 – Os japoneses, naturalmen-
te afeitos ao milagre,  acreditam ser 
possível interligar diretamente a Be-
lém-Brasília à Cuiabá-Santarém em 
Itaituba. E inventaram uma cidade – 
Nazaré – para ponto de interligação da 
Belém-Brasília com a Transamazônica 
(trata-se de Estreito).

5 – Eles acham viável construir na 
Belém-Brasília, que seria a via “sub-nor-
te” de acesso a Belém, desenvolvendo-se, 
“ao longo do rio Guamá”, um “porto de 
passageiros, zona franca, centros de dis-
tribuição e, futuramente, algumas indús-
trias litorâneas de grande escala”.

6 – Os japoneses creem firmemente 
que uma área de 400 mil quilômetros 
quadrados, abrangendo regiões tão dis-
tintas como a Bragantina, Guajarina e 
Baixo Tocantins, pode ser facilmente 
interligada por um sistema rodofluvial 
e pontilhado de centros industriais. Um 
dos mais importantes seria o de Santa 
Izabel e Jaguarari, até agora uma cidade 
ilustremente desconhecida, ao menos 
sob tal denominação.

Confusões primárias constituem o 
traço mais constante do trabalho (o lado 
do Oceano Atlântico da ilha do Marajó 
é que seria pantanoso; a ilha seria voca-
cionada principalmente para a atividade 
madeireira e “como área natural de tu-
rismo e recreação”, só secundariamente 
como zona de pecuária), mas é a distor-
ção da vocação econômica da Amazônia 
que mais assusta e confunde. Qual teria 
sido a intenção de um trabalho medío-
cre na exatidão e futurólogo nas proposi-
ções? Mais um segredo japonês?

PS – O documento foi impresso pelo 
Idesp, que o apadrinhou com grande 
honra. Ou a tradução é inqualificável ou 
os japoneses escrevem mal. Tudo isso não 
anula uma coisa: são sábios comerciantes.

Pode-se construir uma boa teoria 
a partir de dados completamen-
te equivocados? Esta é a dúvida 

que persiste ao fim da leitura do docu-
mento elaborado, a pedido do gover-
nador Fernando Guilhon, pelo Japan 
Industrial Land Center (o que seria um 
centro das indústrias japonês).

A natureza do trabalho é em si 
mesma estranha: por que o governador 
paraense estaria interessado em que 
técnicos e empresários japoneses opi-
nassem sobre o planejamento do de-
senvolvimento na região Norte? Talvez 
os japoneses sejam técnicos mais capa-
zes do que os brasileiros. Sem dúvida, 
porém, a Amazônia constitui para eles 
um mundo exótico, de difícil compre-
ensão íntima, um gráfico que se traça 
com raciocínios lógicos, conforme a 
moda da futurologia, consagrada pelo 
que, outrora, foi o “milagre japonês”.

No momento em que uma empre-
sa de consultoria elabora o Plano de 
Desenvolvimento Integrado da Região 
Metropolitana de Belém, a proposição 
pelos japoneses de um plano da “nova 
Belém”, supercidade preparada para 
abrigar distritos e centros industriais, 
constitui uma coincidência intrigante.

Debruçados sobre as informações 
que acumularam em seus prósperos 

negócios e talvez relembrando fugazes 
visitas à Amazônia, os japoneses veem 
Belém como uma superárea metropoli-
tana. Certamente veem o hipotético, ou 
o que querem ver – por bons propósitos 
ou para proveito próprio.

Num documento de origem tão 
estranha e aparência tão respeitável, é 
curioso que existam tantos erros e ob-
servações equivocadas, que qualquer 
aluno do primeiro ano do antigo ensino 
primário assinaria galhardamente. Al-
guns desses muitos erros:

1 – Referência a uma “notável pro-
dução agrícola” de algodão, ao que se 
saiba uma cultura ainda em fase expe-
rimental no Pará.

2 – Na geografia dos japoneses, Be-
lém se situa “à margem da Baía de Ma-
rajó, junto à confluência dos rios Pará e 
Tocantins e se acha delimitada também 
pela confluência dos rios Guamá e Aca-
rá”. O que, no mínimo, é extrema gene-
rosidade nos cálculos geográficos.

3 – Com tons de revelação, dizem 
os japoneses que “acha-se autorizada a 
construção a construção da rodovia Be-
lém-Brasília e Belém-Marabá e também 
a modernização da rodovia Cuiabá-
Santarém”. A Belém-Brasília foi inaugu-
rada oficialmente há 14 anos, a Cuiabá-
Santarém ainda não foi nem concluída.

Por trás dos números
As despesas com pessoal da Assembleia Legislativa do Pará 

no ano passado superaram o limite de alerta da Lei de Respon-
sabilidade Fiscal. Sem incluir o pagamento de imposto de ren-
da, que foi de 43,6 milhões de reais, a despesa total de pessoal 
alcançou R$ 256 milhões. Se obedecesse ao limite de alerta, de 
1,4% sobre a receita corrente líquida do Estado (que foi de R$ 18 
bilhões em 2017), a despesa com pessoal deveria ser de R$ 252 
milhões. O excedente foi, portanto, de R$ 4 milhões. O percen-
tual, de 1,42%.

Mas a AL ficou abaixo dos dois limites seguintes fixados pela 
lei: de 1,48% e 1,56%.

No entanto, o legislativo não computou no seu demonstrativo 
outras despesas, no valor de R$ 65,3 milhões. A Lei de Responsa-
bilidade Fiscal prevê essa exclusão, citada pela AL, referindo-se ao 
parágrafo 1º do artigo 19. Mas não especifica em qual dos seis itens 
desse dispositivo se enquadraram essas despesas excluídas.

O presidente da AL, Márcio Miranda, é pretendente ao 
governo.
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Porto de exportação
ainda tem problemas

ídas mais duas, “deixando uma apenas 
para o minério, com seu grande volu-
me de exportações, uma para os con-
têineres e outra para os grãos e demais 
produtos”. Quando não houver movi-
mentação, a portaria que não estiver 
em operação poderá ser simplesmen-
te fechada, sem maiores ônus.

“Antônio Marcos também infor-
mou que a Receita já tinha cancelado 
o escaneamento de contêineres va-
zios, o que agilizava e muito a opera-
ção no porto como um todo, mas que 
isto implicava em justificativas junto a 
adidos diplomáticos de vários países, 
que cobram rigor ‘em tudo que envol-
ve cargas em contêineres, por causa 
do tráfico de drogas’”, relata a notícia.

O secretário de Transportes, Kle-
ber Menezes, anunciou que a rodovia 
Transalumínio, em Barcarena, está 
em processo de estadualização. “Isso 
viabilizará a recuperação e conserva-
ção da via, que hoje não está sob a 
gestão de nenhuma das três esferas 
de governo – federal, estadual ou 
municipal –, fato esse que dificulta a 
execução de qualquer obra lá.”

O presidente da CDP, Parsifal Pon-
tes disse que não 
há previsão sobre 
quando será libera-
do um dos berços 
do porto, interdita-
do pela carcaça do 
navio Haidar, que 
naufragou em ou-
tubro de 2015.

“O Ministério 
dos Transportes assumiu a remoção, 
a um custo de 60 milhões de reais, e 
a licitação já foi anunciada. Quando 
houver a efetiva liberação do dinhei-
ro iniciaremos a remoção do navio, 
processo esse que demora entre seis e 
oito meses”, adisse ele.

Parsifal adiantou, no entanto, que 
o berço não será liberado num prazo 
menor que três anos, já que não bas-
ta a remoção: serão necessárias obras 
de limpeza, adequação, dragagem e 
outras, para que o problema seja de-
finitivamente resolvido.

Ao final, a impressão que fica a 
um observador é de uma corrida 
contra o tempo perdido e os fatos 
que se sucedem por falta de anteci-
pação. Ou seja: de planejamento para 
um dos cinco principais portos de 
exportação do Brasil. 

Quatro navios da CMA CGM fi-
caram fundeados ao largo do porto de 
Vila do Conde, sem poder atracar, por 
causa da quebra de equipamentos da 
operadora do porto, a Santos Brasil, 
por concessão do governo federal, que 
o administra através da CDP.

Como o problema não foi resol-
vido, os navios seguiram viagem sem 
receber as cargas que lhes eram des-
tinadas. Exportadores, importadores, 
armadores e outros agentes tiveram 
que arcar com os prejuízos.

O fato foi relatado não encontro re-
alizado em Belém no dia 23, promovi-
do pela Secretaria de Desenvolvimento 
Econômico, Mineração e Energia do 
Estado. Dela participaram empresá-
rios e entidades de classe, além de re-
presentantes da Receita Federal e da 
Companhia das Docas do Pará, segun-
do notícia da Agência Pará.

O acidente na operação do porto 
foi um fator circunstancial que ocor-
reu com outro fator, este estrutural: o 
aumento em 37,80% das exportações 
do Pará no ano passado, que “contri-
buiu para virem à tona graves proble-
mas envolvendo o porto de Vila do 
Conde, em Barcarena.

Também acendeu um alerta: o ter-
minal necessita aumentar sua capa-
cidade de operação sob risco de não 
conseguir atender à crescente deman-
da em pouco tempo”, diz a matéria da 
agência oficial do governo.

Ela informa ainda que um navio 
com fertilizantes e sementes para a 
safra da soja no Pará, que tem prazo 
para plantio, ficou um mês à espera 
de ser descarregado, o que provo-
cou reclamações e reivindicações de 
produtores de Dom Eliseu, Santana 
do Araguaia, Paragominas e Ron-
don do Pará.

O secretário Adnan Demachki 
está convencido que a médio prazo as 
exportações paraenses “vão aumentar 
significativamente” e que são urgen-
tes “ações que resolvam não apenas 
o problema enfrentado este mês, mas 
que preparem Vila do Conde para o 
incremento da demanda”.

Em 2017 as exportações de mi-
nério representaram 87% do comér-
cio internacional do Pará, abaixo da 
marca tradicional, há anos, de 90%. 
“E não porque o minério decresceu, 
ao contrário, cresceu e muito, com a 
produção da mina S11D e outras que 
entraram em operação em 2017. A ra-
zão é que aumentou substancialmente 
a exportação do agronegócio, como 
a soja, o boi vivo, a carne, o cacau, a 
palma e o açaí, impulsionados no âm-
bito do programa de desenvolvimen-
to Pará 2030.”, disse o secretário, um 
dos nomes cotados para a sucessão de 
Simão Jatene no governo do Estado, 
pelo PSDB.

A Santos Brasil informou que até 
o dia 30 dois navios médios e um de 
longo curso partirão de Belém, nor-
malizando a demanda e eliminando 
os problemas localizados. Até maio, 
a empresa recebe-
rá novas máquinas 
para melhorar a 
operação do porto 
como um todo.

“Isto não foi 
possível porque, 
até o final do ano 
passado, não havia 
garantia da CDP 
sobre a concessão, o que inviabilizou 
os investimentos”, disse Thiago Nishi, 
da Santos Brasil.

“A legislação é muito rígida e de-
satualizada em relação à nossa rea-
lidade, tanto que tivemos que abrir 
mão de uma área de vinte mil metros 
quadrados para que a concessão fosse 
renovada com urgência”, segundo a 
Agência Pará.

Bruno Figurelli, também da San-
tos Brasil, acrescentou que há “um 
problema sério de espaço no porto, e 
chegamos a operar com os contêine-
res na rua para viabilizar a demanda. 
Mas a solução definitiva para isto não 
depende apenas de nós”, justificou.

Antônio Marcos Lima, inspetor-
chefe da Alfândega de Belém, sugeriu 
que, em vez de apenas uma portaria, 
em operação no porto, sejam constru-



A polícia 
é mesmo 
polícia?

Quatro policiais militares 
morreram e dois foram feridos, 
todos a bala, em confrontos di-
retos, durante operações de rua, 
ou assassinados em outras ações 
violentas neste ano na região me-
tropolitana de Belém. A estatísti-
ca não inclui um PM morto em 
instrução interna.

Um morreu em confron-
to com criminosos, dois foram 
mortos durante assaltos e um 
foi executado dentro do próprio 
carro. Dá a média de um mor-
to por semana. A grande Belém 
possui em torno de dois milhões 
de habitantes.

Na região metropolitana do 
Rio de Janeiro, com seis vezes 
mais habitantes, foram mortos 
10 PMs. No Rio, como se sabe, há 
uma guerra não declarada entre 

as forças de segurança do Estado 
e os traficantes. Em Belém, não 
há. Mas é como se houvesse.

Nenhum dos assassinatos foi 
até agora esclarecido ou os assas-
sinos presos. As autoridades de 
segurança pública sequer fizeram 
uma declaração oficial a respei-
to. Nem as condições de trabalho 
dos policiais, militares ou civis, 
se modificaram. A ausência de 
resultados concretos e o silêncio 
espantam, chocam e revoltam.

Assim, não surpreende a cena 
do dia 23, registrada em vídeo 
postado na internet. . O gover-
nador Simão Jatene cumpria 
agenda oficial no bairro Jardim 
Sideral, quando, foi abordado 
por uma mulher, que se identi-
ficou como cabo da Polícia Mi-
litar. Muito exaltada, aos gritos, 
cobrou providências, acompa-
nhando o governador, que ouvia 
em silêncio:

“Por que quando tá na polí-
tica pode falar alto e agora tem 
que falar baixo? Eu não tô ofen-

dendo, eu sou contribuinte. Uma 
providência tem que ser tomada, 
senhor. Nós enterramos cinco ir-
mãos em 15 dias. Faltam 11 me-
ses para acabar o ano”.

Ela também comparou o Pará 
ao Rio de Janeiro: “O Rio enter-
rou 107 policiais em 12 meses e 
nós enterramos cinco irmãos em 
15 dias. Eu sou policial também 
e esse secretário tem que sair”, 
referindo-se ao general Jeannot 
Jansen da Silva Filho, da Segup,

Ela sugeriu ao secretário que 
“peça para sair” caso não seja 
demitido. “Aqui é o Pará, não é 
o Rio de Janeiro. Esse secretário 
não conhece a nossa realidade”. 
A secretária de   Administração, 
Alice Viana, tentou acalmar a jo-
vem. Sem muito sucesso.

Em 2017 foram mortos foram 
mortos 34 policiais militares, 
dando um PM assassinado a cada 
10 dias. A média passou para sete 
neste início de ano. Rio.

Vai continuar assim? Ou vai 
piorar?

Belém do Pará virou 
um campo de batalha

 

lado da rua. Uma senhora, que acaba-
ra se cruzar à frente de Jeferson, olhou 
e continuou a andar. Assassinatos em 
geral e execuções em particular, como 
a de Jeferson, se tornaram triviais 
(mais do que banais) na capital dos 
paraenses.

Apesar do testemunho dado pela 
amiga através do portal do Diário do 
Pará, as informações da polícia estão 
mais coerentes com as características 
do assassinato de Jeferson, de acerto 
de contas e execução. Solto há três 
anos depois de ter sido preso por 
roubo, ele estaria tentando se recupe-

rar, vendendo produtos, que 
comprava no Entroncamen-
to, numa parada de ônibus na 
praça da República. Por que, 
então, atraiu a dupla de ma-
tadores?

A pergunta ainda não tem 
resposta. Respostas à violên-

cia, aliás, é o que a população dei-
xou de ter das autoridades. Por isso, 
cada um está procurando se defender 
como pode da agressão, quando não 
agride primeiro. Belém virou um am-
plo campo de batalha.

Jeferson Roberto Araújo de Naza-
ré, de 26 anos, “era uma pessoa alegre, 
trabalhando honestamente todos os 
dias no sol ou na chuva”. Isabele, que 
o conhecia, nunca o viu “tratar mal ou 
ser desrespeitoso com ninguém, mes-
mo quando a venda do dia não lhe 
rendia bons frutos, sempre dava um 
jeito de rir de suas mazelas”.

No auge da manhã ensolarada do 
dia 24. ele caminhava tranquilamente 
pela rua Wandenkolk, na direção da 
avenida Senador Lemos, no bairro mais 
valorizado de Belém, o Umarizal, a uma 
quadra do “point” mais badalado da ci-
dade, a Doca de Souza Franco (um es-
goto a céu aberto cercado por oito vias 
de intenso tráfego e calçadas para prati-
cantes de corridas e caminhadas).

Jeferson usava um fone de ouvido, 
trajava calça jeans e camisa polo lis-
trada, roupa barata. Calçava sandálias 

brancas, também baratas, e carregava 
mochila nas costas. Recebeu o pri-
meiro tiro pelas costas, disparado por 
um homem que estava na carona de 
uma motocicleta, dirigida por outro 
homem, ambos com capacetes, usan-
do casacos de mangas compridas, fe-
chados até o pescoço. Preocupados 
em não serem identificados.

Quando caiu ao chão, 
provavelmente Jefferson já 
estava morto, mas o pistolei-
ro desceu da moto e lhe deu 
mais dois tiros, “palmo em 
cima”, na cabeça, com calma e 
segurança, como se estivesse 
atendendo a pessoa caída na calçada. 
Voltou à moto e seguiu, na contramão, 
na direção da Senador Lemos.

Quatro pessoas estavam na cena 
do crime, registrado por uma câme-
ra de segurança de uma loja do outro 


