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Sangue e política

Nos últimos dois anos, O 
Liberal faz uma campanha 
para conseguir a prisão 
do neto do ex-governador 

Hélio Gueiros, acusado na justiça de ter 
matado a esposa, em março de 2015. O 
jornal não dá cobertura ao assunto em 
defesa da verdade, mas movido por in-
teresse pessoal dos seus donos. 

Também é pago pelo governador 
Simão Jatene para atingir a memória 
de Hélio Gueiros e, talvez, por ex-
tensão, chegar ao MDB de Jader Bar-

balho, que ameaça derrotar o PSDB 
na eleição deste ano para o governo 
do Estado. Imprensa e governo em-
penhados ainda em um ajuste de 
contas com os Gueiros pelo passado 
de conflitos e tensões entre eles.

Uma conspiração capaz até de 
chegar ao Ministério Público do Es-
tado, através do novo procurador 
geral de justiça. Gilberto Martins 
obrigou um promotor a fazer a de-
núncia contra Gueiros, depois que 
outros promotores se recusaram a 

Velhas contas entre dois grupos políticos estão por trás 
dos desdobramentos da morte da esposa de Hélio Gueiros 
Neto. Seus parentes dizem que ele é vítima de uma 
conspiração. Isso obscurece a principal questão: a moça 
morreu de morte natural ou foi assassinada?

assumir a tarefa, por considera-la 
incabível.

A hipótese é suscitada por Hélio 
Gueiros Júnior, pai de Gueiros Neto, com 
a responsabilidade de ter sido vice-go-
vernador e governador interino do Pará 
na segunda metade dos anos 1990. “He-
linho” foi indicado pelo pai ao médico 
Almir Gabriel para ser seu companheiro 
de chapa e se eleger vice-governador do 
Estado, em 1994, numa época em que 
ainda era considerável a influência polí-
tica do chefe do clã, formado na escola 
do caudilho Magalhães Barata.

Mais tarde, quando Almir foi às 
pressas para São Paulo tratar da saúde 
(por ironia, também com um aneuris-
ma), “Helinho” assumiu a titularida-
de do cargo. Uma das suas marcas foi 
investir contra Almir, demitindo seus 
auxiliares de confiança, desfazendo os 
seus atos e comprando uma briga es-
trondosa com a mineradora Vale. Foi 
considerado pelos tucanos como 
traidor e inimigo.
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Segundo Júnior, foi justa-
mente a partir daí que o grupo 

Liberal se tornou praticamente uma 
extensão do PSDB, favorecido por 
abundantes verbas oficiais e retri-
buindo com apoio total aos gover-
nos tucanos.

O episódio da morte de Rena-
ta Cardim teria sido o pretexto para 
o grupo de comunicação da família 
Maiorana fazer o seu ajuste de contas 
com os Gueiros. Os veículos da em-
presa passaram a destacar a tese de 
que Hélio Neto teria matado sua es-
posa por asfixia, na cama do casal, e 
depois simulado sua morte natural. 

A hipótese se baseia num laudo 
cadavérico realizado, três meses de-
pois da morte de Renata, por Leví 
Inimá de Miranda, perito-legista par-
ticular, aposentado da polícia civil do 
Rio de Janeiro, tenente-coronel mé-
dico reformado do exército, e pelo 
médico Abraão Lincoln de Oliveira, 
contratado pela família Cardim.

O laudo da perícia, autorizada 
pelo delegado responsável pelo inqué-
rito policial, contrariou a conclusão 
de dois laudos produzidos pelo IML 
do Pará, de que a morte foi por causa 
natural, provocada por um aneuris-
ma no abdômen. O delegado que in-
vestigou o caso, com base na perícia 
encomendada pela família da vítima, 
indiciou o seu marido, o Ministério 
Público do Estado o denunciou por 
feminicídio e a justiça estadual aco-
lheu a denúncia. 

Através de um habeas corpus, a 
defesa de Hélio Neto tentou caracte-
rizar a perícia particular como prova 
ilícita, que deveria ser desentranha-
da do processo, nele permanecendo 
apenas os pareceres oficiais. O re-
curso foi rejeitado por unanimidade 
pelo tribunal do Pará e novamente, 
na semana retrasada, também por 
unanimidade, pela 5ª turma do Su-
perior Tribunal de Justiça.

AS ACUSAÇÕES 
DE HÉLIO JR. - As acusações 

de Hélio Gueiros Júnior são graves, 
mas ainda não apresentam provas e 
nem sempre são embasadas em fa-
tos. Elas apontam indícios fortes em 
defesa do que afirma e aponta fatos, 
como a manchete de O Liberal, anun-
ciando que seu filho permaneceria 
preso, quando responde ao processo 

em liberdade. O jornal retificou a in-
formação, admitindo seu erro, sem 
se livrar da suspeição. 

Os antagonismos, cada vez mais 
extremados, entre as duas famílias, 
com seus desdobramentos políticos, 
exigem uma mediação objetiva, isen-
ta, imparcial, honesta e competen-
te. Não apenas para esclarecer o que 
aconteceu – se uma morte natural 
ou um homicídio – como também as 
suas ilações, que dizem respeito ao in-
teresse público

No seu texto, Hélio Júnior diz que 
não pode aceitar “que um represen-
tante do Ministério Público, como 
o doutor Edson Cardoso, ou alguns 
Juízes da Capital, pessoas calejadas e 
acostumadas à baixeza dos seres hu-
manos, deixarem-se pautar pelos pe-
didos da senhora Socorro Cardim”.

O ex-vice-governador está acu-
sando o MP e a justiça de não serem 
independentes, de agirem em favor 
de uma das partes – ou por mera ade-
são aos pedidos da mãe de Renata, ou 
por um vínculo muito menos nobre. 
Mas não apresenta provas nem fatos 
concretos. A acusação cai no vazio, ao 
menos por enquanto.

Na sequência, “Helinho” ataca 
pessoalmente a sogra do filho. Sus-
tenta que a polícia e o tio da Renata 
acusam a mãe“de ser a mandante do 
assassinato do sr. José Maria de Lima, 
pai da Renata, de quem herdou os ne-
gócios”. Justamente por repudiar acu-
sações desse tipo ao filho é que Guei-
ros resolveu partir para um ataque 
direto àqueles que considera algozes.

Prossegue na mesma generali-
dade ao procurar culpabilidade no 
comportamento de Socorro Cardim, 
que não teria chorado no dia do fa-
lecimento de sua filha: “Pensei que 
estivesse em choque, mas, estranha-
mente, no dia seguinte, enquanto meu 
filho, minha mulher e minha sogra, 
velavam e pranteavam a Renata junto 
ao caixão, foi dormir tranquilamente 
em um aposento nos fundos do salão. 
Na missa de Sétimo Dia, estava de es-
cova e bem arrumada, nem parecia 
que a filha havia morrido. Faltou ape-
nas sorrir enquanto recebia pêsames”.

Adotando o estilo do pai, ex-gover-
nador e ex-senador, dá como provado 
o que alega sem agregar provas concre-
tas: “Essa senhora, durante dias, ficou 
oferecendo a meu filho que ficasse mo-

rando no apartamento do casal, que 
foi presente seu. Em seguida, ofertou a 
meu filho o dinheiro do seguro do car-
tão de crédito da falecida, tudo rejeita-
do pelo Hélio. Mais tarde seriam esses 
bens, segundo o delegado e o promo-
tor, os motivos do assassinato da Rena-
ta. Simplesmente ridículo”.

Prosseguindo da mesma maneira, 
desmerece o trabalho do legista parti-
cular, sem citar seu nome, através de 
uma referência depreciativa: “[A mãe 
de Renata] contratou, em seguida, o 
advogado Américo Leal e o médico 
legista do caso Habib’s para conseguir, 
junto ao delegado Rolo, que indiciasse 
meu filho por assassinato, desprezan-
do o laudo feito no dia da morte e o da 
exumação, ocorrida sem a intimação 
do Hélio, mas com a presença do le-
gista do caso Habib’s”. 

“Apesar de tanto esforço, nenhum 
promotor aceitou fazer a denúncia, até 
assumir como Procurador de Justiça, 
o doutor Gilberto Martins, à época, 
recentemente nomeado pelo governa-
dor Simão Jatene. Foi pura coincidên-
cia mudar o comando do Ministério 
Público e aparecer o promotor Edson 
Cardoso para fazer a denúncia”, ga-
rante “Helinho”.

Novamente, mera ilação, sem 
comprovação.

CRIME E POLÍTICA 
JUNTOS - Hélio Jr aprofun-

da então a sua acusação, ampliando 
a conspiração que vê orquestrada. 
Segue-se a parte mais longa do seu 
texto, que vê nexo entre o grupo Li-
beral e o PSDB por trás de uma his-
tória familiar:

“Eu, sinceramente, tenho pena da 
senhora Socorro Cardim, não queria 
ter chegado nesse ponto, afinal ela é 
a mãe da Renata. Se tenho pena da 
mãe, não posso aceitar a canalhice e a 
vilania de O Liberal que, de maneira 
acintosa e premeditada, trabalha há 
dois anos colocar meu filho na cadeia, 
que sabe ser inocente, para satisfazer 
quem lhe paga. 

As surucucus repórteres voltaram 
a atacar, como sempre de maneira 
inescrupulosa. Mentem descarada-
mente para a população, tentando le-
vá-la a acreditar que o Hélio matou a 
própria mulher. 

Mas, na ânsia de condenar, o jornal 
O Liberal cometeu um erro indescul-
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pável. De conluio com que tem poder 
para pagar suas manchetes, que não é, 
evidentemente, a senhora Socorro, pre-
cipitou-se e não esperou se confirmar 
os fatos que estavam previstos pelos 
bandidos que querem ver o meu filho 
atrás das grades. 

O carnaval atrapalhou. A tele-
visão, que é ao vivo, pode consertar, 
mas jornal impresso foi feito antes dos 
atos se confirmarem. Os personagens 
envolvidos – promotor e juíza – não 
tomaram as decisões passadas para 
O Liberal, por quem acreditava os ter 
sob o seu poder. 

O grupo de comunicação foi pago 
para criar uma confusão, como eu já 
havia previsto, de que o Habeas Cor-
pus, denegado 7 meses depois pelo STJ, 
referia-se à liberdade do meu filho, e 
não sobre a questão processual de re-
tirar o parecer do legista do Habib’s do 
inquérito. Simplesmente má fé. Por isso 
a publicação da manchete que o meu 
filho foi preso, houve recurso e denega-
do o pedido de soltura. 

O Liberal garantiu a todos os seus 
leitores que o Hélio Gueiros Neto pas-
saria o carnaval preso. Pura armação. 
Que tipo de jornalismo é esse que faz 
da mentira, da empulhação, do en-
godo, um modo de ganhar a vida? E 
pior, não possuem qualquer resquício 
de moralidade que os impeça de que-
rer destruir a vida de um bem sucedi-
do jovem advogado.

O Liberal, desde sua fundação, foi 
um jornal político. Foi criado por Ma-
galhães Barata, que confiou ao avô 
do Neto, o ex-governador Hélio Mota 
Gueiros, sua direção. Quando o Rômu-
lo Maiorana, casado com a Dona Déa, 
parente do Barata, adquiriu o jornal, 
contratou novamente o Hélio Gueiros e 
também o Newton Miranda. 

Esses dois senhores dariam ao 
Jornal, através da coluna Repórter 
70, o status e prestígio que até hoje 
possui, mas parece que isso não dei-
xou nenhum laivo de gratidão aos fi-
lhos do Maiorana.

O grupo O Liberal, a partir do go-
verno Almir Gabriel, passou a se cons-
tituir num porta-voz do PSDB, pratica-
mente um braço político. Suas relações 
com o estado vão de propaganda a alu-
guel de aviões. Fazem parte da estrutu-
ra de poder montada pelo PSDB. 

Os ganhos financeiros, durante os 
governos de Almir Gabriel e Jatene, 

foram nababescos. Eles podem ser 
medidos pelo suntuoso prédio cons-
truído na Avenida Romulo Maiora-
na, antiga 25 de Setembro. Não existe 
nada igual em Belém. Mas acusam a 
outros de se locupletarem do estado. 
Uma vergonha. 

Diante da derrota iminente nas 
eleições que se realizarão, querem se 
descolar da imagem de apoio ao Jate-
ne, e inventaram uma briga entre fa-
miliares para dizer que estão sob nova 
gestão e não mais apoiam o atual go-
verno. Pura balela.

O Liberal não faz jornalismo. Não 
possui ética, nem decência. É simples-
mente um instrumento torpe de se ga-
nhar fortunas, e, como dizia meu pai, 
sempre por debaixo dos panos”.

O CONFLITO 
DOS LAUDOS - O habeas 

corpus que a família de Hélio Guei-
ros Neto apresentou, para que fosse 
expurgado dos autos do processo o 
laudo dos peritos contratados pela 
família de Renata, sustenta que essa 
é uma prova ilícita, já que havia dois 
laudos do IML, atestando a morte 
por causa natural.

No entanto, o exame de corpo de 
delito e outras perícias podem ser re-
alizados por perito oficial, portador 
de diploma de curso superior, desde 
que não haja perito oficial. É nesse 
caso que o exame será realizado por 
duas pessoas idôneas, portadoras de 
diploma de curso superior, preferen-
cialmente na área específica, dentre as 
que tiverem habilitação técnica rela-
cionada com a natureza do exame. 

O perito particular, na qualidade 
de assistente técnico, poderá atuar a 
partir de sua admissão pelo juiz e após 
a conclusão dos exames e elaboração 
do laudo pelos peritos oficiais, sendo 
as partes intimadas desta decisão.

O Código de Processo Penal prevê 
que, havendo requerimento das par-
tes, “o material probatório que serviu 
de base à perícia será disponibiliza-
do no ambiente do órgão oficial, que 
manterá sempre sua guarda, e na pre-
sença de perito oficial, para exame pe-
los assistentes, salvo se for impossível 
a sua conservação”. 

No laudo anatomopatológico, o 
perito concluiu que Renata “sofreu 
uma ruptura da artéria aorta abdo-
minal, na emergência da artéria renal 

direita, sofreu ruptura de um aneuris-
ma sacular, com presença de grande 
quantidade de material hemorrágico 
intra-abdominal”.

Na exumação, os peritos parti-
culares informaram que encontra-
ram o cadáver “realmente conserva-
do por mumificação”. Lamentaram, 
porém, que o anátomo-patologista 
e perito-legista que realizou o exa-
me de verificação de óbito, “estra-
nhamente furtou-se de comparecer 
àquela exumação”.

Ao examinarem o cadáver, con-
servado por mumificação, junto 
de dois peritos-legistas belenenses, 
“constatamos que a artéria aorta ab-
dominal tinha calibre normal e nela 
inexistia qualquer aneurisma sacular 
roto, junto à emergência da artéria re-
nal direita, como falsamente atestou 
aquele perito-legista que procedeu à 
Verificação de Óbito. Paralelamente, 
encontramos sinais gerais de asfixia, 
como petéquiassubpleurais diversas 
e farta quantidade de secreção aerada 
(espumosa) saindo pela traqueia”.

Dois peritos-legistas belenenses, 
também contratados, concluíram que 
“o exame necroscópico inicial e o pre-
sente exame são divergentes quanto a 
lesão vascular não sendo confirmado 
o aneurisma de aorta”.

Os dois peritos concordaram que 
a morte se deu por sufocação dire-
ta,que ocorre“quando o agressor im-
pede a entrada de ar pelas narinas 
e pela boca, tapando-as, como por 
exemplo, com um travesseiro, e sem 
deixar lesões externas”.

COMO RENATA 
MORREU? - Esses fatos tal-

vez tenham pesado na recusa dos 
tribunais em aceitar o pedido de de-
sentranhamento do documento. Mas 
também as próprias circunstâncias 
do caso. Segundo a versão do marido, 
sua esposa começou a se sentir mal de 
madrugada. Ele imediatamente pe-
diu socorro à sogra, que mora num 
prédio vizinho. Mas quando Socorro 
chegou, acompanhada por um filho, 
não foi autorizada a subir. O próprio 
marido trouxe a mulher e os dois se-
guiram para o hospital. Com a morte 
de Renata, Hélio Neto decidiu fazer 
um boletim de ocorrência na polícia 
para que o corpo da sua mulher 
fosse periciado no Instituto Mé-
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dico Legal. O laudo deu a morte 
pelo aneurisma. Ponto final.

A família de Renata diz que ela já 
saiu morta do apartamento, contes-
tando a versão de Gueiros de que o 
óbito aconteceu no hospital. Se fosse 
assim, o médico que a atendeu teria 
atestado a sua morte. Seria o bastante 
para que o corpo não fosse submetido 
a uma necropsia, algo que os paren-
tes sempre procuram evitar, quando é 
possível obter um laudo médico. 

Para que essa versão tenha soli-
dez, Hélio Neto teria que ser capaz de 
obter um laudo fraudulento no IML. 
Não por uma, mas por duas vezes. O 
órgão agiria dessa maneira sem sofrer 
uma punição do governador, que es-
taria envolvido na conspiração para 
culpar o neto do ex-governador? Mas 
por que o instituto se mantém em 
silêncio diante de tão grave questio-
namento à sua credibilidade como o 
órgão oficial de medicina legal?

Também não parece que o conflito 
entre as duas famílias tenha surgido 
em função da discórdia em torno da 
morte de Renata. Se não buscou o BO 
por falta de um laudo médico, Hélio 
Neto procedeu dessa maneira para 
se prevenir contra eventual acusação 
que pudesse sofrer pela família da sua 
mulher. Os Cardim sustentam que o 
marido era grosseiro e violento com 
sua mulher, que teria reclamado dele 
para os seus parentes.

UM ACERTO 
DE CONTAS - Questões como 

estas continuam controversas, em-
bora a instrução do processo já es-
teja próxima de uma definição. Os 
defensores de Gueiros anunciaram 
que agora irão recorrer ao Supremo 

Tribunal Federal, mas talvez apenas 
para esgotar a instância, sem muita 
possibilidade de vitória. Se a tese do 
homicídio for acatada, Hélio Gueiros 
Neto será julgado pelo Tribunal do 
Júri. Mais um item agravante a esse 
enredo novelesco.

Ao dar dimensão política a um 
caso familiar, os Gueiros voltam a se 
inserir no cenário local, talvez finali-
zando um longo e acidentado capítu-
lo da história política do Pará. Hélio 
Gueiros pai integrou, desde muito 
cedo, a segunda geração do baratis-
mo. Seu pai, Antonio Teixeira Guei-
ros, era contemporâneo de Magalhaes 
Barata, atraindo o filho para o agrupa-
mento partidária que por mais tempo 
ocupou o poder a partir da revolução 
dos tenentes, em 1930.

Hélio dirigiu O Liberal, quando o 
jornal era porta-voz do PSD (Partido 
Social Democrático) e propriedade de 
Barata. Quando ele morreu, em 1959, 
dessa segunda geração também fazia 
parte Laercio Barbalho, pai do futuro 
governador. Jader Barbalho era de um 
baratismo com tinturas esquerdistas. 
Embora mais novo, assumiu a lideran-
ça da corrente, consolidada pela sua 
eleição como governador, em 1982.

Sua vitória só foi possível porque 
contou com o apoio do governador. 
O tenente-coronel Alacid Nunes rom-
peu com seus colegas de farda para 
assumir abertamente a hostilidade la-
tente com seu ex-aliado, o coronel Jar-
bas Passarinho, e apoiou como candi-
dato até então adversário. Achava que 
assim liquidaria com Passarinho.

A aliança fez renascer das cinzas 
o baratismo. Jader praticamente ele-
geu Hélio Gueiros senador, impedin-
do Passarinho de voltar ao Senado, e 

derrotou o candidato dele ao gover-
no, o empresário Oziel Carneiro. Aos 
velhos e novos baratistas, se juntou 
Romulo Maiorana, casado com uma 
sobrinha do caudilho e já liberto das 
amarras ao regime militar.

Romulo perdoou as ofensas pes-
soais que sofreu, junto com sua espo-
sa e toda família, em artigos escritos 
pelo amigo. Hélio saiu das alcovas de 
O Liberal com uma série de ataques 
pessoais, à semelhança dos que es-
crevia quando o jornal era partidário, 
lançando insinuações maldosas ao 
passado de Déa Maiorana. A impres-
são de que o rompimento entre os dois 
era definitivo, em função da virulência 
dos textos, se desfez quando a amizade 
foi restabelecida e O Liberal assumiu a 
causa dos baratistas. E ficou ao lado de 
Gueiros quando ele rompeu com Jader, 
por discordar da volta dele ao governo. 
No cargo, Hélio queria que seu suces-
sor fosse Henry Kayath, outro baratista 
da primeira geração.

Na eleição de 1990, Hélio Gueiros 
desviou para Jader os violentos adjeti-
vos que antes dirigira a Romulo, com 
a cumplicidade do jornal, que mante-
ve a aliança herdada do pai, falecido 
em 1986 – mas a contragosto. Se Ro-
mulo esquecera as agressões, os filhos 
não engoliram o acordo. Alguns anos 
depois, Gueiros retomou a aliança 
com Jader, quando ele já era o grande 
inimigo do grupo Liberal, deixando 
para trás os Maiorana.

Para eles, os desdobramentos dos 
fatos em torno da morte da esposa de 
Hélio Gueiros Neto seriam o ajuste de 
contas final, agora com a participação 
de outro núcleo político, o dos tucanos.

E assim a política paraense muda 
para continuar a mesma.        •

A “balela”
 
Ao contrário do que Hélio Gueiros Júnior afirma, não é 

balela a cisão dos irmãos Maiorana na disputa pelo contro-
le da Delta Publicidade, empresa responsável pelo jornal 
O Liberal, parte do império de comunicação montado e 
deixado pelo pai, Romulo Maiorana. É pouco provável que 
Romulo Maiorana Júnior retome o controle do negócio, de 
cujo comando foi destituído pelos irmãos em setembro do 
ano passado, embora ainda haja disputa judicial.

O que parece haver agora é um momento de trégua para 
negociações entre as partes em torno do controle da socie-
dade. Um acerto particular entre Ronaldo e Giovani, filho 
de Romulo Jr., permitiu uma grande cobertura do grupo Li-

beral às lutas do UFC por ele promovidas através de um dos 
dois braços da Roma, empresa exclusivamente do pai.

Sem a mesma pompa e circunstância de outros tem-
pos, o aniversário de “Rominho” foi registrado com des-
taque nas colunas sociais do jornal, incluindo duas fotos. 
Pode ser sintoma de que o clima pesado de confronto está 
sendo substituído por um ambiente propício à negocia-
ção. Mas ela não é fácil.

Uma observação à parte: parece que o tempo passou 
inclemente por Romulo Maiorana Júnior entre as duas 
fotos dele publicadas na coluna de Bernardino Santos e 
na MaisLiberal.                 •
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Falta de comunicação

O destino 
do chorume
Em seis dias, entre 29 de ja-

neiro e 3 de fevereiro, nove mil 
toneladas de lixo chegaram ao 
aterro sanitário de Marituba, 
provenientes dos municípios da 
região metropolitana de Belém. 
Dos 1.013 metros cúbicos de cho-
rume resultantes do tratamento 
do lixo, metade dessa massa lí-
quida (526 m3) foi processada no 
próprio local. A outra metade foi 
levada de caminhão para a esta-
ção de tratamento de esgoto da 
Biotech, uma empresa privada, 
em Pernambuco, a dois mil qui-
lômetros de distância.

É o que consta da última 
inspeção técnica realizada pela 
Secretaria de Meio Ambiente e 
Sustentabilidade do Estado no 
aterro, operado pela Guamá Tra-
tamento de Resíduos. Parecia que 
o chorume seria enviado para um 
local muito mais próximo, em Al-
meirim, para ser tratado pela Jari, 
a empresa fundada pelo america-
no Daniel Ludwig e controlada 
pelo paulista Sérgio Amoroso.A 
capacidade de absorção na área 
do aterro está afastada: o despe-
jo ja atinge a 14ª lagoa. Mas qual 
custo do transporte do chorume? 
E quem pagará a conta?

De absurdo em absurdo, o 
aterro sanitário de Marituba, que 
começou mal, vai acabar muito 
pior ainda.

Quando estava no plantão judiciá-
rio, no dia 17 de setembro do ano pas-
sado, o desembargador Mairton Mar-
ques Carneiro, do Tribunal de Justiça 
do Estado, concedeu uma liminar em 
favor do empresário Charles Sarmen-
to de Lira, acusado de ser o mandante 
da morte de uma servidora municipal 
de Paragominas, assassinada dois me-
ses antes. Cinco dias depois, o magis-
trado revogou a medida.

Não por iniciativa própria. Pouco 
antes o promotor de justiça de Parago-
minas, Reginaldo Cesar Lima Tavares, 
representou ao Conselho Nacional de 
Justiça a abertura de um procedimen-
to disciplinar contra o magistrado. É 
que o mesmo habeas corpus por ele 
concedido já fora distribuído para o 
desembargador Rômulo Nunes, que 
negou a concessão de liminar.

Ao voltar atrás, Mairton Carnei-
ro alegou que foi induzido a erro 
pelo advogado de Charles Sarmen-
to. Só soube da existência de habeas 
corpus anterior um dia antes de re-
vogar sua decisão, e apenas porque 
o promotor Reginaldo Tavares se 
manifestou nos autos.

O desembargador argumentou 
não ter tomado conhecimento da 
existência do processo anterior por 
falta de comunicação entre os dois 
sistemas que fazem a tramitação dos 
processos. Eles teriam deixado de in-
formar sobre ocorrência de prevenção 

do HC para outro desembargador. 
Disse ainda que o advogado Marco 
Antônio Pina de Araújo omitiu deli-
beradamente a informação, de modo 
a induzi-lo a erro.

Depois de revogar a liminar, o 
desembargador mandou comunicar 
a decisão, com urgência, ao juízo 
da comarca de Paragominas, conce-
dendo salvo-conduto a Charles Lira. 
Ele prestou depoimento e em segui-
da sumiu.

O desembargador continua tra-
balhando normalmente.

APOSENTADORIA 
COMPULSÓRIA - Notícia pu-

blicada no site do TJE por sua assesso-
ria de imprensa registrou a decisão do 
Pleno do Tribunal de Justiça do Pará 
de declarar a vacância de dois cargos 
de desembargador, “em razão da apo-
sentadoria das desembargadoras Mar-
neide Trindade Pereira Merabet e Vera 
Araújo de Souza”. Mas não esclareceu 
que se tratava de aposentadoria com-
pulsória, a punição extrema no âmbito 
do judiciário, por falta grave, como o 
que as duas magistradas cometeram.

Elas ordenaram ao Banco do Bra-
sil que garantisse o depósito em três 
contas correntes de um cidadão que 
se dizia dono de 2,3 bilhões de reais 
(R$ 3,3 bilhões em valor atual), man-
tidos sem qualquer movimentação 
em nome dele por alguns anos. Trata-

va-se de um golpe, que os 
falsários tentaram aplicar 
em várias capitais brasilei-
ras, mas que só teve êxito 
em Belém. O Conselho 
Nacional de Justiça ins-
taurou inquérito contra as 
duas magistradas e as pu-
niu com a aposentadoria. 
Mesmo sendo compulsó-
ria, o tempo de serviço ga-
rantiu `a ambas uma pen-
são em torno de R$ 30 mil.

O Ministério Públi-
co do Estado examina a 
possibilidade de pedir o 
cancelamento das aposen-
tadorias, através de ação 
civil pública.Tomara que 
se decida logo.       •
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A promessa da siderúrgica
e o jogo da política no Pará

Para Cláudio Humberto (que foi 
assessor de imprensa de Collor na pre-
sidência da república e hoje escreve 
coluna diária, reproduzida em vários 
jornais), está “com toda pinta de ma-
nobra a demora para a Vale anunciar a 
siderúrgica em Marabá, no Pará”.

Duas semanas atrás, ele lembrou 
que o projeto foi aprovado em novem-
bro do ano passado, “mas seguram o 
anúncio para não favorecer o governo 
estadual, em prejuízo das pretensões 
eleitorais do ministro Helder Barba-
lho (Integração)”.

Um bom jornalista sempre procu-
ra alguma forma de identificação da 
sua fonte, mesmo sem precisar quem 
é ou exatamente a sua função, caso ela 
tenha pedido sigilo. Com esse procedi-
mento, dificulta a sua utilização como 
instrumento de manobra ou soltar 
de balão de ensaio. Não foi o caso de 
Cláudio Humberto nessa especulação.

Parece haver mesmo sobre o pre-
sidente Michel Temer pressão do mi-
nistro Helder Barbalho e do seu pai, 
o senador Jader Barbalho, que não 

querem ver o governador Simão Jate-
ne associado a um eventual anúncio 
de empreendimento tão ansiado pelos 
paraenses, que se limitam a exportar o 
minério de ferro in natura. 

Mas se houvesse verdadeiro com-
promisso da Vale com o projeto, os 
Barbalho teriam que se acomodar a essa 
situação. De fato, Helder tem ido a to-
dos os atos do governo federal, do qual 
é ministro da Integração Nacional, de 
aliados ou associados no Pará, mesmo 
quando tem que dividir o palco com ad-
versários políticos. Antes, a única san-
ção que sofria era não sair em O Liberal. 
Agora, sua foto – como a do pai – está 
liberada no jornal dos Maiorana.

Ele teria o maior prazer em ir ao lan-
çamento da siderúrgica da Vale ao lado 
de Jatene, como já esteve em Mosquei-
ro e Belém junto de Zenaldo Coutinho. 
Mesmo que todos saibam que a fanfarra 
é mais uma pantomima siderúrgica da 
Vale, reincidente nas promessas e na 
manobra. E na frustração da esperança 
de industrializar o minério e não mais 
exportá-lo na forma de commodity.   •

Província energética
Em maio do ano passado, a GN – 

Genival Nunes iniciou pesquisas em 
Barcarena, a 40 quilômetros de Belém, 
no Pará. Seu objetivo era definir a via-
bilidade ambiental de uma termelétrica 
à base de gás natural. Sete meses depois, 
em 27 de dezembro, a consultora apre-
sentou o Relatório de Impacto Ambien-
tal do Empreendimento. 

No início de janeiro deste ano, a Se-
cretaria de Meio Ambiente e Sustentabi-
lidade do Pará abriu o prazo de 45 dias 
para a convocação de audiência pública 
para debater o RIMA, o último passo 
para licenciar a obra. O prazo terminará 
no próximo dia 19.

Qualquer observador mais atento 
dessa tramitação se surpreenderá pela ve-
locidade que ele teve. Nem se trata de um 
empreendimento simples, que poderia 
justificar essa rapidez. Está em causa uma 
das maiores termelétricas do Brasil, com 
potência prevista de 1.607 megawatts. 

É o equivalente a 20% da capacidade 
de geração de energia da hidrelétrica de 
Tucuruí, localizada 350 quilômetros ao 
sul, no rio Tocantins, também no Pará. 
Tucuruí ainda é a quarta maior hidrelé-
trica do mundo. Será superada quando a 
hidrelétrica de Belo Monte, a oeste no rio 
Xingu, igualmente no Pará, for concluída.

Embora com capacidade instalada 
menor, a termelétrica Novo Tempo, da 
Celba (Centrais Elétricas de Barcarena), 
empresa com sede no Rio de Janeiro, tem 
uma geração constante proporcionalmen-
te maior. Ela é de 60%, em média, no ano 
inteiro, um pouco superior à de Tucuruí, 
e bem acima de Belo Monte, cujo fator de 
carga fica em torno de apenas 40%. 

Isso porque, com menos água re-
presada no seu reservatório, no verão 
não tem volume suficiente para acionar 
suas imensas turbinas, que precisam de 
750 milímetros de agua por segundo. A 
maioria delas para de funcionar.

A futura térmica será vizinha da 
fábrica de alumínio da Albrás, de pro-
priedade da multinacional norueguesa 
NorskHydro, que a adquiriu (com todo 
ciclo do alumínio) da Vale, em 2010. A 
Albrás é a maior consumidora indivi-
dual de energia do Brasil, com 1,5% da 
demanda total. Outros nove empreen-
dimentos privados, que exportam alu-
mina, aço, caulim, grãos e fertilizantes, 
também são clientes potenciais. Barca-
rena é um dos maiores portos de expor-
tação do país. O Pará é o quinto maior 
exportador e o terceiro em saldo de 
divisas (diferença entre o dinheiro que 
entra e o que sai, em dólar).

Em 2006, descrente de poder rece-
ber de Tucuruí a mesma quantidade de 
energia firme (uma vez e meia mais do 
que o consumo de Belém, com 1,5 mi-
lhão de habitantes), a Vale apresentou 
o primeiro projeto de usina térmica de 
grande porte para Barcarena. A licença 
provisória de instalação foi concedida 
pela secretaria estadual em 2006, apesar 
de utilizar o mais poluente dos combus-
tíveis, o carvão (oriundo da Colômbia e 
de Moçambique). O investimento seria 
de 900 milhões de dólares.

A transferência de todas as suas em-
presas do ciclo de alumínio para a Nor-
skHydro paralisou essa iniciativa. Mas o 
mercado continua a crescer e a se tornar 
incerto com o uso da maior parte da 
energia de Tucuruí, através do Sistema 
Integrado Nacional, para outros Estados.

Em 2015 foi a vez da Genpower Par-
ticipações apresentar a sua proposta, 
ainda em fase preliminar. Comprome-
teu-se a iniciar as obras no ano passado 
e a colocar a usina em funcionamento 
em 2021. Parece ter sido atropelada pela 
Celba, com a boa vontade da secretaria 
estadual. Se o rito continuar tão acele-
rado como até agora, a opinião pública 
também será atropelada.

Nem mesmo os especialistas pode-
rão avaliar adequadamente do que se 
trata e suas mais profundas implicações. 
O documento de maior profundidade, 
o EIA (Estudos de Impacto Ambiental), 
não foi colocado à disposição do público, 
só o seu resumo, o Rima. Em ambos, as 
informações econômicas são sumárias.

Se as coisas seguirem o ritmo atual, 
quando o Pará acordar, descobrirá que 
seus rios e seu solo abrigarão as maiores 
unidades de geração de energia do Bra-
sil. Acordará como província energética 
nacional.         •
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Visibilidade 
eleitoreira

Manobra política
favorece candidato

O Diário do Pará praticamente 
antecipou em um ano a corrida pela 
procuradoria geral de justiça do Es-
tado. Em notas na coluna Repórter 
Diário do início do mês, o jornal 
da família Barbalho diz que o atual 
chefe do Ministério Público, Gilber-
to Martins, tentou se favorecer para 
a disputa através de uma manobra: 
um projeto de lei que muda a data da 
eleição, de março de 2019 para de-
zembro de 2018.

Assim, poderia ser escolhido no-
vamente pelo governador Simão Ja-
tene, que o nomeou para o cargo em 
2017, apesar de ele ter sido o segun-
do mais votado pelos seus pares. O 
primeiro foi Cezar Mattar, que era o 
nome da situação para a sucessão de 
Marcos Antonio das Neves. Marcos 
era apoiado por Jatene, mas não con-
seguiu convencê-lo a referendar o re-
sultado da eleição. Con-
trariado, rompeu com 
Jatene e passou a atacá-lo.

Na reunião do colégio 
de procuradores, que tem 
31 integrantes, Gilber-
to Martins lembrou que, 
por tradição, dezembro 
sempre foi a data,a  cada 
biênio, para a escolha do procurador-
geral, regra incorporada à lei orgânica 
do MP do Pará, de 2004.

A data deixou de ser obedecida 
por iniciativa de Marcos Antonio, 
para favorecer o seu candidato, que 
ficaria com tempo menor de desin-
compatibilização e se beneficiaria 
da companhia do chefe do MP na 
sua campanha.

Alvo de polêmica na sessão de 
ontem, o projeto foi enviado a uma 
comissão técnica para análise e vol-
tará ao plenário do colégio antes de 
ser remetido à Assembleia, embora 
o procurador-geral tenha a faculdade 
de remeter diretamente o documento, 
ouvindo os integrantes do colegiado 
apenas em caráter consultivo.

Com a mudança feita pela ges-
tão anterior, o adversário, da oposi-
ção, disporia de tempo curto, não só 

para se apresentar ao leitorado do MP 
como para, depois da vitória, dispor 
dos quatro meses da regra anterior 
para a transição, que, no caso dele, 
não houve. Ele assumiu 15 dias depois 
da sanção do seu nome por Jatene.

Martins também ressaltou que a 
escolha do fim do ano permite ao go-
vernador que deixa o cargo nomear 
pelo menos uma vez o chefe do MP, 
enquanto o governador que assume 
tem essa opção por duas vezes, num 
mesmo mandato.

Sustenta o chefe do MP (que é 
o primeiro promotor a ocupar o 
cargo, antes reservado aos procu-
radores) que essa diretriz dá mais 
margem de independência para Mi-
nistério Público.

Sua meta, porém, é retirar a com-
petência do chefe do poder executivo 
na escolha dos integrantes da lista 

tríplice formada a partir 
de eleição geral, à qual os 
promotores passaram a 
ter acesso também como 
candidatos, condição an-
tes só acessível aos pro-
curadores.

Além da disputa in-
terna, provavelmente en-

tre Gilberto Martins, que já anunciou 
a intenção de ser reconduzido, e Mar-
cos Antonio, que pode querer recon-
quistar o cargo, há um componente 
político mais amplo. Em 7 de abril, se 
quiser ser mesmo candidato ao gover-
no do Estado, Helder Barbalho terá 
que se desincompatibilizar do cargo 
de ministro da Integração Nacional.

Ele perderá o comando dessa 
máquina pública federal, mas se re-
comporá se for eleito governador. 
Como só tomará posse em 1º de ja-
neiro, a antecipação para dezembro 
deste ano da escolha do novo chefe 
do MP estadual vai dar essa possibi-
lidade ao governador que vier a su-
ceder Jatene ou a ele próprio, se de-
cidir permanecer no cargo. Como o 
MP depende do chefe do poder exe-
cutivo, a batalha em torno da data 
esquentará ainda mais.             •

O deputado estadual Márcio 
Miranda, presidente da Assem-
bleia Legislativa, e Izabela Jatene 
apareceram ao lado do gover-
nador Simão Jatene em sete das 
16 fotos postadas pela Agência 
Pará no seu site. O material era 
relativo à assinatura de convê-
nios entre o governo do Estado 
e os prefeitos de 21 municípios, 
no valor de mais de 52 milhões 
de reais em recursos para obras 
e serviços.

A distribuição do dinheiro 
marcou o encerramento da  ter-
ceira reunião do Fórum Perma-
nente de Prefeitas e Prefeitos 
dos Municípios Sustentáveis, no 
Hangar, em Belém.

A presença ostensiva dos dois 
se justificava. Mesmo sendo do 
DEM, Márcio é tido como o can-
didato de Jatene à sua sucessão. 
Sua filha, Izabela, fez as honras 
da casa, por ser a secretária ex-
traordinária de Municípios Sus-
tentáveis, cargo criado pelo pai 
especialmente para ela, sua pri-
meira ocupante (e, talvez, única).

Izabela é apontada geralmen-
te como candidata a deputada fe-
deral na eleição de outubro. Mas 
fontes do palácio garantem que 
o candidato será o marido dela, 
Roberto Souza, cujo escritório 
de representação, num prédio 
luxuoso perto da Doca de Souza 
Franco, apesar de sua porta blin-
dada, foi invadido e assaltado em 
outubro do ano passado (o re-
sultado da investigação policial 
ainda não foi anunciado, apesar 
de versões – não confirmadas – 
de que o butim teria sido de três 
milhões de reais).

Pode ser que as duas versões 
estejam certas. O genro de Jatene 
será candidato a deputado fede-
ral. E Izabela seria a vice de Már-
cio Miranda?

Quem souber do que acon-
tece pelos bastidores do poder 
estadual, que esclareça a verdade.
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IPTU ilegal é prova
da pobreza municipal

na variação dos preços no âmbito 
local, “talvez inexistissem razões 
para perplexidade. Entretanto, salvo 
a superveniência de um juízo mais 
acurado, a ser construído no decur-
so do processo”, o juiz concluiu que 
“o reajuste do valor unitário, efetu-
ado de forma genérica e indistinta 
(pois, vale repisar, afetou aos contri-
buintes de modo universal) e sendo 
desprovido de bases objetivas (visto 
que não foram mencionados os es-
tudos prévios realizados pela Muni-
cipalidade), configura vero [verda-
deiro] aumento do imposto, embora 
travestido de simples atualização 
por razões técnicas”.

Decidiu então o magistrado man-
dar suspender a cobrança do IPTU 
deste ano “em percentual que seja su-
perior àquele estabelecido no IPCA/
IBGE. É que, conforme declinado, é 
licita a aplicação do reajuste simples, 
para fins de recomposição do valor 
monetário do tributo”.

Independentemente dessa deci-
são, advogados e técnicos da área fis-
cal, tributária e econômica não têm 
dúvida: o aumento do IPTU deste 
ano é inconstitucional. Tão evidente 
é a inconstitucionalidade que eles só 
têm uma explicação para esse reajus-
te: o desespero da prefeitura de Be-
lém pelo aumento da sua pífia arre-
cadação e ainda mais nula realização 
em obras e serviços durante os seis 
anos de mandato de Zenaldo Couti-
nho, do PSDB.

O açodamento se manifestou 
num detalhe inacreditável: mesmo 
sendo abusivos, os novos valores te-
riam alguma aparência formal de le-
galidade se adotados por decreto do 
prefeito e não por portaria do secre-
tário de finanças, como foi praticado. 
O decreto, porém, poderia ser derru-
bado, já que o ato só se consolida por 
lei, aprovada pela Câmara Municipal 
- que não a aprovaria, ainda mais em 
ano eleitoral.

A OAB/Pará ajuizou uma ação 
de inconstitucionalidade. Outras ini-
ciativas deverão se seguir. Prevê-se o 
deferimento dos pedidos- com o que 
será anulado o lançamento do im-
posto. Ao invés de ter mais dinhei-
ro - e imediato - Zenaldo terá mais 
problemas e menos recursos. O bu-
merangue eleitoral se voltará contra 
quem o lançou.         •

A apenas três dias do final do 
prazo para o pagamento integral do 
IPTU em cota única, com desconto 
(que baixou de 15% para 10%), a pre-
feitura de Belém foi impedida de con-
tinuar a efetuar a cobrança do impos-
to e obrigada a emitir novos carnês.

A decisão, em liminar, foi dada no 
dia 6 pelo juiz Raimundo Rodrigues 
Santana, da 5ª vara da fazenda estadu-
al de Belém. Ele acolheu ação popular 
proposta pelos vereadores Marinor 
Jorge Brito, Fernando Antonio Mar-
tins Carneiro e Francisco Antonio 
Guimarães de Almeida.

Na sua sentença, o juiz alertou 
que “não é dado a nenhum gestor ou 
agente público ignorar a conjuntura 
econômica na qual que se encontra o 
Brasil, porquanto seja uma conjuntu-
ra de retração’. Salientou que,” a queda 
da arrecadação no âmbito da Munici-
palidade, é justamente um dos fatores 
que estimulou a adoção da medida 
administrativa ora combatida”.

Acrescentou que “as agruras eco-
nômicas experimentadas pela Admi-
nistração Pública são sentidas, com 
muito mais intensidade, pela maior 
parte da população”.

A possibilidade do aumento do 
valor do IPTU pretendido pela prefei-
tura “(seja tal aumento legal ou não) 
remete, também, à perspectiva do in-
cremento da inadimplência. Por isso, 

é de todo relevante para o Poder Pú-
blico agir motivado pela prudência, 
a fim de não solapar, ainda mais, as 
economias de uma população que – 
mesmo que contra a sua mais intima 
vontade - poderá reagir ao aumento 
real do valor do imposto com o não 
pagamento do tributo, seja por consi-
dera-lo injusto, seja por incapacidade 
econômica ou, ainda, pela reduzida 
capacidade de adimplemento”.

O juiz concluiu da análise da ma-
téria que a prefeitura “promoveu um 
sutil (talvez nem tanto) aumento do 
valor do IPTU, valendo-se de uma 
tecnicalidade jurídica”.

Ele admitiu que seria “razoável” 
aderir aos argumentos da prefeitu-
ra de que houve apenas uma atua-
lização do valor unitário dos tipos 
e padrões aos coeficientes “se esta 
fosse efetuada somente com base na 
correção monetária. Entretanto, uma 
vez que a correção do valor unitá-
rio teve como a sua motivação mais 
expressiva ‘a adequação à realidade 
econômica do mercado imobiliário’, 
é válido questionar – como fizeram 
os autores [da ação] –, quais critérios 
foram adotados pela Municipalidade 
para aferir os novos padrões segundo 
a realidade do mercado”.

Se tivesse havido a simples cor-
reção do valor unitário com base 
nos índices oficiais de inflação ou 
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A obra favorecida

Com quem anda o presidente

Em 2011, no final dos seus oito 
anos de mandato como prefeito de Be-
lém, Duciomar Costa inaugurou com 
festa aquela que considerou como uma 
das suas maiores obras: o Pórtico Me-
trópole. Na época, a um custo de sete 
milhões de reais (hoje, 10 milhões), 
tinha como maior beneficiado o sho-
pping Castanheira, do grupo Líder, em 
Ananindeua.

O pórtico era, na verdade, uma 
passarela ligando o estabelecimento 
comercial a um dos pontos de mais in-
tensa circulação diária de milhares de 
pessoas na BR-316, parada de todas as 
linhas de ônibus que por ali passam. O 
poder público municipal facilitando a 
vida de uma empresa privada.

A dois meses de completar sete 
anos de inaugurado, o pórtico é um 
retrato patético do que foi, Diferente-
mente de outras passarelas, constru-
ções rústicas, expondo os seus usu-
ários ao sol e à chuva, o pórtico era 
fechado, dispunha de elevadores e es-

cadas rolantes. Essas comodidades de-
sapareceram, deterioradas pelo tempo 
e o descaso da prefeitura.

Oscar Rodrigues, um dos donos do 
grupo Líder, ocupou uma página do Di-
ário do Pará para denunciar a situação 
de abandono das instalações, que já ser-
viram de cena até para um homicídio e 
é fonte de incômodos para quem preci-
sa passar por ali,

Oscar, que assumiu diretamente a 
administração do Castanheira, no final 
do ano passado, substituindo a filha, 
diz ter procurado o prefeito Zenaldo 
Coutinho para lhe expor o problema 
e lhe apresentar uma solução: o Líder 
assumiria a operação da passarela, ao 
custo de R$ 150 mil ao mês, desde que 
a prefeitura fizesse a recuperação da 
construção e garantisse a sua segurança, 
além de dar desconto de IPTU sobre o 
terreno, que foi desapropriado por Du-
ciomar, mas não pago.

Oscar se queixa de jamais ter tido 
uma resposta do prefeito ou dos seus 

auxiliares, indiferentes ao oferecimento 
da empresa, que tem, a seu crédito, ha-
ver concordado com a desapropriação 
de seu terreno para a instalação de uma 
das extremidades do pórtico.

A iniciativa é saudável, mas está 
atrasada quase sete anos. O Líder devia 
ter tomado consciência do benefício 
que o poder público lhe estava trazen-
do, com a melhor das seis passarelas de 
então ao longo da BR-316, já na inaugu-
ração. Seu preço é 20 vezes superior ao 
da nova passarela que o Estado instalou, 
no dia 5, no quilômetro 3 da BR-316, 
em Ananindeua. Ao invés de partilhar 
essa conquista, agregando a sua parte 
para a consolidação do investimento, 
preferiu se omitir e poupar seu capital.

Só reage porque o acesso ao seu 
shopping foi sendo dificultado para 
quem não mora às proximidades, o fa-
turamento caiu e há agora a concorrên-
cia de outro shopping na estrada, por 
ironia chamado Metrópole. Ao invés de 
ficar esperando pelo prefeito, toda po-
pulação de Belém, carente de obras, Os-
car Rodrigues deveria fazer o que pede 
de Zenaldo para o bem de todos e não 
só do Líder.         •

O voto do deputado federal Wla-
dimir Costa não faria falta nas duas 
votações através das quais a Câmara 
dos Deputados se negou a autorizar 
a instauração de processo criminal 
contra o presidente Michel Temer, em 
ações da Operação Lava-Jato. A mar-
gem de vantagem do governo pode-
ria prescindir desse voto solitário, já 
que o parlamentar é líder apenas dele 
mesmo. É também símbolo, por suas 
palavras destemperadas e seus gestos 
indecorosos, do que há de pior no 
parlamento.

O que destaca as manifestações 
eleitorais de Wlad é a sua falta do mais 
elementar pudor e senso de civilidade. 
Ela não se pejou de tatuar-se a favor 
do presidente, nem mesmo de mentir 
ao declarar que se tratava de tatuagem 
permanente e não de pintura.

Mas Temer apareceu abraçado ao 
deputado, em atitude de intimidade 
entre os dois. Comportou-se ainda 
pior ao retribuir ao voto de Wlad. O 
pagamento veio na forma de uma pia-
da de muito mau gosto, onerosa para 

o erário e desonrosa para o serviço 
público: a nomeação do filho do Wla-
dimir Costa para o cargo de delegado 
federal no Pará da Secretaria Especial 
de Agricultura Familiar e Desenvolvi-
mento Agrário.

Yorran Costa tem apenas 22 anos. 
Ainda é estudante de direito e gestão 
pública em uma instituição particular 
de ensino superior em Belém. Jamais 
teve qualquer relação com, as questões 
que passarão - ou passariam - para a 
sua jurisdição. Sua biografia é paupér-
rima de realizações. Vive à sombra do 
pai, presidindo no Estado o partido ao 
qual Wladé filiado.

Essas secretarias são cabides de 
emprego e moeda de troca em tran-
sações de interesse privado ou gru-
pal. É assim já há algum tempo. Mas 
Michel Temer tem caprichado em 
escolher – ou admitir – gente ruim, 
como Yorran.

Mas é abusiva a interferência da 
justiça na competência exclusiva do 
presidente da república, que é a de 
nomear quem quiser para cargos de 

confiança. Ao serem escolhidas pelo 
chefe do poder executivo, no exercício 
de competência absolutamente legal, 
os nomeados provam que são de sua 
confiança pessoal. Mas podem ser de 
desconfiança coletiva. Na administra-
ção Temer, tem sido uma relação de 
causa e efeito.

É então que um cidadão pode - e 
deve - recorrer à justiça para despejar o 
intruso, despreparado e desqualificado 
para a função. Ao meu ver, não caberia 
à juíza substituta da 5ª vara federal do 
Pará, Mariana Garcia Cunha, determi-
nar que Yorran apresente, no prazo de 
cinco dias, informações comprovando 
estar qualificado para o cargo.

A verificação prévia é de quem o 
indicou para o cargo. A contestação so-
bre a qualificação tem que ser pós-fato. 
Não só porque manda a lei como para 
que o cidadão conheça melhor quem é 
o responsável por esse desatino - ou to-
dos os responsáveis. Aí o povo aplicará 
sua regra: diz-me com quem andas e te 
direi quem és. As companhias de Te-
mer são das piores.         •
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Maior líder político do país
pode não chegar à eleição

desastre total, de a pior presidente da 
história nacional. O resultado foi um 
rombo desmesurado, que inclui a fi-
gura de Michel Temer.

Se for candidato e se for eleito, 
Lula voltará ao poder na hora erra-
da, para uma missão para a qual não 
tem competência, não afina com o seu 
modo de agir. O Brasil de agora preci-
sa realmente de um estadista. Lula pa-
receu ser numa conjuntura favorável.

Na de agora, sua face verdadei-
ra aparecerá. Mas talvez os brasilei-
ros venham a pagar um preço ainda 
mais caro do que o da reforma libe-
ral de FHC. Exceto se o esquema de 
dar um troco aos pobres e uma gra-
na preta aos ricos for reeditado. E os 
canais de vazamento da corrupção 
forem reabertos, numa volta inversa 
do parafuso

Depois de quase quatro anos de 
Lava-Jato e do que aconteceu em sua 
órbita, não tenho mais dúvidas de 
que Lula foi o eixo da maior e mais 
organizada corrupção “sistêmica” 
que já houve no Brasil. E que essa 
corrupção contaminou a essência do 
governo do PT, descaracterizando-o, 
viciando-o.

O melhor que a justiça pode fa-
zer, como fez a oitava turma do TRF4 
no primeiro julgamento, é dar um 
tratamento profundamente técnico 
aos processos, seguindo com rigor 
e honestidade a norma legal para a 
apreciação e definição dos atos de 
Lula, afastando a mácula que lhe ten-
tam impor, de uma ação política, de 
uma vingança, de uma conspiração.

Se, ainda assim, o povo eleger 
Lula, que arque com as consequên-
cias. Também se erra na democra-
cia. Na democracia brasileira, muito, 
exageradamente. Mas ela ainda é me-
lhor do que o seu oposto, a ditadura.

Ditadura? Nunca mais. Podia ser 
assim com Lula também.       •

A confirmação da condenação na 
justiça federal de 2º grau não afetou o 
prestígio popular de Lula. Ele ainda é 
o maior líder político do país e o mais 
forte candidato à presidência da repú-
blica em outubro. É o que diz a última 
pesquisa do DataFolha.

Lula já está eleito? Essa demonstra-
ção de força fará recuar os seus perse-
guidores, assumidos ou disfarçados? A 
manifestação do povo obrigará a justi-
ça a voltar atrás na decisão que tomou 
até agora e terá que inocentá-lo? Não 
haverá mais o risco de prisão?

Fato real e concreto é a força de 
Luiz Inácio Lula da Silva. Seu caris-
ma e a legenda em torno dele lhe 
possibilitam contornar a verdade, 
quando ela lhe é desfavorável, e dar 
credibilidade ao seu discurso, mes-
mo quando falso. Parecer inocente 
mesmo quando é culpado. Confir-
mar o que já proclamou: o maior 
presidente da história do Brasil. E 
por isso voltará ao cargo.

Lula continua a ter pouco mais de 
um terço dos votos. É um patrimônio 
valioso. No momento, único. Podem 
dizer tudo que quiserem dele, esse 
bloco de eleitores não mudará o seu 
voto. Ele é vinculado ao distributivis-
mo da gestão Lula.

Mesmo primário, mesmo susten-
tado num aumento de consumo sem 
equivalente poupança, substituída 
pelo endividamento, é uma conquis-
ta real para esses milhões de brasilei-
ros antes marginalizados pela ferooz 
elite nacional.

Mesmo um projeto verdadeira-
mente reformista, como o que co-

mandou a antropóloga Ruth Car-
doso, a mulher do então presidente 
Fernando Cardoso, embrião dos 
programas sociais do PT, foi tímido, 
vacilante, ambíguo, medroso. Não 
colheu os frutos das sementes que 
plantou. A maior parte delas foi es-
palhada ao vento.

Jader Barbalho tem quase o mes-
mo terço do eleitorado no Pará. An-
tônio Carlos Magalhães tinha até 
mais na Bahia. Ademar de Barros, 
também excedia em São Paulo, de 
onde Jânio Quadros saiu para impor 
a maior vitória de um candidato à 
presidência da república até então, 
1960. Getúlio Vargas é lembrado 
até hoje, em grande medida porque 
descendentes dos marginalizados da 
época dele ainda acolhem o legado 
que seus antecessores lhes passaram.

Líderes populares, de prestígio e 
aclamados pelo que fizeram podem se 
tornar negativos. Lula seria negativo 
se tivesse vencido Collor em 1989 ou 
FHC nas duas eleições seguintes. Ele 
não conseguiria arrumar e ordenar o 
Brasil, mesmo que a conta dessas mu-
danças por dentro (principalmente 
no capítulo escandaloso das privatiza-
ções) fosse cara, como foi. Lula jamais 
criaria uma moeda, como a que resis-
te até hoje, impávida, o real.

Tocado por sua brilhantíssima es-
trela, Lula assumiu o topo do poder 
no país quando já era possível gastar 
- e errar. Gastou e errou à larga. Co-
meteu o desatino de colocar Dilma 
Rousseff para sucedê-lo, na esperan-
ça de ser sua eminência parda - como 
acabou sendo, para tentar salvá-la do 

Obras precoces
 
A Roma Eventos foi coprodutora 

do UFC-Belém no dia 2, no ginásio 
do Mangueirinho, uma das mais 
caras obras no esporte no Pará em 
todos os tempos, do governo Simão 
Jatene. Agora, a Roma Incorporado-
ra vai realizar “obras de adaptação 
do ginásio Mangueirinho com pro-
pósito de dar o máximo de conforto 

aos atletas e ao público em geral”, 
conforme anúncio da própria em-
presa em O Liberal.

O ginásio Guilherme Paraense 
(o seu nome oficial), construído 
durante três anos, foi inaugurado 
em outubro de 2016. Custou 94 mi-
lhões de reais. Em um ano e meio de 
funcionamento (pouco, em função 

do caro aluguel cobrado), já precisa 
dessas obras? Houve licitação para a 
execução das “obras de adaptação”, 
que, evidentemente, escaparam à 
previsão dos construtores? Qual o 
seu orçamento?

Por fim: quanto custou a cessão 
do Mangueirinho para as lutas do 
UFC?         •
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BRT: o inferno expresso

A defesa de Lula muda:
a justiça é que decide

nação sofrida por Lula. Os militantes 
embarcaram na tese de que tudo não 
passa de uma conspiração para impe-
dir que Lula se candidate novamente à 
presidência da república e se eleja pela 
terceira vez. Mas os julgadores não se 
deixaram perturbar.

Da sucessão de suas decisões, um 
destino estava começando a ser tra-
çado: a prisão de Lula depois que ele 
perdesse o último recurso no âmbito 
da justiça ordinária, em Porto Alegre. 
Haverá comoção, é verdade, mas o 
país continuará a trilhar seu tumultu-
ado caminho. A busca de um verda-
deiro jurista, com o status que tem, 
devolve a dinâmica do processo à esfe-
ra técnica da justiça. Mesmo que Lula 
continue a ser derrotado, haverá uma 
instância superior que ganhará com 
essa correção de rumos: o Brasil.       •

Antes que Cristiano Zanin Mar-
tins o levasse à prisão perpétua com 
suas arengas, o ex-presidente Lula 
mudou de advogado. Sua defesa é 
agora comandada pelo jurista Sepúl-
veda Pertence, ex-ministro do Supre-
mo Tribunal Federal.

O primeiro ato do novo defen-
sor foi ir ao relator dos processos da 
Operação Lava-Jato no STF, Edson 
Fachin, para uma conversa em alto 
nível. Ao plenário da corte caberá 
encerrar a peregrinação sofrida do 
esforço de Lula de evitar a sua prisão, 

através de um habeas corpus, já re-
jeitado três vezes, a última delas pelo 
próprio Fachin. O ministro desviou a 
instrução, que ia para a Segunda Tur-
ma, com maioria contrária à execução 
da pena no esgotamento dos recursos 
no primeiro colegiado que os senten-
ciar, para o plenário, majoritário em 
entendimento oposto.

A mudança atesta o reconheci-
mento tácito do fracasso do mote po-
lítico, usado intensivamente tanto por 
lulistas quanto por seus advogados, 
para tirar a legitimidade da conde-

O BRT de Belém começou a ser cons-
truído em janeiro de 2012, a partir de um 
projeto elaborado por japoneses duas dé-
cadas antes. Era simples: uma via expres-
sa de 20 quilômetros entre o largo de São 
Braz, em Belém, e o distrito de Icoaraci, 
Iria beneficiar mais de 600 mil pessoas, 
espalhadas ao longo do percurso, com 
a redução em 70% no tempo de viagem 
entre os dois extremos das linhas. Elas 
seriam servidas por ônibus de luxo, com 
ar condicionado, e a tarifa dos veículos 
comuns. A obra deveria estar concluída 
em um ano e meio, ao custo de 430 mi-
lhões de reais, que nem espanto provo-
cou. Tudo era divino e maravilhoso.

Seis anos depois, começam a se abrir 
na pista expressa do BRT, no meio do 
trajeto pela avenida Almirante Barroso, 
onde nela se finda a avenida Júlio César. 
Descobre-se que o buraco resultou do 
desgaste precoce do piso. A pista podia 
ser a mesma das demais vias (asfaltadas) 
de circulação na mais importante aveni-
da da cidade, como em outros BRTs.

Mas a administração de Duciomar 
Costa queira um serviço de mais qualida-
de (e mais caro): mandou construir uma 
plataforma de concreto mais elevada e 
protegida por blocos de concreto (sobre a 
qual trafega não uma grande frota de ôni-
bus especiais, mas quatro – ou dois? – veí-
culos, na companhia dos velhos e sofridos 
ônibus da capital paraense, aos quais foi 

acrescentada a placa de expressos, que os 
libera de controle e lhes autoriza a função 
de matadores de pedestres).

O problema é que a plataforma co-
meçou a se deteriorar rapidamente, 
talvez porque a concretagem, que nem 
precisaria existir, onerando o orçamento 
da obra (que, já agora, ninguém sabe e 
ninguém viu), não foi boa. Já vai pro bre-
jo antes mesmo que as sete estações da 
Almirante Barroso (do total, exagerado, 
de 23), à exceção de duas, tenham come-
çado a funcionar, embora prontas (e, ali-
ás, também precocemente envelhecidas, 
exatamente pela falta de uso).

Um obra que deveria durar 18 me-
ses já se prolonga por 72 meses, sem 
uma conclusão. Um incômodo brutal, 
introduzido na vida de 600 mil pessoas, 
pelo menos, embromadas pela promessa 
de serem recompensadas com o serviço 
concluído, inferniza quase um terço da 
população da região metropolitana por 
desídia, incúria, incompetência, má fé 
ou, talvez, corrupção nos executores da 
obra, um trambolho surreal a desafiar a 
compreensão e a tolerância humanas. 

O transeunte vê o tempo passar sem 
o fim do drama, às vezes tragédia, e o di-
nheiro público se esvair, como a turbu-
lenta corrente das chuvas a alagar uma 
cidade que teima em ignorá-la.E se cala. 
E nada faz. E se acomoda. E parece que-
rer a punição que lhe aplicam, entre uma 

e outra vil eleição. Ô cidade masoquista 
sta Santa Maria de Belém do Grão Pará, 
outrora conhecida como a heroica, por 
sua resistência aos desmandos dos seus 
representantes - e déspotas, como o cau-
dilho Magalhães Barata, que inspirou a 
evocação, agora feita em torno de medio-
cridades por outras tantas mediocridades.

OBRA ABSURDA - No mês pas-
sado, uma carreta quase ficou entalada ao 
passar sob o viaduto do BRT no cruza-
mento de três avenidas de intenso tráfego 
(Augusto Montenegro, Independência e 
Centenário), entre Belém e Ananindeua. 
Foi necessário muita manobra para evitar a 
colisão. Só então se verificou que o espaço 
entre a pista de rolamento e a base do ele-
vado não obedecia ao padrão d 5,5 metros. 

Para evitar um acidente, foi impedido 
o tráfego de veículos pesados pelo local. 
Eles terão que continuar a seguir por um 
desvio até que seja escavado um buraco 
(que logo poderá ser batizado de túnel) 
para a passagem de veículos mais altos.

Até que isso ocorra, o remendo irá 
onerar ainda mais a obra de santa En-
grácia (mais uma nesse inferno urba-
no periférico), cuja lentidão atormenta 
centenas de milhares de moradores que 
tiveram a infelicidade de estar na órbita 
de duas administrações públicas muni-
cipais de incompetência que desafia a 
credulidade humana.        •
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FAMÍLIA
 
Anúncio de saudação do início de 

1945 destacava as excelências da Pensão 
Universal, situada na rua Santo Antô-
nio (continuação da João Alfredo), 143, 
“próxima do porto de desembarque 
e do centro do comércio, servida por 
onze linhas de bondes e auto-ônibus”.

Prevenindo-se de eventuais in-
terpretações ambíguas, a propaganda 
tratava de advertir que o estabeleci-
mento era “essencialmente familiar”, 
pautando-se pelo “respeito, ordem e 
moralidade”. Tanto que recebia “famí-
lias de tratamento”, certamente atraí-
das por sua cozinha “de primeira”.

A pensão atendia “serviços de 
frios e bebidas geladas até às 24 horas, 
a todos os seus hóspedes e fregueses”. 
Quanto aos preços, ah, sim, eles esta-
vam “ao alcance de todos os viajantes”.

 
CACHAÇA
 
Os “bons amigos e fregueses” 

da Aguardente Igarapé-Miri foram 
brindados, nesse mesmo alvorecer de 
1945, com uma poesia de responsabi-
lidade da “casa”, que assegurava:

“Na travessa São Francisco,/ cento 
e nove, faz-se fé,/ na aguardente, que 
vem pura,/ do ‘Retiro Nazaré’!” São 
dos melhores engenhos,/ com todo 
asseio e sabor,/ a aguardente desta 
casa,/ por isso é mesmo um primor!”.

Depois da terceira dose, os versos 
deviam cair bem.

 
ESTUDANTES
 
Um anúncio da União Acadêmica 

Paraense (a extinta UAP, de gloriosa 
história) convocava, no idêntico ja-
neiro de 1945, para uma reunião em 
sua sede social, à travessa Padre Eutí-
quio, 206, um grupo de universitários, 
dente os quais estavam Pedro Pedro-
so, Carlos Lima, Paulo Coelho, Felipe 
Condurú, Armando Mendes, Ange-
lita Silva, Rainero Maroja, Wilibaldo 
Bibas, José Ribamar Soares, Adriano 
Menezes, Jean Bitar, Chalu Pache-
co, Acilino Leite, Raimundo Vianna, 
Higidio (na verdade, é Egydio) Sales, 
José Ferranti, José Fernandes e Maria 
Assis.

Pelos nomes e pelas carreiras que 
fizeram esses personagens, muitas ve-
zes divergentes ou conflitantes, tem-
se uma medida do mal que cometem 
todos os que reprimem a atividade 
política estudantil, a grande forja de 
lideranças de uma nação.

 
CARNAVAL
 
Certamente convencida de que 

quem não gosta de samba é ruim da 
cabeça, a saudosa União dos Estudan-
tes dos Cursos Secundários do Pará (a 
Uecsp – leia-se: uesp), convocava to-
dos os seus associados para a “noitada 

memória
carnavalesca” de fevereiro de 1954, na 
sede do Jockey Clube do Pará (aquele 
que jamais promoveu um derby, mas 
abrigava “todas”, e agora está se trans-
formando em escola de línguas).

O traje podia ser “passeio ou fan-
tasia”, mas o então presidente, Irawal-
dyr Rocha (já falecido, após intensa 
vida pública), advertia: “será expres-
samente proibido o uso de lança-per-
fumes”, aquele satânico rodo metálico 
de vapores sensuais.

 Ao que os denodados associados 
devem ter pontuado (como agora se 
diz à larga): pois sim.

 
IGNORÂNCIA
 
Em setembro de 1957, os traba-

lhadores que faziam a recuperação da 
doca de Souza Franco e a retificação 
do Igarapé das Armas (ou das Almas, 
na polêmica que nunca chega ao fim), 
tiveram que suspender os serviços. 
Simplesmente por terem dado com 
uma tubulação de esgotos atravessan-
do o igarapé do bairro do Reduto para 
o Umarizal, tubulação essa que não 
constava dos arquivos da prefeitura.

E por não ser conhecida, de sua 
existência não foram informados o De-
partamento Nacional de Endemias Ru-
rais e a Superintendência do Plano de 
Valorização Econômica da Amazônia 
(a SPVEA, antecessora da Sudam, cria-
da nove anos depois desse episódio), 
órgãos executor e financiador da obra.

Os trabalhadores foram então des-
locados do trecho em que estavam, já 
próximo da avenida São Jerônimo 
(atual Governador José Malcher), 
para o outro lado, na direção do cais 
do porto.

ANÚNCIO

A chegada da Pepsi
 
A então poderosa Portuense de Ferragens saúda, em setembro de 1958, a chegada de Pepsi-Cola 

a Belém. A responsável foi uma empresa local, a Produtos Vitória, que obteve “extraordinária 
aceitação”em Belém “por esse famoso refrigerante”.

Nem tanto: a Pepsi nunca chegou a ser concorrente para valer da Coca-Cola.
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A desinformação é uma das regras 
de ouro da administração pública na 
capital dos paraenses.

 
CINEMA
 
Em setembro de 1958, Judah 

Eliezer Levy, Wady Thomé Chamié e 
Eriberto Pio dos Santos, diretores da 
firma Cinemas e Teatros Palácio S/A, 
comunicavam que as ações do Ci-
ne-Teatro Palácio, “a ser inaugurado 
brevemente em Belém”, já podiam ser 
encontradas com o corretor Alberto 
Bendahan. Foi um sucesso de venda. 
O Cine Palácio, que raramente foi te-
atro, é agora templo da igreja do “bis-
po” Edyr Macedo.

 
SEMINÁRIO
 
Em fevereiro de 1961, o arcebispo 

metropolitano de Belém, dom Alber-
to Ramos, nomeou reitor do Seminá-
rio Arquidiocesano Nossa Senhora da 
Conceição (depois Arcebispado e hoje 
Museu de Arte Sacra, ao lado da igre-
ja de Santo Alexandre) o padre Carlos 
Cardoso da Cunha Coimbra. Para as vi-
ce-reitorias do seminário foram desig-
nados os padres Artêmio Trindade Fer-
reira e Luiz Silvério de Oliveira Maia.

Em seu currículo, Carlos Coim-
bra tinha graduação em direito pela 
UFPA, bacharelado em teologia pela 
Faculdade de Nossa Senhora da As-
sunção, em São Paulo, e doutorado 
em teologia dogmática pela Pontifícia 
Universidade Gregoriana de Roma.

Todos os três dirigentes indicados 
por D. Alberto para o seminário aca-
baram largando a batina.

 
AEROPORTO
 
A 18 de fevereiro de 1963, entrou 

em funcionamento experimental a 
nova pista construída no aeroporto in-
ternacional de Val-de-Cans, para a ater-
rissagem de aviões a jato. Era a principal 
das melhorias ali introduzidas pelo De-
partamento de Aviação Civil.

O teto da estação de passageiros 
recebeu nova pintura e o bar foi re-

docotidiano

cuperado. Também foram colocados 
vidros nos postes voltados para a pista 
de rolagem, “que se encontravam em 
péssimo estado”. As obras, acreditava 
o cronista da  Folha do Norte, fariam 
com que o aeroporto de Belém “não 
ficará a dever a nenhum do Brasil”.

 
PIANISTAS
 
Foi um sucesso o concerto infantil 

de piano promovido pelo Conservató-
rio Carlos Gomes na véspera do natal 
de 1964, com os alunos da professora 
Maria de Nazaré Pinto Marques. As 
peças musicais foram    apresentadas 
por Sílvia Maria de Souza, os irmãos 
Manoel Ayres Jr. e Helena Maria Ayres, 
Lilian Contente, Raquel Maranhão 
(filha do gerente da  Folha do Norte, 

João Maranhão, e irmã do escritor 
Haroldo Maranhão), Marlene Duarte 
Rodrigues, Rosalva Muller de Figuei-
redo, Maria Cristina César de Oliveira 
(depois Cascaes Dourado), Adurilson 
Montes Ferreira e Cylene Greidinger.

 
DEFUNTO
 
Definitivamente, não foi feliz aque-

le dia de janeiro de 1966 para o escri-
vão de polícia Edson Pimentel de Sena. 
Em serviço na famosa (nem sempre 
por bons motivos) Permanência da 
Central, na rua Santo Antônio, ele ofi-
ciou aos seus superiores pedindo a re-
moção “do cadáver que falecera”. Não 
foi um feito, nem ajudou na progressão 
do servidor, que, antes de chegar à po-
lícia, havia sido “agente de pensão”.

FOTOGRAFIA

O fim da rivalidade
 
Em abril de 1960, pouco menos de um ano depois da morte de Magalhães 

Barata, já se desfazia a inimizade entre o seu principal crítico, a Folha do Norte, 
e o baratismo. O sucessor do caudilho, Moura Carvalho (que o jornal, respeitosa-
mente, dá o título de general, contestado pelo Exército), subiu as escadas daquele 
que era o maior jornal do Pará e do norte do país.

Levando consigo seu chefe de gabinete, o cineasta Líbero Luxardo, e seu aju-
dante de ordens, capitão Osmar Amorim, Moura foi dar os parabéns à até então 
besta-fera do baratismo, o jornalista Paulo Maranhão, pelo aniversário da Folha.

A legenda da foto informa que o governador “demorou-se em cordial palestra 
com o diretor de nossos jornais”, que o recebeu na sua biblioteca pessoa, depen-
dência cada vez mais rara numa sede de jornal, e mais rara ainda porque o dono 
do periódico lia os livros.

Cinco anos depois, a Folha apoiava a candidatura do homem que derrotara 
Barata na eleição para o governo do Estado, em 1950, o marechal Zacarias de 
Assunção, aliado ao PSD baratista contra o candidato dos militares pós-1964, o 
major Alacid Nunes, patrocinado pelo governador-coronel Jarbas Passarinho. Em 
1966, Paulo Maranhão morreu.

A política no Pará é surrealista.
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ANTOLOGIA

Primeira crítica a Jesus
 

Com o poeta João de Jesus 
Paes Loureiro acontece algo 
muito interessante: sua pre-
ocupação pelos problemas 

do homem, em participar com sua 
arte desses problemas, é muito gran-
de, marcante mesmo. Esta parece ser 
a preocupação maior em sua poesia, 
que pretende ser essencialmente par-
ticipante, na mesma proporção de um 
Maiakovski ou de um João Cabral de 
Melo Neto, por exemplo.

Entretanto, a melhor poesia de 
Jesus não é aquela de temática social, 
engajada, como se costuma chamar: a 
lírica, esta é a melhor poesia de Jesus. 
Mais ainda: a poesia de circunstân-
cia, aquela feita de encomenda para 
algum acontecimento, tem sido o que 
de melhor ele já publicou. Tal fato tem 
provocado um certo constrangimento 
do poeta, principalmente quando in-
daga alguém sobre sua produção.

O terceiro livro de Jesus – “Epís-
tolas e Baladas”, lançado ontem pela 
Livraria Globo – não é melhor nem 
pior do que os dois anteriores, “Ta-
refa” e “Cantigas de Amar, de Amor 
e de Paz”. A parte essencialmente lí-
rica do livro é a melhor, embora tam-
bém se deva fazer certa crítica a 
esse lirismo.Praticada assim 
há tanto tempo, a poesia lírica 
exige, hoje, de seus cultores, 
novas imagens e novas formas, 
e proíbe a repetição daquilo 
que já se tornou clichê. O li-
rismo exige criatividade e não 
repetição das imagens, belas, 
porém gastas, porque dema-
siadamente usadas. Não re-
petir com Garcia Lorca

 
“A guarda civil se afasta
sob um túnel de silêncio”

 

porém aproveitar o que existe de 
herança e criar novas imagens e no-
vas formas poéticas. Este é o grande 
desafio para o lirismo do século XX e 
esta é a causa da decadência da poesia 
lírica em nossos dias pouco líricos.

A grande virtude de Jesus reside 
no emprego de certas construções 
erigidas através de uma livre manobra 
da palavra. Dominando-a, o poeta 
cria certas imagens, como:

 
“Oh! Século ferido
faze com a faixa de gaza uma atadura”.
 
Ou:
 
“Todos os termos usai de vossa paz
menos o termo nuclear”.

 
Ao procurar a participação social 

através da poesia, Jesus parece inde-
ciso em que posição assumir. Essa 
indecisão se expressa através da con-
tradição entre o que o poeta pensa e a 
linguagem com a qual expressa o seu 
pensamento. Profundamente marca-
do pela educação católica, o poeta não 
consegue se libertar dela por inteiro e 
sua linguagem, dentro de uma poesia 
participante, é aquela do humanismo 
cristão, cheio de palavras bonitas, po-
rém quase sempre vazias e que provo-
cam certo embotamento, com prejuí-
zo à compreensão do leitor.

De “Epístolas e baladas”, as duas 
melhores poesias são “A Balada de Ve-
raneio” e a “Epístola da Montanha”. E 

de João de Je-
sus Paes Lou-
reiro deve-se 
proclamar uma 
grande virtu-
de: a seriedade 
com que encara 
o seu trabalho e 
a continuidade 
que imprime a 
ele. Se não bas-
tassem as quali-
dades que tem, 
esta virtude o au-
torizaria poeta.  •

Conheci João de Jesus Paes Loureiro (e sua mulher, Violeta) em 
1966. Eu tinha apenas quatro meses em A Província do Pará 
quando publiquei um artigo sobre ele na minha primeira coluna 
de jornal, em setembro, dedicada a questões culturais. O poeta, 
que fora preso e tivera apreendida a edição do seu primeiro 
livro, Tarefa, considerado subversivo pelos novos donos do poder, 
sofria certo isolamento. O artigo quebrou o gelo. A partir daí, abri 
páginas limpas para publicar poesias dele, com boa ilustração.
Em outubro de 1968, Jesus lançou seu terceiro livro (após 
Cantigas de amar, de amor e de paz), Epístolas e baladas, 
publicado pela Grafisa e vendido na Livraria Globo, dos irmãos 
Altino e Alfredo Pinheiro. O lançamento foi concorrido, com a 
presença de Aloysio da Costa Chaves, Francisco Paulo Mendes, 
Maria Brígido, Helena Cardoso, Carlos Coimbra, Isidoro Alves, 
irmã Ferrer, Nilo Franco, Floriano Jayme, Aldo Almeida, 
Edwaldo Martins, Nazareno Tourinho, Maurício Coelho de 
Souza e muita gente.
Fiz a cobertura do lançamento e publiquei, no mesmo dia, uma 
“primeira crítica” sobre o livro e a obra de Jesus, com a ousadia 
dos meus 19 anos. Boa época em que um jornal publicava crítica 
imediata ao livro cujo lançamento noticiava.
É o que se segue.
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FHC: bom na análise,
ruim na ação política

Na época em que ainda era “ape-
nas” professor universitário e sociólo-
go, Fernando Henrique Cardoso im-
pressionava por sua cultura fluência 
e charme. E pela vaidade, tão grande 
quanto a soma das suas qualidades.

Essa vaidade deve ter influído bas-
tante na sua manifestação favorável a 
uma eventual candidatura de Luciano 
Huck a presidente da 
república. O apre-
sentador de televi-
são seria, de fato, um 
elemento novo no 
quadro viciado de 
velhos políticos com 
seus antigos vícios. 
Mas o novo pelo 
novo é tão inconsis-
tente quanto o anti-
go pelo antigo. Mera 
forma sem essência. 
Conversa para teles-
pectador dormir.

Nada indica que 
Huck poderia vir a 
ser uma terceira via, um arejador da 
política, como especulou o ex-presi-
dente três dias atrás. Não por ser “ape-
nas” apresentador de TV. É porque 
seus eventuais vínculos com uma fun-
ção política de representação popular 
ou com a causa pública se dão pelo 
velho assistencialismo, por uma visão 
muito limitada do social, por um es-
quema de superdimensionamento de 
ações isoladas e parciais, caracterís-

ticas da sua ação além dos limites do 
palco e da encenação, que constituem 
sua especialidade restrita.

Fora do poder, que hipertrofia a 
sua vaidade e atrofia a sua inteligência, 
FHC é um analista sagaz e positivo 
dos fatos, contribuindo para o enten-
dimento das conjunturas. Aprende-se 
bastante ao lê-lo. Se comete erros tão 

primários na ava-
liação do que um 
nome como o de 
Luciano Huck pode 
representar para a 
política brasileira, é 
porque, movido pela 
vaidade, está de olho 
em um retorno ao 
centro do poder. Re-
nuncia ao que o seu 
currículo, o seu pa-
trimônio intelectual 
e a sua idade lhe con-
feriram, dando-lhe a 
condição de obser-
vador da realidade a 

partir de uma posição de sabedoria, 
para se tornar uma figura anacrônica, 
um bobo da corte.

Depois de ter acrescentado aos 
miasmas nacionais o diabólico insti-
tuto da reeleição, mantido até então à 
margem da república por uma sabe-
doria instintiva de defesa, FHC está 
novamente desservindo a pátria. Pa-
rafraseando o rei da Espanha, melhor 
que se cale.         •

Os pequenos
 
Em 2015, as micro e pequenas 

empresas representavam 96% do to-
tal de empreendimentos existentes 
no Pará. Geravam 31% dos empre-
gos e participavam com quase 21% 
dos salários pagos. Sua maior par-
ticipação regional era no Araguaia, 
Xingu, Tapajós e Lago de Tucuruí, 
onde representavam 98% ou mais do 
universo empresarial, seguindo-se 
Baixo Amazonas, Guamá, Carajás, 
Rio Caetés e Rio Capim (em torno 
de 97%), e Tocantins (96,5%), con-
forme a divisão do Estado em regi-
ões de integração.

São dados do Ministério do 
Trabalho e Emprego, apresentados 
pelo Sebrae, que mostram a impor-
tância desse segmento vital da eco-
nomia, muito citado e pouco apoia-
do de fato.

 

Os Sertões
 
A edição mais valiosa de Os ser-

tões, o volumoso e fabuloso livro de 
Euclides da Cunha, não é a 1ª, lan-
çada (com 632 páginas) pela editora 
Laemmert, do Rio de Janeiro, em 
1902, mas a 3ª, de 1905, pela mesma 
Laemmert, que Euclides revisou, 
em 1903, seis anos antes de morrer, 
aos 43 anos. Aproveitou para res-
ponder aos críticos

Eu tenho essa edição, em capa 
dura, bem trabalhada, as letras em 
dourado sobre fundo vermelho, 
com 618 páginas. Comprei-a em 
um sebo. O livro pertenceu a uma 
grande personalidade do Pará na 
metade do século passado.

Mas isso não é nada, comparado à 
edição que pertence a Antônio Carlos 
Secchin. A dele era de Dilermando de 
Assis, o então jovem oficial do exér-
cito (chegou a general) que matou 
Euclides e o filho dele, no terremoto 
passional que criou essa imensa tra-
gédia. Dilermando, autor de um livro 
no qual se defende, fez anotações à 
margem do livro da sua vítima.

Ruy Castro deu notícia da exis-
tência dessa preciosidade no seu arti-
go na Folha de S. Paulo, reproduzido 
pelo Diário do Pará.

Tomara que o livro saia logo.

Caixa preta
 
Raul Schmidt, preso no mês pas-

sado em Portugal, tem um currículo 
(ou folha corrida) especial no conjunto 
dos personagens da Operação Lava-Ja-
to. Por duas vezes, uma na Inglaterra e 
outra, agora, em Portugal, ele se tornou 
foragido da justiça, com dinheiro sufi-
ciente para se esconder e tentar escapar 
à perseguição de várias polícias. Ousa-
dia, portanto, não lhe falta - e o distin-
gue dos demais perseguidos, presos, in-
diciados, denunciados e sentenciados.

Mas não é só por isso que ele tem 
importância. Ele parece ser o elo mais 
forte entre as propinas pagas pelo 
cartel das empreiteiras e um alvo que 
ainda não foi adequadamente visado: 
os contratos para a construção das 
sondas para as pesquisas de petróleo 
no pré-sal. Os valores correntes nessas 
transações são medidos em bilhões de 
reais. Talvez se essa caixa preta for ar-
rombada, se chegue a outra, igual ou 
maior: o BNDES.       •



A carta de Hélio Gueiros
 
Elias Ribeiro Pinto, meu irmão, 

relembrou, numa de suas últimas pá-
ginas dominicais no Diário do Pará de 
ontem, o tristemente famoso episódio 
da carta que Hélio Gueiros escreveu, 
em 18 de abril de 1991, repleta de pa-
lavrões e ofensas contra mim.

Toda fúria a pretexto de um arti-
go meu em  A Província do Pará, re-
produzindo as declarações de Jader 
Barbalho em uma entrevista exclusiva 
que me concedeu. Jader criticou a ad-
ministração anterior, que Hélio (seu 
ex-amigo e então inimigo mortal, an-
tes de voltar a ser amigo de infância) 
deixara havia apenas um mês. O prin-
cipal ponto era o gasto de boa parte 
do orçamento para o ano inteiro, que 
Jader atribuía a Hélio.

Durante um bom tempo depois de 
me mandar a carta, Hélio Gueiros evi-
tou comentá-la. Até que Elias incluiu 
a pergunta num questionário encami-
nhado ao ex-governador, admitindo 
que o entrevistado pudesse omitir o 
que lhe pedia: uma análise do aconte-
cimento da perspectiva posterior.

Gueiros respondeu: “Embora você 
me desse a liberdade de não respon-
der à pergunta, respondo. Poderia es-
crever um tratado de mil páginas ten-
tando explicar a minha reação, mas 
não adianta nada. Não se pode nem se 
deve justificar o injustificável”.

Com essa inesperada autocríti-
ca do caluniador, considerei encer-
rado um dos episódios mais tristes 
da minha vida, não só por tentar 
me ofender, mas, em especial, por 
ofender a minha mãe, embora indi-
retamente, por me desferir uma das 
mais torpes agressões em forma de 
palavrão (ainda somos de gerações 
que colocavam a mãe no seu devido 
lugar, num reconhecimento ao que 
significava para nós).

Foi importante para mim essa 
declaração. Por quatro vezes eu ten-
tei encontrar Hélio pessoalmente 
para defender a minha honra e a da 
minha família. Felizmente para to-
dos, o confronto não aconteceu.

Na primeira, foi quando ele 
compareceu à Câmara Municipal de 
Belém e fui impedido de abordá-lo 
por Luiz Otávio Campos, que fora 
secretário estadual e integrava o 
grupo de Gueiros (agora é aliado de 
Jader Barbalho).

A segunda tentativa foi no audi-
tório da Fiepa, mas ele não apareceu. 
Em seguida, no velório do advogado 
Daniel Coelho de Souza, no hall da 
Assembleia Legislativa. Desta vez 
foi por interferência de Frederico, 
filho do ilustre morto (e também 
precocemente falecido). Já que não 
podia evitar a aproximação de Hélio 

e sua esposa, Terezinha, que se diri-
giam para o caixão, onde estávamos, 
me pediu:

“Lúcio, meu irmão, o doutor Hé-
lio vem aí. Trata-o bem, pelo papai”, 
foram as palavras do Fred. Virei-me 
e quando Hélio me estendeu a mão, 
respondi ao cumprimento. E me 
afastei do local.

O último encontro foi na missa 
do sétimo dia de morte do jornalis-
ta Euclides Bandeira, na capela de 
Santo Antonio de Lisboa, em Batis-
ta Campos. Eu fiz todas as leituras 
da cerimônia, a pedido de Regina, 
a esposa, e de Walter, o irmão, que 
estavam tensos e nervosos. Ao me 
cumprimentar, Hélio comentou, 
bem ao seu estilo: “Lúcio, quase tu 
substituis o padre”. Ao que não con-
segui deixar de responder: “Menos 
na hora do vinho, doutor Hélio. Aí 
seria a sua vez”.

Depois de muitos anos de relacio-
namento com Hélio, foi a primeira 
vez que o vi desnorteado, sem con-
seguir encontrar a tréplica. Calou-se 
e seguiu. Acho que, fiel aos seus anos 
de jornalismo irônico e sarcástico, 
admitiu, no íntimo, que fora derro-
tado. Como fez, olimpicamente, devo 
reconhecer, na resposta ao questio-
nário do Elias, pondo fim a um capí-
tulo negro da sua biografia.       •

Cidade que rui
 
Quantas construções antigas de-

sabarão durante o rigoroso inverno 
deste ano em Belém?

Tomara que nenhuma, mas algu-
mas estão sob a lâmina da guilhotina 
dos maus tratos da sociedade e da in-
cúria do poder público. O principal 
alvo das atenções é o palacete Faciola, 
uma linda construção neoclássica que 
tenta sobreviver na esquina da aveni-
da Nazaré com a Doutor Morais.

Sua restauração deveria ter sido 
concluída em 2016, ao custo de 8,8 
milhões de reais. Mas a construção foi 
apenas escorada e as fendas na sua pa-
rede grampeadas. A obra que come-
çou pelos fundos do casarão parou.

O projeto não foi incluída no pro-
grama das cidades históricas do go-

verno federal, que previa a aplicação 
de R$ 47 milhões em Belém. Por ex-
cesso de burocracia, incompetência 
ou mais bofes de quem podia ter acio-
nado os processos, o dinheiro pode 
passar ao largo.

O Ministério Público do Estado se 
mexe na tentativa de forçar a Secre-
taria de Cultura do Estado, chefiada 
desde a origem do mundo por Paulo 
Chaves Fernandes, a cumprir o com-
promisso assumido. Mas se der boa 
safra, o trabalho só recomeçará em 
2019. O prazo já foi combinado com 
os russos, que mandaram chover tan-
to neste ano?

De tanto circular em torno de ou-
tro palacete afim, o do largo de Na-
zaré, cujo último dono declarado foi 

o médico Dioclécio Correa, algumas 
vezes encontrei com sua herdeira, da 
mesma família, a de Antonio Faciola, 
dona do palacete próximo. Disse-lhe 
que vinha fazendo campanha pela 
compra, pelo poder público, do mag-
nífico casarão, ainda bem conservado.

Ela me pediu para não fazer isso. 
“Já basta o que estão nos fazendo no 
outro imóvel”, disse ela, reclamando 
pelo pagamento da indenização.

Portanto, arquitetos, engenheiros 
e demais amigos de Belém: organi-
zem uma expedição para identificar 
os prédios de valor histórico e arqui-
tetônico que podem ir abaixo com as 
chuvas desta temporada. Vamos fazer 
uma campanha pela sobrevivência 
desse patrimônio.        •


