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O aviso da lama

A anormalidade podia ser 
vista a olhos nus. Tanto 
por quem estivesse no local 
como por quem visualizas-

se por fotografias ou imagens de satéli-
te o que estava acontecendo no dia 17 
do mês passado, quando soou o alarme 
para a opinião pública.

Em todo período de inverno, sobre-
tudo entre janeiro e abril, as constantes 
e pesadas chuvas sempre provocaram 
inundações em toda região de Barca-

rena e áreas vizinhas; e em quase toda 
Amazônia. Mas naquele sábado, a água 
ganhou forte tonalidade vermelha.

Isso nunca acontecera antes. A 
lama vermelha era exclusividade das 
bacias de contenção de rejeitos resul-
tantes da lavagem química da bauxita, 
o minério que está na origem do ci-
clo do alumínio. Essa massa vermelha 
só se espalhou ao redor por causa do 
transbordamento do topo das barra-
gens ou quando elas se romperam.

Barcarena sofre mais um acidente, com a contaminação 
das águas pela lama vermelha, o rejeito da produção 
de alumina que contém metais pesados. A causa exata 
do problema ainda está sendo examinada, mas uma 
coisa é certa: de acidente em acidente, acabará 
resultando uma tragédia às proximidades de Belém.

Esse tipo de acidente já fazia parte 
da história de Barcarena, desde 1995. 
Foi quando a Alunorte, então de pro-
priedade da estatal Companhia Vale 
do Rio Doce e dos seus sócios japo-
neses, começou a produzir alumina, 
um pó branco intermediário no pro-
cesso de transformação do minério 
em alumínio metálico.

O avanço da água vermelha pelo 
terreno e sobre as casas provocou o 
imediato toque de alerta: era claro 
que as imensas piscinas de lama ver-
melha estavam sofrendo algum tipo 
de vazamento.

As autoridades responderam ime-
diatamente às denúncias. Embora o 
dia seguinte fosse um domingo, fis-
cais da Secretaria de Meio Ambiente e 
Sustentabilidade do Estado, de outras 
instituições e até representantes da 
população inspecionaram as instala-
ções e concluíram que não houvera 
vazamento nem rompimento das 
bacias. Apesar da intensidade 
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das chuvas que caíam havia três 
dias, tudo estava normal. Mesmo 

assim, a Semas notificou a atual pro-
prietária da Alunorte, a norueguesa 
Norsk Hydro, a verificar eventuais fa-
lhas no sistema de drenagem pluvial.

Fora essa solicitação, nenhuma 
medida concreta foi adotada em re-
lação ao fato evidente de que as águas 
continuavam a ter coloração seme-
lhante à da lama vermelha estocada 
nos piscinões de argila e metais pe-
sados. Parecia que tudo iria logo se 
normalizar.

Afinal, a Noruega é reconhecida 
internacionalmente como um país 
muito atento ao meio ambiente. Por 
financiar o maior programa ecológico 
do Brasil, sua primeira ministra puxou 
as orelhas do presidente Michel Temer, 
quando ele esteve em Oslo, em virtu-
de dos maus procedimentos do Brasil 
nesse setor e incapacidade de respon-
der aos estímulos dados ao programa 
executado pelos dois países. O gover-
no norueguês é o principal acionista 
da empresa, com 34% das suas ações. 
Sua fábrica em Barcarena é a maior 
produtora de alumina do mundo.

Havia, portanto, motivos para le-
var em consideração a declaração pú-
blica da Hydro. A empresa garantiu 
que, apesar do grande volume de chu-
va, os depósitos não transbordaram. 
A água da chuva continuava a ser ca-
nalizada normalmente para as bacias 
de sedimentação e, em seguida, para 
as estações de tratamento de resíduos. 
Limpas, só então eram lançadas no 
rio Pará.

Em entrevista ao portal de no-
tícias  G1 Pará,  Domingos Campos, 
diretor de Meio Ambiente, Saúde, Se-
gurança e Responsabilidade Social da 
Hydro, assegurou que mesmo com a 
chuva forte, “a barragem se manteve 
firme, intacta e sem vazamentos”. So-
bre a coloração da água que tomou 
conta das ruas de comunidades da 
região, ele alegou que “o solo da área 
é composto pelo mesmo elemento 
químico presente nas barragens de 
rejeitos, o que teria causado a preocu-
pação dos moradores com a mistura 
envolvendo chuva e alagamento”.

A situação permaneceu inaltera-
da pelos quatro dias seguintes, até o 
Instituto Evandro Chagas divulgar o 
resultado do laudo que preparou, a 
partir do material coletado.

Com sua autoridade científica, o 
instituto confirmou que a contamina-
ção de água e solo era provocada pelo 
vazamento de rejeito poluidor da lava-
gem de bauxita. Não por rompimento 
ou transbordamento da barragem, 
mas por um duto clandestino que le-
vava o rejeito a um igarapé, espalhan-
do-se pelas drenagens da região.

Os índices de sódio, nitrato e alu-
mínio estavam acima do permitido. O 
PH estava no nível 10, extremamen-
te abrasivo e nocivo aos seres vivos. 
Também era alto o nível alto de chum-
bo, com potencial de causar câncer se 
consumido mais intensamente.

Os peritos atestaram que a em-
presa não tem capacidade de tratar 
os seus efluentes. Recomendaram a 
redução ou suspensão da produção, 
para prevenir o risco iminente de no-
vos vazamentos, agravados pelas for-
tes chuvas.

Outra constatação alarmante foi 
de que a Norsk, mesmo operando a 
maior fábrica de alumina do mundo, 
não possui um plano de alarme emer-
gencial para a comunidade em caso 
haja de rompimento das barragens ou 
desastre ambiental.

A Alunorte produz 6,3 milhões 
de toneladas de alumina, 7% da pro-
dução mundial, a partir de mais de 
12 milhões de toneladas de bauxita. 
Logo, todos os anos precisa dar desti-
no a 6 milhões de toneladas de rejeito.

A rocha que entra na lavagem 
como elemento da natureza sai do 
refino sem os elementos químicos, re-
tirados como impurezas na passagem 
para a alumina (sílica, óxido de ferro 
e dióxido de titânio), mas passa a con-
ter os produtos químicos necessários 
para realizar essa separação (solução 
aquecida de soda cáustica e de cal).

É essa bomba líquida que vazou 
para as águas, o solo, as ruas e as casas 
da população do entorno da fábrica e 
pode atingir maiores profundidades 
no solo e extensões nas drenagens, até 
chegar ao maltratado estuário do rio 
Pará.

Flagrada numa mentira gravís-
sima e revelando um desapreço pelo 
universo ao qual passou a se integrar, 
a Norsk Hydro tem que receber as pe-
nalidades devidas pelo cometimento 
de vários crimes. As autoridades pú-
blicas responsáveis, também.

Mesmo que as falhas cometidas 

possam ser parcialmente justificadas 
pela existência da tubulação clandes-
tina, que funcionava como um ver-
dadeiro ladrão de água clandestino, a 
inação e impotência duradouras ates-
tam a falência do sistema de preven-
ção, controle e reparação de danos na 
importante área de Barcarena, a mais 
industrializada do Pará, dos princi-
pais polos de exportação do Brasil.

Tudo que é alardeado como um 
sistema eficaz de proteção ao meio 
ambiente e à população tem um forte 
componente de mera propaganda. Os 
vários acidentes já registrados mos-
tram que todos só conseguem vencer 
a inércia para ir atrás dos prejuízos 
causados, raramente conseguindo 
calculá-los corretamente e ressarci
-los. As pessoas que cometeram erros, 
mesmo que de boa fé, terão de ser pu-
nidos. Mas o centro de culpabilidade 
é a Norsk Hydro.

A OAB do Pará anunciou que pe-
dirá a intervenção judicial na Semas e 
o afastamento de Thales Belo, o novo 
titular da secretaria, que mal sentou 
no cargo que Luiz Fernandes ocupava 
há mais de três anos, devolvido que 
foi pelo governador Simão Jatene- à 
Segup, outra bomba de efeito retarda-
do (nem na primeira e nem na segun-
da ele conseguiu desarmar o artefato).

A Ordem diz também que pedirá 
a prisão dos fiscais do órgão que ates-
taram inexistir irregularidades na em-
presa norueguesa, o que é precipitado e 
desvia o foco imediato, este, sim, o mais 
eficaz: os desmesurados benefícios fis-
cais concedidos pelo mesmo governa-
dor, agora na posição de justiceiro.

Ao invés de se apossar nova-
mente do discurso ecológico, que a 
realidade o desautoriza a invocar, o 
governador deveria fazer o que os 
noruegueses fariam se o comporta-
mento da empresa fosse em seu país: 
cancelar de imediato todos os favores 
oficiais e cobrar a restituição dos já 
utilizados, além da plena reparação 
dos danos morais e materiais que 
a empresa causou, agravados pela 
mentira que tentou fazer passar por 
verdade junto à opinião pública.

E, finalmente, montar no distrito 
industrial de Barcarena uma estrutura 
capaz de firmar o entendimento geral 
de que ali quem manda é o povo do 
Pará. Sem esperar, como faz a OAB, 
pelas providências de Brasília, mesmo 
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as prometidas através de uma CPI na 
Câmara Federal anunciou.

Se isto aqui não é a Noruega, que 
não seja também o Haiti – ou a Vene-
zuela de Chávez e Maduro (os” novos 
bolivarianos” de Lula e Dilma), que 
escorraça sua gente para o lado de cá 
da fronteira, como escorraça a nossa a 
norueguesa Norsk Hydro.

Quando 
Barcarena 
explodirá?
 
Barcarena é uma bomba de efeito 

retardado.
Só não vê essa grave realidade 

quem é desinformado ou não quer 
ver. Ou, principalmente, quem contri-
bui para essa criação maligna. À fren-
te de todos, os governos, todos eles: 
federal, estadual e municipal. Quando 
essa bomba é acionada e mostra a sua 
cara há gritaria e correria em geral, 
como se todos fossem inocentes. Não 
há inocentes nem heróis nesse enredo.

Como as explosões são (ainda) 
localizadas, logo passa o choque e o 
susto. Tudo volta a ser como antes no 
quartel do Abrantes. Neste momento, 
tendo como protagonista o economis-
ta Simão Jatene, aquele do discurso 
etéreo das cadeias produtivas, da ver-
ticalização da produção, da geração de 
renda e emprego, cantochão monóto-
no de todas as lideranças paraenses.

Até que o acidente resulte numa 
tragédia - quando o leite (na forma de 
rejeitos de bauxita e caulim, fora ou-
tros componentes de menor volume) 
estará definitivamente derramado. E a 
Inês cabocla, morta.

Esta bomba em crescimento é 
formada por milhões de toneladas 
de rejeitos, acumulados há quase três 
décadas, da lavagem de dois minérios: 
a vermelha bauxita (para chegar até a 
forma definitiva no local, o alumínio 

metálico, avançando pouco na esca-
la da transformação industrial) e o 
branco caulim (usado principalmente 
para recobrir papéis especiais, como o 
das sedosas páginas das revistas).

As barragens de contenção dessa 
massa, contaminada por produtos quí-
micos, como o chumbo, se elevam por 
quase 20 metros, contidas por barragens 
de terra. Numa área de chuvas intensas 
em metade do ano e terreno plano, os 
cuidados teriam que ser redobrados.

O padrão de qualidade e seguran-
ça teria que ser superior ao da Norue-
ga, onde fica a sede da Norsk Hydro, 
dona da Alunorte (e da Mineração 
Paragominas, a segunda maior pro-
dutora de bauxita do país) e da Albrás 
(a oitava de alumínio primário do 
mundo, primeira do continente). As 
condições ambientais de Barcarena 
são mais desfavoráveis a essa ativida-
de produtiva do que as da Noruega.

No entanto, o laudo do Instituto 
Evandro Chagas causa choque e in-
dignação quando diz que a empresa 
não tem um plano de emergência. 
Mas não é só descuidada ou negli-
gente. Age de forma deliberadamen-
te fraudulenta ao instalar um dreno 
clandestino para drenar para fora da 
área da fábrica rejeitos que se acumu-
lam internamente. Isto é crime, como 
já foi caracterizado pelo Ibama. Que 
aplicou uma multa de 20 milhões de 
reais à empresa, a redução da sua pro-
dução à metade e a completa interdi-
ção da fábrica, se necessário.

A multa é pesada, como a aplicada 
em 2013. de R$ 37 milhões, mas não 
paga até hoje, graças aos recursos que 
apresentou. Se pagar, voltará a reinci-
dir no erro porque, segundo o laudo do 
Evandro Chagas, o volume de rejeito 
supera a sua capacidade de tratamento. 
Como isso aconteceu se há órgãos ofi-
ciais monitorando o local? Ou não há? 
Ou há omissão e até conivência?

Independentemente dos compo-
nentes humanos do problemas, há 

uma avenida para que eles se expan-
dam: a omissão do poder público. 
Com portos de exportação em ativi-
dade intensa, grandes unidades pro-
dutivas agressivas concentradas em 
espaço diminuto, proximidade de ati-
vidades industriais de agrupamentos 
humanos dispersos e mal atendidos, 
um circular de veículos que desafia 
a precária estrutura viária e muitos 
outros fatores, há anos a elaboração e 
implantação de um plano diretor para 
Barcarena dorme na boa intenção de 
algum servidor público.

O distrito industrial continua a 
receber novos empreendimentos, que 
vão se acomodando conforme o pró-
prio interesse dos empreendedores, 
que se baseiam no critério do maior 
lucro e das facilidades, concedidas 
por critérios nem sempre conhecidas 
ou deduzíveis.

Quando começou a funcionar, 23 
anos atrás, a capacidade de produção 
da Alunorte era de 1,1 milhão de to-
neladas. Cresceu seis vezes desde en-
tão. O rejeito se avolumou na mesma 
proporção, mas não o espaço vital. 
Pelo contrário: o adensamento de ins-
talações e o crescimento da população 
local estão tornando os problemas 
quase insolúveis. Acidentes passaram 
a ser questão de oportunidade.

O próximo projeto é o de uma 
grande usina de energia a gás natural. 
A Secretaria do Meio Ambiente do 
Estado já está preparando a audiência 
pública para licenciar a termelétrica o 
mais rápido possível.

O que querem de tudo isso, uma 
sucessão de falhas e erros motivada 
pela geração de dinheiro - por caixa 
um e caixa dois - que colocou Barcare-
na entre os cinco municípios que mais 
arrecadam no Pará. Pensar a curto 
prazo e pelo benefício apenas dos que 
podem decidir, decidindo pela cum-
plicidade com essa bomba de criação 
coletiva e ameaça ainda mais coletiva, 
é o castigo dado a Barcarena.      •

Obrigado
 Tive que deixar de lado o melhor acompanhamento da conjuntura para responder ao atraso e colocar nas ruas mais 
esta edição do JP. A chuva, de cumplicidade com a maré alta, mais a adesão dos cupins, invadiu minha biblioteca 

e fez um estrago enorme. Durante os últimos dias, meu tempo foi empenhado na busca da salvação de livros e 
documentos da minha biblioteca. Espero que a próxima edição saia normalizada.

Pela compreensão, obrigado.
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Duas visões sobre
Ministério Público
Publico a seguir duas cartas em respeito à pluralidade e à 
liberdade de expressão em torno da disputa pela chefia do 
Ministério Público do Pará, abordada na edição anterior deste 
jornal. A primeira é do ex-procurador geral, Marcos Antonio 
Ferreira das Neves, atualmente na 6ª Procuradoria de Justiça 
Criminal. A outra é de César Bechara Nader Mattar Júnior, 1o 
Promotor de Justiça do Consumidor.
Espero que a manifestação de ambos contribua para esclarecer e 
orientar as posições dentro do MP estadual.

Primeira carta
Já me manifestei a alguns 
poucos colegas do MP sobre 

a Nota Pública da AMPEP que expôs 
as razões com as quais aquele órgão 
de classe não concorda com a anteci-
pação da data da eleição para o cargo 
de PGJ [Procurador Geral de Justiça]. 
Na oportunidade, rememorei fatos 
históricos e oficiais que constam nos 
anais da AMPEP, da PGJ e do CPJ e o 
fiz sem me desviar dos princípios bá-
sicos do debate democrático.

Não gostaria de ficar polemizando 
sobre o tema, mas sinto-me obrigado a 
voltar ao assunto, pois em 9/2/2018 o 
PGJ encaminhou à classe nota em que, 
tentando justificar a iniciativa quanto 
à antecipação das eleições, veiculou 
inverdades ofensivas à pessoa do Dr. 
César Mattar e à minha pessoa.

Entre os tantos desacertos que 
permeiam a malfadada nota, afirmou 
o PGJ que a alteração legislativa em 
referência, teria sido gestada às véspe-
ras da eleição, por iniciativa exclusiva 
deste Procurador de Justiça enquanto 
Procurador-Geral de Justiça, movido 
por interesses casuísticos, no sentido 
de obter mais tempo para “se engajar 
na campanha eleitoral de seu candida-
to”(sic). Afirmou, ainda, que a redução 
dos prazos de desincompatibilização 
também foi realizada casuisticamente 
com o fito de permitir que “um candi-
dato integrante da Administração pu-
desse permanecer mais tempo no cargo 
e na campanha”(sic).

Naturalmente o Dr. César Mattar 
já se levantou contra a nota infeliz, es-
clarecendo  ter  requerido sua dispensa 
das funções de Coordenador do CAO 
Constitucional e de Assessor da PGJ 

quase três meses antes das eleições, 
isto é, em período muito superior aos 
30 (trinta) dias legalmente prescritos, 
desmentindo, assim, uma das tantas in-
verdades que a missiva do PGJ abriga.

Mas, em que pese o brilhante 
pronunciamento do Dr. César Mat-
tar, ao qual me associo integralmen-
te, há outros enganos que merecem 
ser esclarecidos.

Não se coaduna com a verdade a 
afirmação de que a alteração em tela 
se deveu a iniciativa única e exclusiva 
deste ex-Procurador-Geral de Justiça.  

Todos sabem que, desde o ano 
de 2006, a AMPEP já defendia a re-
dução dos prazos eleitorais, inclusive 
relativos à desincompatibilização, em 
concordância com a posição da Pro-
curadoria-Geral de Justiça, em 2011, 
na gestão do Dr. Eduardo Barleta e 
do Colégio de Procuradores de Jus-
tiça,externada na Sessão Ordinária 
de 29/2/2016.

Na oportunidade, o então relator, 
Dr. Almerindo Leitão, manifestou-se 
favoravelmente a data proposta para a 
realização das eleições, afirmando, tex-
tualmente, que  “o parâmetro adotado 
na proposta afigura-se mais adequado e 
os prazos fixados, suficientes para a re-
alização do processo eleitoral”. Quanto 
à redução dos prazos de desincompa-
tibilização aquele Douto Relator assim 
se manifestou: “A proposta apresentada 
prestigia a continuidade do serviço e o 
princípio da eficiência”.

Desta feita, atribuir-se a alteração 
legislativa em tela a uma só pessoa e 
a interesses casuísticos para beneficiar 
este ou aquele candidato, constitui 
uma inverdade que atenta, não so-
mente contra a honra deste Membro 

do Ministério Público e do Dr. César 
Mattar, mas de todo o egrégio Colégio 
de Procuradores e de todos aqueles 
que participaram do processo legisla-
tivo e da própria eleição. Logo, mere-
cem ser repudiadas enfaticamente tão 
levianas afirmações, sendo difícil crer 
que tais assertivas tenham partido de 
um ocupante de tão elevado cargo.

Deveras, apesar de todo o esforço 
argumentativo no sentido de relativi-
zar a verdade dos fatos e tentar nos 
fazer crer numa “urgente necessidade 
de retroceder os prazos do processo 
eleitoral”, não podemos esquecer do 
recente e triste fato de que o presente 
chefe do executivo, a ser favorecido 
com alteração legislativa ora preten-
dida, é o mesmo que desrespeitou  a 
vontade da classe, manifestada por 
expressiva maioria, e, por razões 
inexplicáveis, optou por favorecer 
candidato com menor representati-
vidade,  ou menor legitimidade.

Também não posso me calar 
quando o Procurador-Geral de Justiça 
utiliza como pretexto para promover 
a alteração legislativa, que muito lhe 
favorece, a um suposto  “gravíssimo 
embaraço” ou dificuldade de “acesso a 
dados e informações indispensáveis à 
nova gestão institucional, bem como à 
formação da nova equipe de trabalho”, 
que teria sofrido à época da transição, 
pois tais assertivas andam bem longe 
da realidade dos fatos.

Com efeito, à época, como Pro-
curador-Geral de Justiça, franqueei 
ao Douto Promotor de Justiça acesso 
a todos os Departamentos da Insti-
tuição e informações que solicitasse, 
bem como, salas para a realização de 
reuniões e todo o suporte necessário.

Ademais, todos os Diretores de 
Departamento e Coordenadores de 
CAO’s elaboraram relatórios que fo-
ram disponibilizados ao PGJ nome-
ado, de modo que nunca houve o 
propalado embaraço nem tampouco 
qualquer dificuldade de acesso a in-
formações, até porque se fosse di-
ferente o interessado teria como re-
querer quaisquer informações de que 
precisasse, com base na Lei de Acesso 
à Informação, a qualquer tempo, antes 
mesmo da eleição.

Novamente, custa-me crer que 
tais afirmações tenham partido de 
alguém que se dizia conhecedor da 
Instituição.
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Por fim, quero repelir as gratuitas 
agressões investidas contra a Douta 
Diretoria da AMPEP que, ao se pro-
nunciar, trouxe ao conhecimento de 
toda a classe um tema relevante e nada 
mais fez do que elucidar fatos históri-
cos, de todos conhecidos, cumprindo 
com independência e coragem o seu 
compromisso com a verdade.

Não se vela pelos interesses Ins-
titucionais veiculando inverdades, 
tentando calar o debate democrático 
ou ocultando fatos e temas relevantes 
para a Instituição.

A democracia ministerial, ou o 
respeito da vontade da classe, deveria 
ser cláusula pétrea não só no âmbito 
associativo e da CONAMP, mas, prin-
cipalmente, entre procuradores e pro-
motores de justiça. Qualquer ameaça 
a este preceito deve ser repelido de 
imediato. É o que se espera de quem 
esteja compromissado com os mais 
relevantes interesses da Instituição.

Marcos Antonio 
Ferreira das Neves

Procurador de Justiça
6ª Procuradoria de Justiça Criminal

Segunda carta
Desde as últimas eleições para 
Procurador-Geral de Justiça, 

ocorridas no dia 10/03/2017, na qual 
fui o mais votado na lista tríplice es-
colhida pelos membros do Ministério 
Público do Pará, em expressivo e his-
tórico pleito, levando em meu currí-
culo, dentre muitas outras honrosas 
conquistas, dois mandatos como Pre-
sidente da AMPEP (2006/2010) e dois 
mandatos como Presidente da CO-
NAMP (2010/2014), sempre exercidos 
em democrática eleição ou aclamação 
pela minha categoria; tenho permane-
cido alheio a discussões de natureza 
política e/ou institucional, particular-
mente aquelas que refogem ao meu 
âmbito de atuação, na promotoria 
onde exerço minhas funções. Assim 
ajo, porque como dito aos membros 
do MPPA em seguida a nomeação do 
Governador do Estado, e a publicação 
de seu ato, o processo se completava, 
pelo que me manifestei à classe, e ao 
próprio PGJ nomeado, desejando êxi-
to na missão, como o fiz também na 
cerimônia solene de posse.

Não posso, contudo, permanecer 
silente a um trecho da missiva en-
caminhada a classe no dia de ontem 

(09/02/2018) pelo atual Procurador-
Geral, por quem nutro respeito e 
consideração, mas que carrega uma 
flagrante inverdade, que prefiro crer 
tenha sido fruto de equívoco emana-
do de sua assessoria.

Não me perderei no objeto da 
nota, que é a defesa do anteprojeto de 
lei que antecipa as eleições de março 
para dezembro, alterando novamente 
o calendário eleitoral, ainda que com 
frágeis argumentos. Tenho opinião 
própria, que coincide com as razões 
do legislador que laborou nos princí-
pios que regem as eleições para Pre-
sidente da República, Governadores 
de Estado e Prefeitos Municipais. Em 
nosso caso, contudo, o tema está no-
vamente tramitando ao alvedrio do 
egrégio Colégio de Procuradores, 
que saberá dar o conveniente deslin-
de à discussão.

Disse, contudo, o PGJ em sua mis-
siva, em trecho inverídico que prefi-
ro crer involuntário, mas ofensivo a 
mim, o seguinte:

“Se não bastasse a mudança da 
data das eleições, a nova lei alterou a 
regra de desincompatibilização, tam-
bém casuisticamente, reduzindo de 
60 (sessenta) para 30 (trinta) dias, o 
que permitiu que um candidato in-
tegrante da Administração pudesse 
permanecer mais tempo no cargo e 
em campanha”.

Pois bem, essa infeliz assertiva, 
talvez fruto da desinformação do que 
consta nos assentamentos funcionais 
deste Promotor de Justiça, ou de falho 
assessoramento na busca dessas infor-
mações, também foi alvo de indagação 
durante o debate para PGJ promovido 
pela AMPEP e veementemente escla-
recido por mim, porque tendencioso 
e maldoso à época. Eu cria superado 
esse infortúnio.

Volto novamente ao tema, e espe-
ro que pela última vez, a não ser que 
a má fé encontre guarida na matéria.

No dia 14/12/2016, pouco antes 
do recesso, requeri ao PGJ da épo-
ca minha dispensa das funções de 
Coordenador do CAO Constitucio-
nal e de Assessor da PGJ, a contar 
do dia 09/01/2017. As portarias de 
dispensa são, respectivamente, as de 
n. 138/2017-MP/PGJ e 139/2017-
MP/PGJ, que louvaram ainda a de-
dicação no exercício dos honrosos 
cargos. Na mesma data dos meus 

requerimentos (14/12/2016), dei 
ciência aos titulares da época nas 
Subprocuradorias-Gerais, na Corre-
gedoria-Geral, na Supervisão e nas 
Coordenações dos CAO’s e na Pro-
curadoria-Regional Eleitoral.

No mesmo dia 14/12/2016, re-
queri alteração e me foram deferi-
dos dois períodos de férias: de 09/01 
a 07/02/2017 e 08/02 a 09/03/2017, 
integralmente gozados e dispendi-
dos em campanha.

As eleições ocorreram no 
dia 10/03/2017. Portanto, do dia 
20/12/2016 (início do recesso) até o 
dia 09/03/2017, 80 DIAS ANTES DO 
PLEITO OU QUASE 3 MESES AN-
TERIORES, PERÍODO BEM SUPE-
RIOR AOS 30 LEGALMENTE PRES-
CRITOS, este Promotor de Justiça já 
encontrava-se afastado de todas as 
funções. Não posso afiançar se todos 
os candidatos, inclusive o atual PGJ, 
estavam de férias ou de licença no 
mesmo período, já que assim a lei não 
exige, mas a prudência sim.

De toda sorte, vê-se que a lei não 
beneficiou a quem quer que seja, em 
especial a este Promotor de Justiça, 
que sempre exerceu seu múnus com 
zelo e cautela, e pautou a sua condu-
ta profissional pelos melhores prin-
cípios, por onde passou, inclusive na 
campanha para PGJ, desenvolvida em 
alto nível e sem referência a qualquer 
candidato, mas apenas apresentação 
de propostas, algumas aproveitadas 
pela atual gestão, o que, desde logo, 
louva-se. Essa postura, desejável a to-
dos os integrantes do MP, foi a mesma 
que convenceu a classe, a nível esta-
dual e nacional, a me homenagear, e 
sempre recebi humildemente, com 
tantas vitórias pelo voto.

Peço desculpas por invadir a pri-
vacidade do colega, da amiga e do 
amigo, mas a verdade e a correção de 
equívocos é o mínimo que se espera 
seja perseguido por todos os integran-
tes do Ministério Público.

Não espero retratação, mas 
aguardo sim que esse assunto seja 
de vez sepultado, porque caminha, 
creio que por viés involuntário, no 
sentido de denegrir a minha honra e 
a minha imagem.

César Bechara 
Nader Mattar Júnior
1º Promotor de Justiça 

do Consumidor •
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Albrás e Alunorte:
desnacionalização a frio

 
A Norsk Hydro se tornou dona da Alunorte em maio de 2010. 
O fato foi ignorado ou subestimado pela imprensa e a própria 
opinião pública. Reproduzindo, oito anos depois, o artigo 
que publiquei, no mês seguinte AP da venda de todo polo de 
alumínio, até então sob o controle da Vale, suponho poder 
alertar que a perda dos paraenses não é apenas em função de 
acidentes ecológicos: é também econômica e, mais que tudo, 
de oportunidade histórica

 

A Albrás e a Alunorte, das maio-
res indústrias de alumínio e 
alumina do mundo, são ni-

po-norueguesas desde o mês passado, 
quando foram transferidas pela Vale 
para a Norsk Hydro. O negócio foi de 
quase US$ 5 bilhões, mas ninguém 
parece ter-lhe dado importância. Im-
portância que é fundamental.

A Albrás é a 8ª maior fábrica de 
alumínio do mundo, e a Alunorte, a 
maior planta internacional de alumi-
na. Representaram no ano passado 
um faturamento bruto conjunto de 
4,2 bilhões de reais e um lucro de R$ 
385 milhões. Seus ativos somam R$ 
9,4 bilhões, o patrimônio líquido é de 
R$ 6,5 bilhões e o capital social alcan-
ça R$ 4,1 bilhões. São as duas maiores 
empresas do Pará.

No dia 2 de maio elas foram com-
pletamente desnacionalizadas: passa-
ram a ser de propriedade norueguesa 
e japonesa. A Vale anunciou que, por 
quase cinco bilhões de dólares, trans-
feriu suas ações nas duas empresas 
para a Norsk Hydro, que já era sua 
sócia na Alunorte. O negócio incluiu 
o controle da jazida de bauxita de Pa-
ragominas, das maiores do mundo, a 
ser consumado no futuro, e o projeto 
de uma nova planta de alumina, da 
CAP, em Barcarena, do tamanho da 
Alunorte, ou maior.

O negócio pegou de surpresa a 
opinião pública e o próprio mercado. 
Embora as negociações tenham dura-
do seis meses, segundo o comunicado 
da Vale, nada — ou quase nada — va-
zou dos ambientes de conversação. 
Foi uma façanha. Tão surpreendente 
foi o pouco interesse que a revelação 
causou. Depois de uma cobertura bu-
rocrática da imprensa nos primeiros 

dias, o assunto saiu completamente da 
pauta — nacional e paraense.

Tempos atrás um processo de 
desnacionalização tão súbito e pro-
fundo quanto este provocaria acesa 
polêmica. O silêncio atual se explica 
pela globalização da economia, que 
atravessou e eliminou as barreiras 
nacionais?

Em parte, talvez. Mas só em pe-
quena parte. Uma razão maior pode 
estar na convicção de que a Albrás 
nunca esteve realmente sob o controle 
da empresa nacional, embora a antiga 
Companhia Vale do Rio Doce detives-
se a maioria das ações nas duas em-
presas do distrito industrial de Barca-
rena, a 50 quilômetros de Belém.

A inspiração do projeto foi japo-
nesa, impulsionada pelas profundas 
transformações que o Japão sofreu a 
partir do primeiro choque do petró-
leo, em 1973. O empreendimento era 
de alto risco na época e por isso foi 
bancado pelos dois governos, como 
uma imposição dos entendimentos 
mais amplos que estabeleceram. Um 
dos seus itens mais importantes era a 
viabilização da exploração das jazidas 
de minério de ferro de Carajás, as me-
lhores do mundo.

Apesar de todas as aparências em 
contrário, a Albrás era uma fábrica 
cativa dos japoneses. A Vale detinha 
51% do capital e podia comercializar 

com liberdade o equivalente da pro-
dução, mas a empresa nunca chegou 
a se identificar com a sua controlada. 
E quando a expansão da Albrás, que 
estancou em 460 mil toneladas (esti-
cadas a partir da capacidade instalada 
inicial de 320 mil toneladas), esbar-
rou em vários problemas, sobretudo o 
energético, a Vale se exasperou.

Seu presidente Roger Agnelli, que 
impôs seu estilo agressivo à corpora-
ção, chegou a ameaçar desmontar a 
fábrica e remontá-la em outro lugar 
do mundo. Depois, conseguiu licen-
ça ambiental para uma grande usina 
térmica a carvão mineral, de 600 me-
gawatts (mais do que a potência de 
uma das gigantescas máquinas previs-
tas para a hidrelétrica de Belo Monte). 
Por fim, participou de um dos con-
sórcios que se apresentou ao leilão da 
usina no rio Xingu, mas foi vencido.

Todas essas iniciativas se anula-
ram pela transferência das duas fá-
bricas. É um passo decisivo para a 
Vale abrir mão de presença ativa nes-
se mercado, que poderá se completar 
com a venda dos 40% que possui na 
Mineração Rio do Norte, que explo-
ra a mina de bauxita do Trombetas, 
a maior do país em produção (de 17 
milhões de toneladas).

Certamente os responsáveis pela 
transação contra-argumentarão que 
a Vale passou a deter 22% da Norsk 
Hydro, um quinhão considerável. Até 
a operação, a empresa norueguesa era 
apenas a terceira maior produtora de 
alumínio da Europa, mas só atuava 
na ponta da linha, transformando o 
metal em produto acabado (extruda-
do e laminado). Começou em 1999 a 
enfrentar essa deficiência, que se agra-
varia com o tempo pela intensificação 
da concorrência mundial.

Enfrentando as resistências das 
outras multinacionais do alumínio, 
comprou 5% das ações da MRN, pas-
sando a ter suprimento de minério; 
em seguida, entrou na Alunorte, esta-
belecendo o elo da cadeia, através da 
alumina; agora é uma indústria inte-
grada, da matéria-prima ao produto 
final. Passa a ter importância mundial.

É justamente essa a posição que 
a Vale perdeu. A ex-estatal pode ga-
nhar da perspectiva dos rendimentos 
financeiros, como associada da Nor-
sk em amplitude internacional, mas 
perdeu a condição de player, como 
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são tratados aqueles que realmente 
contam, que têm poder decisório no 
jogo econômico.

Pará, como o principal Estado do 
polo de alumínio no país, passa a ser 
dominado pelos cartéis (inclusive o 
nacional, do grupo CBA, da família 
Ermírio de Moraes), completamente 
desnacionalizado.

É a consolidação definitiva da re-
gressão à condição de colônia mineral 
e de semielaborados. O Brasil poderia 
ter quebrado o cartel das “seis irmãs” 
quando o primeiro choque do petró-
leo inviabilizou para o Japão a produ-
ção própria de alumínio, o mais ele-
trointensivo dos produtos industriais.

Os japoneses não hesitaram em se 
dirigir para o Pará, que oferecia con-
dições ideais para abrigar uma grande 
fábrica do metal. Mas os brasileiros 
também podiam aproveitar essa opor-
tunidade para não ficar dependentes 
das maiores multinacionais, que im-
punham o preço no mercado. Numa 
situação mais equilibrada, a parceria 
nipo-brasileira podia ser a grande 
oportunidade para verticalizar por 
completo o setor e quebrar a espinha 
dorsal do cartel.

Enquanto a Companhia Vale do 
Rio Doce foi estatal, havia essa pers-

pectiva. A privatização desviou a em-
presa desse rumo. Sobretudo quando 
Agnelli chegou, egresso do Bradesco 
(que, violando a vedação normativa, 
modelou a venda da estatal), a priori-
dade passou a ser engordar os núme-
ros, maximizando os rendimentos.

Marcando passo na es-
cala de produção, a Albrás 
foi perdendo relevância 
para a Vale, empenhada 
em resultados mais ime-
diatos e indisposta a em-
preitadas mais espinho-
sas, como a de abrir uma 
nova frente de geração de 
energia em grande volume. 
A Alunorte, sem grande necessidade 
de energia e aproveitando o melhor 
preço da alumina, se tornou bem 
maior do que sua irmã vizinha, ape-
sar de seu produto valer pelo menos 
quatro vezes menos. Para a Vale, 
transferir Albrás e Alunorte para a 
Norsk Hydro foi um bom negócio. 
Mas não para o Brasil e o Pará. Mui-
tíssimo pelo contrário.

A empresa norueguesa deverá 
dar um grande salto, que alcançará 
as bolsas de valores, com seu novo 

perfil de indústria integrada, com 
acesso a uma valiosa reserva de 
bauxita (com garantia de suprimen-
to por pelo menos um século) e à 
maior fábrica de alumina do mun-
do. Deverá aumentar os rendimen-
tos dos seus sócios, entre eles, agora, 
a Vale. Ao mesmo tempo, a partici-
pação do governo norueguês expe-
rimentou uma sensível queda, de 
43,8% para 34,5%, não só para abrir 
espaço para a mineradora brasileira 
como prevenir alguma área de atrito 
e tensão por causa da desnacionali-
zação da Albrás e da Alunorte.

Mas o Pará, que podia se tornar 
um personagem no cenário mun-
dial, se conseguisse deixar de per-
manecer empacado na produção 
apenas de metal primário, volta ao 
rabo da fila. Em mais este capítulo, 
vira colônia. Sem dar um ai sequer. 
Ao contrário do que fez o governo 
norueguês nesta transação (como 
já fizera o governo canadense numa 
situação inversa, três anos atrás, 
quando a Vale comprou a Inco), o 
governo brasileiro não se manifes-
tou sobre a questão nem nela atuou. 
Passou batido. Afinal, para ele, a 
Amazônia talvez seja como Marte: 
fica muito distante.       •

Acidente: governo falseia ou age mal?
 

É prioridade do atual governo 
do Estado “o atendimento das ne-
cessidades da população, na pre-
servação do meio ambiente e na 
intensificação do monitoramento 
e acompanhamento das ativida-
des potencialmente impactantes ao 
meio ambiente e à socioeconomia” 
no município de Barcarena.

Prioridade ao menos no papel. 
Ela foi declarada no decreto 1.989, 
que instituiu o Comitê Gestor de 
Atendimento à Região do Distrito 
Industrial de Barcarena. Esse comitê 
vai centralizar a produção de infor-
mações e tudo que disser respeito 
aos efeitos do acidente atribuído à 
Hydro Alunorte, de vazamento de 
lama vermelha.

Fará reuniões diárias de acompa-
nhamento e transmitirá os resultados 
das suas avaliações ao governador to-
dos os dias, “até que seja afastada, de 

forma definitiva, qualquer ameaça à 
saúde pública e ao meio ambiente em 
decorrência dos fatos que ensejaram a 
constituição do grupo”.

Todos os seus nove integrantes 
do comitê fazem parte da adminis-
tração estadual. São oito secretarias, 
mais a Procuradoria-Geral. Não está 
dito se os relatórios serão enviados 
exclusivamente ao governador ou 
também divulgados ao público. A 
falta de um acompanhamento exter-
no pode prejudicar a transparência 
indispensável para o desempenho 
da finalidade do órgão.

O decreto é datado de 23 de fe-
vereiro. O acidente foi num sábado, 
17. A primeira visita externa às insta-
lações da Hydro Alunorte foi no do-
mingo, 18. E a primeira comunicação 
no dia seguinte, 20. A reação do go-
verno teria sido rápida, se a data atri-
buída ao decreto for verdadeira.

Nesta hipótese, porém, para sair 
do papel até a oficialização foi uma 
eternidade. O decreto foi publicado 
apenas na edição do Diário Oficial do 
dia 27 de fevereiro, quando só então 
entrou em vigor.

Por que o governo não revelou 
logo essa iniciativa? Sua inação diante 
do grave acidente estava sendo critica-
da e ele ouviu tudo calado, sem sequer 
insinuar que já estava agindo concre-
tamente. Ou o decreto não existia e foi 
ao Diário Oficial com data atrasada de 
propósito, ou existia e o governo Jatene 
é mais incompetente do que parece. O 
primeiro crime é de falsidade ideológi-
ca. O segundo, é de letargia, agravado 
pelo fato de que Simão Jatene saiu logo 
em defesa da empresa, enfatizando a 
excepcionalidade das chuvas como 
fator mais importante para o eventual 
acidente que tivesse acontecido.

Qual das hipóteses é a pior?       •
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ANTOLOGIA

 A pergunta no ar:
a ciência terá vez?

 
Escrevi este artigo especialmente para o livro Conhecimento 
e fronteira: história da ciência na Amazônia, que 
Priscila Faulharb e Peter Mann de Toledo organizaram, para 
comemorar os 135 anos do Museu Paraense Emílio Goeldi 
e o cinquentenário do CNPq, em 2001. Republico-o por sua 
oportunidade, quase três décadas depois.

Comecei no jornalismo profis-
sional com 16 anos de idade. 
Foi numa Belém do Pará com 

500 mil habitantes, 40% do que tem 
hoje. Nesse mesmo ano, a cidade as-
sistia impassível ao encerramento das 
atividades do Grande Hotel, instalado 
num sofisticado prédio art-nouveau,. 
O prédio  assegurava àquele ponto 
central da cidade, numa das mais be-
las praças do país, o toque da civiliza-
ção europeia (com seu colonialismo e 
suas luzes), já esmaecidas, às vésperas 
de eclipsar de vez, substituída por um 
modelo made in USA.

Dois outros fatos entraram na 
minha pauta de “foca”, iniciante nos 
mistérios da cotidianidade. Um, era o 
fim da SPVEA, a Superintendência do 
Plano de Valorização Econômica da 
Amazônia, substituída pela Sudam, a 
Superintendência do Desenvolvimen-
to da Amazônia (morta também neste 
2001 para dar lugar à ADA – Agência 
de Desenvolvimento da Amazônia, no 
jogo de cadeiras burocráticas de uma 
elite para a qual a imensa Amazônia é 
um detalhe, ou um resíduo).

A SPVEA devia ter surgido em 
1946. Sua missão seria gerir um fun-
do de desenvolvimento amazônico, 
formado pelo desconto de 3% da re-
ceita tributária federal, estadual e mu-
nicipal, que os constituintes recriados 
das cinzas do Estado Novo haviam 
instituído (esse mesmo percentual vi-
ria a ser dividido, pelos constituintes 
de 1988, com o Nordeste e o Centro
-Oeste, ambos subdesenvolvidos, o 
segundo já nem tanto, ambas as regi-
ões atrasadas, mas não propriamente 
como a Amazônia).

Só em 1953, contudo, a superin-
tendência emergiu da papelada esta-

tal. Nos sete anos intermediários, a 
aplicação do fundo seguiu um plano 
de emergência. A era de planejamento 
centralizado acabou 13 anos depois, 
sem que a lei tivesse sido aprovada. 
Ainda navegava entre as corredeiras 
do parlamento.

Certidão negativa da prioridade 
amazônica nos prospectos brasileiros 
era o significado desse enredo. Me-
nos mal, porém, nessa fase: os donos 
do poder admitiam que a Amazônia, 
antes de ser definitivamente incorpo-
rada ao processo produtivo do “outro 
Brasil”, mais velho, mais adiantado, 
hegemônico, destruidor de florestas, 
amansador de terra (principalmente 
pela pata do boi), predador de gen-
te primitiva, como índios e caboclos, 
devia ser “valorizada”, o jargão des-
se período (no seguinte seria o de-
senvolvimento e a integração). Para 
chegar a essa valorização econômica, 
precisava ser conhecida. Não alcan-
çaria tal objetivo sem uma presença 
forte da ciência.

O dedo do 
imperialismo?

O empreendimento científico 
mais significativo do pós-guerra con-
cebido para a região foi o Instituto In-
ternacional da Hileia Amazônica. Era 
para ser nacional. Sem apoio em sua 
terra, Paulo Carneiro levou-o para o 
útero da Unesco, o braço científico da 
recém-criada ONU. Ao voltar de Paris 
carimbado de internacional, o institu-
to foi recebido pelos nacionais como 
um cavalo de Troia.

Serviria de instrumento em favor 
da internacionalização da Amazônia, 
cobiçada por nações imperialistas ou, 
mesmo sem esse rótulo, por países 

pressionados pela incômoda relação 
de território limitado com excesso 
de população, a ser deslocada para 
outras áreas (era, principalmente, o 
“perigo amarelo”). O maior e mais 
disponível desses anecúmenos sendo 
a Amazônia.

Hoje, o projeto da Hileia Amazô-
nica está sendo revisado com maior 
rigor, despojado do tom emocional da 
campanha política, comandada pelo 
ex-presidente da República (e então 
senador) Arthur Bernardes. Indepen-
dentemente do seu mérito intrínseco, 
porém, ele teve a função positiva de 
forçar o governo federal, em resposta, 
a criar o Inpa (Instituto Nacional de 
Pesquisas da Amazônia), deslocando 
a ciência para o interior Amazônico, 
de Belém, que a centralizava e mono-
polizava, para Manaus.

A existência, real ou fictícia, bem 
avaliada ou superdimensionada, da 
cobiça internacional sobre a Ama-
zônia, sempre teve esse condão: de 
despertar o Estado nacional da letar-
gia em relação à sua maior fronteira, 
tratada sempre como resíduo ou mero 
derivativo do todo.

O Grande Lago 
(Grande Mal?)

Foi assim também quando o Hud-
son Institute, de Nova York, à frente o 
célebre – na época – Herman Kahn, 
propôs a construção de um sistema de 
grandes lagos, o principal dos quais 
seria formado pelo represamento do 
rio Amazonas em Óbidos, o ponto 
em que o mitológico Mar Dulce mais 
se estreita (por dois quilômetros). A 
resposta de Brasília foi contrapor o 
sistema das grandes rodovias de inte-
gração nacional.

Outra característica desse diálogo 
(às vezes involuntário, outras vezes 
compulsório) é que, na necessária in-
terlocução com a ameaça externa, a 
resposta nacional nem sempre é mais 
articulada, mais justa, mais adequada 
às características amazônicas. A cria-
ção do tronco rodoviário, que rasgou 
o interior da floresta, é um desses er-
ros, talvez o mais grave de todos.

Inegavelmente, uma das percep-
ções do pós-guerra foi essa imensa 
fronteira, dominada pela maior flores-
ta e a mais extensa bacia hidrográfica 
do planeta, com um terço das árvores 
existentes nos trópicos e 20% da água 
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doce em circulação nos rios do globo 
terrestre, mas até então considerada 
como uma reserva para o momento 
adequado: ora um paraíso das delícias 
ora o “inferno verde”.

Mal os canhões se calaram, a Co-
missão Mista Militar Brasil-Estados 
Unidos deu nova utilização a aviões 
bélicos. Comandou o primeiro levan-
tamento aerofotogramétrico na calha 
do maior dos rios do mundo, o Ama-
zonas, em cuja bacia sedimentar – de 
geologia recente – parecia óbvio haver 
acumulação de hidrocarbonetos, so-
bretudo o popular petróleo.

Houve frustração nessa busca, mas 
a segunda maior siderúrgica america-
na, a Bethlehem Steel, se tornou co-
proprietária (ao lado do parceiro ideal 
de multinacionais, o mineiro Augusto 
Trajano de Azevedo Antunes, dono 
da Icomi), de uma das melhores jazi-
das manganês que já houve no mun-
do, no Amapá (exaurida em suas 30 
milhões de toneladas antes de chegar 
ao fim o contrato de concessão, de 50 
anos). O manganês, essencial para os 
altos-fornos, mas minério insuficien-
temente acumulado no rico território 
americano, exigindo pesadas – e com-
plicadas – importações.

As corporações petrolíferas e side-
rúrgicas, que saíram na frente, haviam 
descoberto que a bacia sedimentar, 
uma das terras mais novas do plane-
ta, não era alvo econômico imediato. 
Era difícil chegar aos alvos geologi-
camente determinados a partir dos 
pontos navegáveis dos rios, vencendo 
a barreira das grandes árvores e sua 
vegetação secundária. Chegado lá, tão 
difícil seria perfurar e manter uma 
equipe no campo. E, definitiva com-
plexidade, mais difícil seria a extração 
do óleo eventualmente descoberto.

Como chegar 
às terras altas

Ainda não estava consolidada – e 
muito menos disponível – a tecnologia 
para vencer esses elementos naturais. 
Mais ainda: o preço do petróleo não 
sustentaria o custo dos investimentos 
exigidos. Ainda não havia ocorrido o 
choque de preço do petróleo e a tec-
nologia, que adviria das prospecções 
em alto mar, ainda se ensaiava.

Mesmo que parecesse temerária 
ou inexequível, a alternativa de co-
brir com água essa grande depressão 

terciária não seria o melhor caminho 
para chegar aos altos espinhaços do 
Pré-Cambriano, onde estavam as mi-
neralizações? Era essa a lógica aparen-
temente ilógica do Grande Lago ama-
zônico: fazer a água chegar às bordas 
das áreas que já eram avaliadas como 
alvos muito mais imediatos para fazer 
os recursos minerais da Amazônia se 
transformarem em mercadoria.

Sem chegar a encarar essa polê-
mica, o governo brasileiro simples-
mente contrapôs a um projeto mal 
amadurecido do Hudson uma dire-
triz categórica do centro hegemôni-
co: as estradas, vias convencionais 
para que o colono estabelecesse sua 
fisionomia e seus interesses na re-
gião, uma ferramenta de 
destruir florestas e con-
verter paisagem exótica 
em moldura colonial.

Não importa o preço 
social e o custo ecológi-
co dessa opção: a par-
tir de um determinado 
ponto, os pioneiros de 
vanguarda desse pe-
ríodo, as empresas si-
derúrgicas e sua fauna 
acompanhante, as mi-
neradoras, haviam encontrado o ins-
trumento adequado para alcançar as 
futuras jazidas de alto valor.

Essa tecnologia exata era o heli-
cóptero, que permitiu atingir o alto 
das serras e estabelecer ali uma base 
para a coleta de amostras de rochas, 
que seriam interpretados nos labora-
tórios mais bem aparelhados e me-
lhor informados. O que explicaria o 
estrondoso sucesso da United States 
Steel em Carajás, no sul do Pará, re-
velando a mais importante província 
mineral do planeta, e o fracasso do 
agente nacional que a antecedera, o 
DNPM (Departamento Nacional da 
Produção Mineral), mas não conse-
guira fazer a descoberta.

A complexidade amazônica era 
maior e mais profunda do que a re-
latada na bibliografia até então pro-
duzida. Era, por isso, um desafio que 
transbordava os meios de revelação e 
valorização disponíveis no país (que 
ainda destina à região 2% da parca 
verba nacional de ciência e tecnolo-
gia). Daí a inevitável e necessária in-
terpolação com o mundo na agenda 
amazônica, um ponto de aproxima-

ção, de toque e de conflito, mas ines-
capável se o objetivo é responder ao 
desafio, num tempo que vislumbre a 
escala da destruição provocada pela 
atividade produtiva ou meramente es-
peculativa, de menos de 1% da flores-
ta em 1966 para os 17% atuais.

A Amazônia em inglês

Foi uma impressão ainda confusa 
que tive ao cruzar salas, ouvir exposi-
ções e tentar provocar entrevistas com 
os participantes do Simpósio sobre a 
Biota Amazônica, entre 6 e 11 de ju-
nho de 1966.. O evento comemora-
va o centenário do Museu Paraense 
Emílio Goeldi, renascido das cinzas 
de quase três décadas 12 anos antes, 

quando foi federaliza-
do. Mas a Associação de 
Biologia Tropical é que 
o havia organizado, com 
a colaboração do Con-
selho Nacional de Pes-
quisas do Brasil, ao qual 
o museu estava subordi-
nado (até 2000, quando 
passou para a órbita do 
Ministério da Ciência e 
da Tecnologia).

Era um autêntico su-
permercado da ciência. O programa 
previa 201 conferências e comunica-
ções, sendo que 52 haviam sido escri-
tas em inglês (sem contar outras lín-
guas, de baixa frequência). Brasileiros 
eram os responsáveis por 89 dessas 
apresentações, os estrangeiros por 74 
e os “amazônicos” por 38. No entanto, 
36 expositores que falavam por ins-
tituições sediadas na região nela não 
haviam nascido: 25 eram de outras re-
giões e 11 eram estrangeiros.

Dessas instituições, 11 interven-
ções eram do “Goeldi”, 9 do Inpa 
(Instituto Nacional de Pesquisas da 
Amazônia), 5 do Instituto Evandro 
Chagas, 4 do Ipean (Instituto de Pes-
quisa Agropecuária do Norte, hoje 
Embrapa) e 3 do Summer Institute of 
Linguistics, americano, apesar de ins-
talado na Amazônia, dentre os mais 
atuantes.

Mas líder no encontro foi a Uni-
versidade de São Paulo, com 17 tra-
balhos apresentados. Seguiu-a o Mu-
seu Nacional, do Rio de Janeiro, com 
15 intervenções. Depois, o DNPM 
(ainda na antiga capital brasilei-
ra), com 13, o Smithsonian, de 
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Nova York, com 7, e o Instituto 
Max Planck, da Alemanha, com 

5 intervenções no simpósio. Dentre 
os estrangeiros, os Estados Unidos 
foram o país com mais representan-
tes, 32. Muito atrás, a Venezuela, com 
9. A Alemanha tinha sete participan-
tes, a Argentina levou 5, o Uruguai 4 
e o Japão, 3.

No total, 223 participantes com 
trabalhos inscritos (no total, 592 fre-
quentaram o simpósio), dos quais 
apenas 24 (ou 10%) eram mulheres. 
O paulista Paulo Vanzolini e G. H. 
Bergold, do Instituto Venezuelano 
de Investigações Científicas, foram 
os que mais comunicações apresen-
taram: foram quatro. Fizeram três 
intervenções: Aziz Ab’Saber, José 
Cândido de Carvalho, Luiz Laborian, 
Manoel Lobo, Horst Schwassmann e 
Harald Sioli.

O desafio de ser 
contemporânea

No final, carreguei os sete volu-
mes das atas. Alguns dos trabalhos, 
li e consegui entender. Outros eram 
etrusco para mim. Passados 35 anos, 
revisar esses registros todos para 
esta pequena memória teve a função 
de reforçar em mim a convicção já 
então emergente: a Amazônia preci-
sa enfrentar o conhecimento mun-
dial, para incorporar o que lhe for 
útil e para rejeitar o que seja danoso. 
Ganharia tempo, venceria etapas e 
tentaria recuperar o tempo perdido 
para, se possível, pular à frente do 
terrível pioneiro.

Só poderá fazer essa vital sepa-
ração se, mais do que qualquer um, 
for quem melhor conhecer a si. Não 
será capaz de fazê-lo se não contar 
com a solidariedade do saber uni-
versal. Com o capital internacional, 
essa relação lhe tem sido franca-
mente deficitária (de resto, com o 
capital nacional também).

Terá que ser exatamente assim – 
ou basicamente assim – com a ciên-
cia mundial? Estamos condenados 
a andar como jabutis na terra em 
porfia com a lebre selvagem, sem a 
maquilagem da propaganda? É uma 
pergunta ainda carente de resposta, 
passadas quase quatro décadas. Só 
que o drama amazônico não resis-
tirá à espera do próximo século do 
Museu Emílio Goeldi.

Um novo simpósio sobre a biota 
amazônica seria feito à semelhança do 
evento de 1966? Depois de 35 anos de 
atividade profissional, eu teria outras 
expectativas. Gostaria de ver repre-
sentantes de todas as instituições que 
lidam sistematicamente com temas 
amazônicos reunidas para apresentar 
suas agendas de trabalho, compatibi-
lizá-las entre si, preencher lacunas, fa-
zer uma comparação entre o que estão 
fazendo e consolidar tudo num plano 
diretor capaz de eliminar as superpo-
sições, os paralelismos, os conflitos 
estéreis, o desperdício de recursos e a 
subutilização de talentos.

A união da ciência

Esse plano diretor da ciência na 
Amazônia, englobando instituições 
locais, nacionais e estrangeiras, não 
seria apenas o produto da racionaliza-
ção do que está sendo feito, aceitando
-o como pressuposto. Os participan-
tes de tal rede se comprometeriam a 
orientar o seu esforço para objetivos 
capazes de conter a expansão da des-
truição na região, introduzir tecnolo-
gia de ponta compatível com a natu-
reza, qualificar o habitante local para 
receber os valores adicionados de 
conhecimento e saber e utilizá-los em 
sua própria vida, e contribuir para a 
retenção na Amazônia dos frutos da 
sua utilização produtiva.

É claro que esses propósitos não se 
consumarão apenas com boa vontade. 
Será preciso definir os meios de via-
bilização. Uma vez concluído o plano 
diretor, os parceiros internacionais 
aduzirão seus recursos materiais de 
tal maneira que eles funcionem como 
contrapressão ao crescente enriqueci-
mento dos mais ricos.

O governo brasileiro, de sua parte, 
abandará um percentual (pelo menos 
de 10%) dos dois fundos federais, o 
FNO (Fundo Constitucional Norte) 
e Finam (Fundo de Investimentos da 
Amazônia) para um orçamento de 
ciência e tecnologia, a ser adminis-
trado por um comitê gestor, no qual 
os aliados estrangeiros terão direito a 
voz, sem voto.

A colonização da Amazônia devia 
ser feita como se faz a ocupação da 
Antártida: com a ciência à frente. Para 
sua infelicidade, porém, a Amazônia 
não coloca, diante do colonizador, as 
adversidades naturais do continente 

gelado. Ao contrário, pode ser consi-
derada, pelo míope, que é o pioneiro 
padrão, como uma porta escancarada, 
fácil de atravessar.

Mesmo sua portentosa flores-
ta, ainda o seu traço definidor, ao 
lado da vastidão de águas, uma vez 
sangrada, é posta abaixo sem exigir 
maiores esforços ou investimentos. O 
vento pode derrubar uma castanhei-
ra de 50 metros que tenha perdido a 
proteção das árvores originalmente 
circundantes.

A destruição 
em Carajás

Quem esteve no topo da serra de 
Carajás, no final dos anos 1960, quan-
do ali começava a se delinear o que vi-
ria a ser a maior província mineral do 
planeta, não podia prever mudanças 
tão drásticas na paisagem em menos 
de quatro décadas: ao invés da mata 
densa e alta, com o maior índice de 
concentração de castanheiras da re-
gião (um sintoma da fertilidade do 
solo, acima da média), agora toda a 
área em torno do platô é dominada 
por palmeiras. O babaçu proliferou 
como praga no rastro do fogo, que 
consumiu a fina camada de húmus 
e abriu espaço para a recolonização 
florestal secundária, visivelmente in-
ferior. Mas que chegou para ficar, su-
jando definitivamente o lugar.

O verde monotonamente domi-
nante ou o solo ácido e geneticamente 
fraco, enquanto elementos de gene-
ralização, fomentam a presunção de 
uma uniformidade amazônica, que 
serve de suporte e remissão de culpas 
para o colonizador, disposto a trans-
formar a paisagem à sua imagem e 
semelhança, prolongamento da terra 
que deixou e com a qual busca a re-
conciliação no ponto de destino, à 
custa de desfigurá-lo.

A ciência pode esperar a sua vez, 
na retaguarda, quando convocada 
pelo amansador da terra, que a ela 
chega com expectativas enraizadas 
e fórmulas prontas. Quando ouve 
o chamado, contudo, a ciência nem 
sempre pode fazer mais do que la-
mentar os danos consumados – e, 
muitas vezes, incorrigíveis. Fazer ci-
ência é quase sinônimo de martirio-
logia no  frontamazônico. Um poema 
dodecafônico sobre o leite derramado 
e a Inês morta.
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No entanto, poucas das frontei-
ras já abertas pelo homem necessita-
riam tanto do conhecimento cienti-
ficamente maturado ou de hipóteses 
solidamente formuladas quanto a 
Amazônia, o reduto que mais flo-
resta tropical, água e biodiversidade 
contém no globo terrestre. O mais 
angustiante é que boa parte desse 
conhecimento e uma quantidade 
imensa das ferramentas necessárias 
para testar dados novos e fazer no-
vas formulações já estão acumuladas 
em almoxarifados do saber espalha-
dos por diversos países, inclusive o 
Brasil – e até mesmo a Amazônia. O 
problema é transferi-los para a re-
gião, torná-los disponíveis para uso 
e convencer quem toca as frentes de 
avanço econômico a sincronizar seu 
ritmo ao da informação (e, através 
dela, à norma coativa , na forma de 
leis boas na proposição e eficazes na 
execução).

Ciência sem recursos

Como gerar uma ciência de van-
guarda se a Amazônia conta com ape-
nas 2% do orçamento nacional de ci-
ência e tecnologia, já em descompasso 
com os melhores parâmetros interna-
cionais? Como permitir que o conhe-
cimento científico enquadre a ação do 
homem nas áreas amazônicas virgens 
se dinheiro que podia ir para centros 
de formação e qualificação de mão de 
obra, laboratórios ou experimentos de 
campo vai alimentar empreendimen-
tos de polêmica matriz geopolítica, 
como os 1,4 bilhão de dólares do Pro-
jeto Sivam (Sistema de Vigilância da 
Amazônia), a serem gastos em cinco 

anos (o equivalente a 20 anos de verba 
de ciência e tecnologia)?

Em curto e médio prazo (o tem-
po com que conta uma geração para 
fazer valer seus atos), a Amazônia 
parece ser um desafio grande demais 
para as possibilidades e o interes-
se real (não só o retórico) do Brasil 
em dar uma direção inteligente, ra-
cional e – em resumo – científica ao 
processo de ocupação da Amazônia. 
Em suas linhas definidoras, tem sido 
impossível impedir que ele siga em 
paralela com o conhecimento, em 
desacordo com o projeto (ainda mal 
definido, mas já existente) de conci-
liar a necessidade de produzir com o 
imperativo de não fazê-lo à custa do 
patrimônio natural da região.

Uma avaliação rigorosa do ba-
lanço entre construção e destruição, 
aferindo o grau de sustentabilidade 
(ou renovação em face das matérias 
primas) das atividades econômicas, 
deverá resultar num balanço negati-
vo, numa relação de troca desfavorá-
vel. Para a inversão desse resultado, a 
cooperação internacional se apresenta 
quase inevitável. O preço a pagar se-
ria o da internacionalização do nosso 
maior recurso de futuro?

Num raciocínio simplista e es-
quemático, sim. Numa consideração 
mais rica, é uma hipótese. E, como 
qualquer hipótese científica, precisa 
ser testada, tendo-se o maior grau de 
controle possível sobre as variáveis 
envolvidas.

Atrair pessoas, entidades, insti-
tuições, empresas e até mesmo go-
vernos para a tarefa de revelar em 
que consiste realmente a Amazônia, 

por trás de aparências enganadoras, 
pode ser um passo para abrir mão da 
sua soberania.

Mas pode ser também, na con-
tramão do processo, uma maneira de 
equilibrar a situação na região, onde 
muitos desses personagens já lá se 
encontram, agindo dentro das nor-
mas legais, mas nem por isso deixan-
do de representar um elemento de 
agressão e de ameaça para a mesma 
soberania, senão em termos formais, 
ao menos na prática. As medidas de 
controle e ordenação que têm falta-
do no acompanhamento do fluxo de 
capital deveriam ser adotadas para 
balizar o incremento de outro fluxo: 
o da ciência.

Só assim os amazônidas em par-
ticular, e os brasileiros em geral, es-
tariam aptos para acompanhar criti-
camente o que já se faz em matéria 
de ciência e tecnologia através de 
cooperação internacional, frequen-
temente definida de forma desatenta, 
e o que se deve ampliar. A avaliação 
de uma avaliação como a que os sete 
países mais ricos (o G-7) estão fa-
zendo neste momento do programa 
piloto de proteção à floresta amazô-
nica, antes de definir se (e como) ele 
vai continuar.

A Amazônia do futuro

Uns dizem que esse programa é 
uma ponta de lança do imperialis-
mo, um reduto do neoliberalismo 
globalizante, uma medida de rela-
ções públicas sem maior efeito, um 
boi de piranha para permitir à ma-
nada de interesses comerciais na bio-
diversidade amazônica passar por 
outro caminho, uma prova da nossa 
incapacidade de corresponder, com 
recursos próprios, à contrapartida 
internacional de maior monta (como 
os US$ 250 milhões desse programa) 
e muitas coisas mais.

Todas com alguma pitada de ver-
dade, mas distantes da verdade por 
inteiro. Porque sem muita informa-
ção, capacidade de entendê-la, pro-
cessá-la, difundi-la e colocá-la em 
prática, não seremos capazes de dis-
cernir a verdade na Amazônia. Nela, 
a escala científica em vigor é a do 
ensaio e erro, o que dá uma medida 
do atraso mental e intelectual nessa 
que é a maior fronteira de recursos 
naturais do planeta.       •



12  JORNAL PESSOAL Nº 649•FEV/2018•2ª quinzena

JAZZ 
Anúncio publicado pela Folha do 

Norte de 26 de janeiro de 1945:
“Sociedade 20 de Março
Haverá nos salões desta sociedade 

um formidável baile ao som do jazz nº 
1 da cidade, que executará os melhores 
sambas, marchas e choros da época.

Muita harmonia e boas morenas.
Não percam. Todos à “20 de Março
“Bonde da Cremação”.
 
INDÚSTRIA
Qual indústria oferece em seu ca-

tálogo de produtos doces de bacuri, 
cupuaçu, mangaba, abricó, cubio, gra-
viola, muruci, buriti, banana e abacaxi, 
além de uma goiabada “da pura, inigua-
lável”? Pois em 1945 era o que a Fábrica 
São Vicente, de M. Santos, Filho & Cia., 
oferecia, num anúncio de início de ano.

Ela se orgulhava de ser um “mo-
derníssimo estabelecimento de bene-

ficiamento de castanha do Pará”, espe-
cialista na fabricação de bananada e 
goiabada com essa castanha. Era tam-
bém a “única fabricante da deliciosa 
ameixa do Pará” em suas instalações, 
na rua da Municipalidade 629.

Hoje, mais uma sepultura no que 
deveria ser um dos distritos indus-
triais da capital paraense.

 
ANTI-TROTTOIR
O delegado Dimas Teles assumiu 

o comando policial do centro de Be-
lém, no início de 1957, com uma dis-
posição: retirar as prostitutas de toda 
a área compreendida entre a sede dos 
Correios e Telégrafos e a Praça da Re-
pública, onde o trottoir era intenso.

Foram fichadas 600 prostitutas, 
150 das quais exerciam ilegalmente a 
profissão em “casas de cômodos” situ-
adas naquele perímetro.

Na sua primeira “incerta”, o polê-
mico delegado prendeu 17 mulheres 
durante a madrugada, intimando-as a 
aparecer no dia seguinte na delegacia 
para serem devidamente fichadas.

A ordem era não deixar “munda-
nas” circulando pela área até a meia-
noite, atendendo-se as reclamações das 
famílias que iam ou vinham a pé dos 
cinemas, sendo abordadas pelas “mari-
posas”. De pronto, 20 prostitutas desis-

memória
tiram – do duro ofício e de continuar 
sujeitas às ofensivas de Dimas Teles. Ele 
considerou o resultado uma vitória.

 
INTEGRALISMO
Camisas verdes de todo o país (ga-

linhas verdes para os seus adversários) 
comemoraram, em 1957, o jubileu de 
prata do integralismo, o movimento 
criado no Brasil por Plínio Salgado 
a partir de inspiração no nazismo de 
Adolf Hitler.

Depois do fracasso do  putsch  de 
1938, quando os integralistas tentaram 
depor e assassinar Getúlio Vargas, ti-
rando-lhe o poder, a Ação Integralis-
ta Brasileira virou Ação Nacionalista 
Brasileira, já sem o ímpeto inicial, mas 
ainda carismática e messiânica.

No Pará, as comemorações pelo 
25º aniversário do “grande movimen-
to cultural e político” liderado por 
Plínio Salgado foram realizadas numa 
residência na avenida 16 de novem-
bro, no dia 7 de outubro.

Funcionaram como anfitriões dos 
festejos José da Silva Castro, então 
presidente do PRP (Partido de Repre-
sentação Popular, a sigla dos antigos 
integralistas), Marcos Hesketh Neto, 
José Simões Costa, Donato Cardoso 
de Souza, Werther Benedito Coelho 
José Travassos Vieira, que assinaram 
o convite publicado na imprensa.

 
CINEMA
Estava assim composta a diretoria 

do Cineclube “Os Espectadores”, eleita 
em 1957: presidente, Orlando Costa; 1º 
secretário, Rafael Costa; 2º secretário, 
Acyr Castro; tesoureira, Maria Sylvia 
Nunes; presidente da assembleia geral, 
Benedito Nunes. A sede do cineclube 
era na residência do casal Benedito
-Sylvia Nunes, na travessa da Estrela 
(rebatizada como Mariz e Barros).

A posse foi após a exibição do 
filme  A bela e a fera, de Jean Cocte-
au, com Jean Marais interpretando o 
papel principal, no auditório da SAI 
(Sociedade Artística Internacional, na 
rua João Diogo, onde hoje está a sede 
da Academia Paraense de Letras).

PROPAGANDA

Educação ao 
volante
 
A Mendes Publicidade foi 
contratada, em 1962, para 
executar uma campanha 
de educação do trânsito. 
Iniciativa de vanguarda do DER 
(Departamento de Estradas de 
Rodagem) do vizinho Amazonas, 
que tinha muito menos carros do 
que o Pará, terra da agência de 
publicidade de Osvaldo Mendes, 
na ativa até hoje.
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Joaquim Francisco Coelho (há 
muitos anos nos Estados Unidos, onde 
dá aulas de literatura) fez a apresen-
tação do filme. Já Acyr Castro foi o 
responsável pela oitava exposição do 
“curso de iniciação ao cinema”, traçan-
do um “esboço histórico do cinema”.

 
SANFONA
O acordeom era um instrumento 

musical com tal prestígio na década 
de 50 que havia uma academia de-
dicada exclusivamente a ensiná-lo a 
prendados rapazes e moças, atraídos 
pelo sucesso sorridente de Adelaide 
Chiozzo e sua (com perdão da palavra 
e da musicalidade) sofisticada sanfo-
na. Era a Academia Prof. Alencar Ter-
ra, dirigida por Milton Assis.

Em 1957, a tradicional festa em 
homenagem às diplomandas do ano 
anterior foi realizada no Palace Tea-
tro, que ficava atrás do Grande Hotel 
(espaço hoje ocupado integralmente 
pelo Hilton Belém). Marly Santiago, 
concorrendo com Maria Erothyldes 
Maneschy e Maria de Nazaré Dias, 
foi eleita “miss acordeom”. Recebeu a 
faixa das mãos de Sylvia Mara Brasil, 
“juntamente com um valioso brinde”. 
E foi “vivamente aplaudida”.

 
NORDESTINOS
No ano seguinte, os professores 

Milton Assis e Gelmirez Silva (patro-
no do início da carreira do violonista 
santareno Sebastião Tapajós) coman-
daram um espetáculo na mesma SAI, 
dessa vez para arrecadar dinheiro para 
os imigrantes nordestinos instalados 
na terrível Hospedaria do Tapanã, na 
rodovia Arthur Bernardes, flagelados 
da seca que assolava sua região.

Uma sina de séculos, a vinculação 
das secas nordestinas à colonização 
amazônica, sem resolver nenhum dos 
dois problemas. Mas a noite musical 
em Belém foi um sucesso.

 
PODER
Em 1966 os clubes de serviço, Ro-

tary e Lions, ainda eram dos princi-
pais formadores de opinião Na cida-
de. Das suas diretorias participavam 

docotidiano

pessoas de grande influência na so-
ciedade. Suas reuniões eram concor-
ridas e noticiadas com destaque pela 
imprensa. Suas iniciativas acabavam 
gerando uma marca na cidade.

A pauta da reunião do Rotary 
Clube de Belém de cinco de maio de 
1966, por exemplo, estava recheada. O 
presidente, Orlando Souza Filho, di-
vulgou o conteúdo de uma carta atra-
vés do qual o adido cultural do con-
sulado dos Estados Unidos em Belém 
(outra marca daqueles tempos: o peso 
da representação diplomática aqui ba-
seada), Vincent Rotundo, comunicava 
que a receita da venda do seu automó-
vel particular, no valor de 20 milhões 
de cruzeiros, ele a aplicaria nas obras 
de restauração da catedral de Belém, 
a igreja da Sé (uma marca que jamais 
pegou entre nós: a do mecenato, ou ao 
menos do despotismo esclarecido).

Rotundo, um diplomata muito 
ativo na época, iria ser transferido do 
seu posto em Belém e queria deixar 
uma marca no lugar onde servira.

Na mesma sessão o presidente co-
municou que estava em andamento a 
construção do monumento do Rotary 
na praça em frente à estação de passa-
geiros do velho (nem tanto, então) ae-
roporto de Val-de-Cans (o monumen-
to foi concluído logo depois e lá resistiu 
até o surgimento do novo aeroporto).

Também foi homenageada a jus-
tiça trabalhista, que completava 25 
anos de existência. O advogado Júlio 
Alencar saudou a data e o presiden-
te do Tribunal Regional do Trabalho, 
Raymundo de Souza Moura (que che-
garia a ser ministro do TST, em Brasí-
lia), agradeceu.

Ele lembrou que a justiça traba-
lhista era gratuita, “cobrando apenas 
uma simples taxa em selos no final, 
enquanto na justiça comum se verifi-
ca o contrário, pagando as partes ele-
vadas importâncias aos escrivães”.

Como diria o compositor Bob 
Dylan, os tempos mudaram.

 
SANATÓRIO
A diretoria do Centro de Estudos 

do Sanatório Barros Barreto, eleita 
para o ano de 1971, era presidida por 
Lindolfo Ayres, tendo Alcyr Araújo 
como tesoureiro, a assistente social 
Joaquina Barata Teixeira como secre-
tária e a nutricionista Josedira Carva-
lho como bibliotecária.

Os membros do conselho fiscal 
eram José Vergolino, Elisa Viana e 
Almir Gabriel. Eram suplentes Valry 
Bittencourt Ferreira e Nilo Almeida. 
Ou seja: a equipe que acompanharia 
(e, em alguns casos, desacompanha-
ria) o governador Almir Gabriel na 
– já demorada – excursão pelo poder.

FOTOGRAFIA

A praça era do povo
 

A foto não está datada, mas deve ser do final dos anos 1960 ou 
início dos 70. A praça Brasil ainda tinha o seu quiosque, na 
esquina da Senador Lemos com a Dom Pedro. Do outro lado, 
casas de época que vieram abaixo para a justiça do trabalho 

se agigantar. As crianças, ao fundo, ainda podiam jogar bola, 
despreocupadas, na praça. O fluxo de carros era civilizado. 
Lembrar acaba resultando, inevitavelmente, em melancolia.
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Carta
A reinvenção da Amazônia

Como o termo “utopia” sugere opções 
diferenciadas, a partir do conceito inicial de 
Platão (na República) e do seu primeiro sig-
nificado como topônimo contido na obra de 
Thomas Morus, é preciso saber antes de inte-
ragir às formulações inquietantes contidas na 
matéria de capa do Jornal Pessoal n. 642, qual 
seria o tipo de utopia para reinventar a Ama-
zônia: a idealista, por exemplo?

Supõe-se que esse tipo se encaixa no mo-
delo delineado nas páginas do JPsob referên-
cia. Sabe-se que o trabalho comunitário para a 
formação e fundação do Estado de Israel, no 
início do século passado, no Oriente Médio, 
foi desenvolvido numa base física denominada 
de “KIBUTZIN”. Lá os operários com enlevo e 
ideais cívicos da retomada da pátria que lhes 
foi arrebatada; aqui os profissionais da ciência 
terão de apreender e ensinar os nativos novas 
formas de usar as florestas e territórios e man-
ter as suas harmonias naturais.

Mas, pergunta-se, não temos já essas ins-
tituições, embora com outros nomes, contudo 
com diretrizes semelhantes? Por certo que te-
mos. Porém, elas não cumprem as diretrizes 
preconizadas. E por que não cumprem? Por-
que não têm recursos, suas estruturas são ina-
dequadas, nem pessoal capacitado e suficiente.

 Não se está querendo estorvar a iniciativa 
que é louvável. Comenta-se tão somente uma 
realidade nacional que acontece em todos os 
setores da administração pública brasileira: in-
suficiente e improdutiva, com todas as nuances 
que os termos possam exprimir. Mudar tudo 
exige uma revolução nos costumes. Nada disso 
será obstáculo se tivermos a convicção de que o 
respaldo empírico e o peso das consciências en-
volvidas vão influir no resultado desse projeto.

Agora, será necessário levantar uma bre-
ve discussão sobre personagens e fatos que se 
albergam no prólogo da proposição. Começa-
se pelo trabalho escravo, tema muito em voga 
hoje e que serve para autopromoção de insti-
tuições e pessoas que não tem o assunto na sua 
área de atuação. Quem conhece minimamente 
a história sabe que em todos os recantos do 
Brasil subsistiu a exploração do trabalho es-
cravo (entenda-se isso no conceito popular).

Os canaviais do Nordeste sempre foram a 
figura impar dessa atitude desumana, que nos 
dias atuais foi transferida para o interior de 
São Paulo que domina a atividade canavieira, 
com a mesma severidade que os seus anteces-
sores nordestinos. Afinal todos os Estados que 

lideram as atividades agropastoris, nas suas 
lides diárias estão impondo as suas regras em 
detrimento dos trabalhadores rurais.

Também no setor mineral, as empresas de 
mineração têm procedimento análogo. Aque-
les que se dedicam na árdua missão de “achar” 
ouro e diamante nos córregos, igarapés e rios da 
Amazônia, também são explorados por patrões 
anônimos que os subjugam por reles moedas. 
Há os que penetram nas reservas indígenas e 
nas chamadas áreas de proteção ambiental, com 
moto serra em punho para destruir a sua cober-
tura primária (geralmente formada de vegetais 
fornecedores de madeira nobre).

Esta é a estória que se processa desde o 
descobrimento, com a exploração intensiva da 
espécie “pau Brasil” que veio a ser o emblema 
de nossa nacionalidade. E no presente o qua-
dro é desalentador, não pela falta de disposi-
tivo regulamentar e legal, ele existe, a questão 
reside na sua aplicação.

Aqui no Pará, no longo período sob a do-
minação do caudilho Magalhães Barata, de tris-
te memória, criou-se um dito para banalizar a 
não aplicação da legislação: Lei é potoca. Para 
quem ignora, o último termo da frase indica: 
mentira, patranha, peta e suas variações. Era 
uma irrisão, pronunciada por quem se acostu-
mou a zombar das boas ações e dos bons proce-
dimentos. Hoje há quem não a cumpra, só que 
de forma diferente, usando a prepotência e as 
franquias que o poder lhes assegura.

O ministro de STF, Luis Roberto Barroso, 
disse com todas as letras, isto é, definiu bem 
a situação: “a elite dominante criou um sis-
tema penal que a mantém imune ao alcance 
do direito penal”. Uma frase que define com 
muita propriedade a isenção desse segmento 
da população brasileira no cumprimento das 
leis. Desse modo podemos entender, em parte, 
o porquê de nossas agruras no campo e na ci-
dade. Some-se a isso, a insuficiência ou falta de 
recursos e de pessoal especializado que mas-
cara a administração dos órgãos destinados a 
atuar nessas aéreas de muitos conflitos sociais.

Antes de continuar, apenas um detalhe 
sobre a “destruição” das florestas brasileiras 
(com fogo, bulldozer, correntões ou motos-
serras), somente 10%, em termos redondos, 
delas foram abatidas, e é aonde se assenta toda 
atividade agropecuária. O crescimento da ati-
vidade repousa na aplicação de alta tecnologia, 
sem necessidade de aumentar a área de ocupa-
ção. Na Amazônia, de um modo geral, os ín-
dices de desmatamento variam nesses termos.

No Pará, particularmente, 80% das áreas 
alteradas (que os técnicos chamam de antropi-
zadas), estão em condições de serem utilizadas 
na agricultura e na pecuária. Praticar a ativi-

dade agropecuária não é sinônimo de destrui-
ção e vandalismo social, antes reconheça-se 
como a principal peça de sustentação do PIB 
(Produto Interno Bruto) brasileiro nos últi-
mos anos e, cujo potencial, segundo pesquisas 
comprovadas, numa eventual crise, daria para 
suprir de alimentos o resto do mundo, natural-
mente aumentando a área plantada.

Dado como viável, o estudo deverá ressal-
tar que a principal missão da academia e seus 
discípulos será a de alterar o hábito de uso e 
trato com a terra. É uma missão bastante di-
fícil, conforme já se anotou linhas atrás, em-
bora um trabalho persistente já venha sendo 
realizado há bastante tempo (desconhece-se 
o resultado), conforme se verá a seguir. As 
instituições oficiais (estaduais e federais) tra-
balham no desenvolvimento de práticas mais 
promissoras e menos agressivas à natureza.

A Embrapa, só para citar um caso, desen-
volveu um sistema denominado TIPITAMBA 
que consiste na substituição    do “corte-quei-
ma” por “corte-trituração”. Também no Nor-
deste do Pará usou-se ou usa-se o processo 
denominado “Sistema Bragantino”, baseado 
no plantio continuado de diversas espécies 
“em rotação e consórcio, por meio do plantio 
direto”. A empresa Vale desenvolveu um pro-
jeto de “Florestas Plantadas” (eucaliptos) para 
suprir as suas necessidades básicas. Plantios 
de florestas consorciadas com outras culturas, 
formação de pastagem, árvores frutíferas, etc.

“Os cultivos florestais apresentam-se 
como uma ótima alternativa de produção, 
seja na forma homogênea ou consorciada 
com outras culturas”. O sistema conhecido 
como “agricultura em campos elevados” que 
“os povos amazônicos pré-colombianos usa-
vam nas áreas de savanas”, segundo estudiosos 
do assunto, “ podem servir de modelo para a 
recuperação de terras savanizadas com a de-
gradação provocada pelo atual modelo de 
ocupação da região...” Claro, não se esgotam 
neste pequeno espaço as informações sobre 
estudos científicos organizados para combater 
as agressões aos biomas amazônicos.

Espera-se que os que vão protagonizar 
esse esforço duplicado possam aprofundar 
nas iniciativas existentes e criar outras, sem-
pre com o nobre objetivo de blindar nossas 
riquezas contra interferências internas/exter-
nas, sem xenofobismos exagerados. Nada de 
impressionar-se com certos juízos arrevesados 
que, ao invés de praticarem uma agricultura 
de vanguarda, defendem a primazia de seus 
produtos no mercado, com organizações do 
tipo “FORMS HERE, FOREST THERE”, isto é, 
Fazendas aqui, florestas lá.

Rodolfo Lisboa Cerveira
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Belém: o castigo
vem com as águas

 

reféns dessa prisão aquática por um 
ou mais dias.

Para consternação do suspeito or-
gulho da cidade, um dos seus points, a 
Doca de Souza Franco, mostrou o que 
é por debaixo da maquilagem mal fei-
ta: um esgoto a céu aberto. Uma água 
negra cobriu a avenida e foi bater nas 
casas e demais edificações da área 
mais valorizada, onde despontam 
dois símbolos do desajuste esquizo-
frênico da urbe com a sua paisagem 
natural: as torres gêmeas de 40 anda-
res, Sun e Moon.

Cidade de administradores desati-
nados, de elite indiferente e egoísta, de 
povo inerte e submisso, massacrado 
pela ignorância, a doença, a péssima 

educação, os maus 
tratos e gerações de 
políticos cada vez 
piores. Cidade que 
perdeu o rumo e o 
prumo, incapaz de 
se ajustar ao seu sí-
tio pantanoso e ri-
camente drenado, 

negando seu território e ofendendo a 
razão de ser da sua história.

A chuva, bênção dos céus, virou 
instrumento de tragédia, fonte de 
dramas e sofrimentos. Somatório de 
Sodoma e Gomorra numa versão tro-
pical que nega a si mesma – e pagará 
cada vez mais caro por isso, se não 
deixar de repetir os erros já cometidos 
e corrigir os que se consumaram.     •

É tradição: Belém sempre vai ao 
fundo quando chuvas fortes coinci-
dem com maré alta. Mas os estragos 
eram amplamente compensados pela 
importância da irrigação da área, 
com seus vários efeitos positivos, e 
pela certeza de que metade da chuva 
amazônica, que vem do mar, conti-
nuava a passar pela capital do Pará, 
rumo ao  hinterland, cada vez mais 
desnaturado em sertão pelo desma-
tamento e a devastação em geral (a 
outra metade das chuvas resulta da 
evapotranspiração das plantas, em 
crescente chacina).

Até algum tempo atrás as pessoas 
sabiam quais eram os pontos de alaga-
ção da cidade, pouco numerosos eles 
eram. Podiam ser contornados sem 
muita dificuldade. E a vida seguia de-
baixo d’água. No passado, para quem 
podia, com os apetrechos necessários: 
galocha sobre o sapato e capa plástica 
com sua touca, mais o complemento 
– muito menos usado – da sombrinha 
ou do guarda-chuva. Era um ser ver-
dadeiramente amazônico que ia para 
o trabalho ou a escola, não um falso 
novaiorquino ou miamense, como 
nos nossos dias.

Nos últimos anos deixou de haver 
locais críticos de inundação. Como 
40% do perímetro urbano ficam abai-
xo da cota quatro do nível do mar, a 
maior parte da cidade é inundada. O 
avanço das águas e sua maior altura 
são funções da impermeabilização 
do solo pelo seu asfaltamento ou for-
ma equivalente de compactação, da 
opção pelo crescimento vertical, que 
adensa a ocupação humana do espaço 
nos arranha-céus, 
do aterramento das 
drenagens naturais 
ou sua obstrução, o 
lixo infernal e outras 
mazelas exagerada-
mente belenenses.

Em algumas 
partes da cidade, o 
pedestre e o motorista ficam ilhados 
pela subida avassaladora da água. É 
um transtorno. Pior é para os mo-
radores das áreas atravessadas por 
canais, que substituíram – com pre-
juízo – os igarapés, com todas as 
perdas decorrentes para a vazão e a 
percolação. Suas águas fétidas e po-
luídas transbordam, penetrando nas 
residências e tornando os moradores 

Pará ainda é o mais pobre
 
Uma família paraense média, 

com cinco integrantes, tem 24 re-
ais para as suas despesas de cada 
dia. São R$ 715 por mês. Essa ren-
da corresponde a apenas 75% do 
salário mínimo nacional. Assim, 
cada família paraense é desfalca-
da de R$ 239 em relação ao salá-
rio mínimo individual, que é cal-
culado para permitir ao menos a 
sobrevivência dos indivíduos (e 
já nem isso está conseguindo nos 
nossos dias).

Comparativamente à média fa-
miliar dos brasileiros, que é de R$ 
1.268, a discrepância se torna ainda 
maior:  são R$ 553 de diferença. No 
Distrito Federal, com a melhor ren-

da (o que diz muito sobre este país 
burocratizado e corporativista), a 
renda média por família é mais de 
três vezes maior: R$ 2.548. E é qua-
se duas vezes maior do que a média 
em São Paulo, o Estado mais rico e 
industrializado da federação.

O Pará tem a 3ª pior renda do 
Brasil e a pior da Amazônia. No 
país, fica atrás apenas de Alagoas, 
reduto político do ex-presidente (e 
atual senador, em vias de se candi-
datar novamente ao Planalto) Fer-
nando Collor de Mello (R$ 658), e 
do Maranhão, do também ex-pre-
sidente e ex-senador José Sarney 
(renda de R$ 597), que os paraen-
ses, por desinformação ou má fé, 

atribuem todos os males do Pará, 
sem prestar atenção à condição do 
Estado vizinho.

O Estado da Amazônia com a 
maior renda média familiar é Rorai-
ma, o 13º do ranking nacional, com 
R$ 1.006 por mês, R$ 296 a mais do 
que as famílias do Estado mais rico 
da região, que é o Pará, com sua elite 
mais presunçosa e presepeira.

Os dados são do Pnad, a Pesqui-
sa Nacional por Amostragem Domi-
ciliar do IBGE. A academia deveria 
toma-los por base para um urgente 
debate sobre a trajetória desconcer-
tante do Pará, ainda submetido ao 
processo de crescimento na forma 
de rabo de cavalo: para baixo.       •



Assassinato por overdose
irá para o tribunal do júri?

 

Metade das testemunhas de acu-
sação a Jefferson Michel Miranda 
Sampaio é composta por policiais: 
são quatro delegados e cinco peritos 
criminais. Esse fato insólito parece ter 
um significado claro: os policiais que 
participaram do caso, não têm dúvi-
da de que o rapaz, de 31 anos, matou 
João de Deus Pinto Rodrigues, de 26, 
filho de um dos donos da maior rede 
de supermercados, o Líder, em feve-
reiro de 2015.

A tese foi sustentada pela promo-
tora Rosana Cordovil, responsável 
pela denúncia: Michel forneceu uma 
dose letal de “gota”, um ácido pode-
roso, com a intenção deliberada de 
matar João. O assassinato foi enco-
mendado por alguém, um alguém até 
hoje não identificado, por cuja busca 
a mesma polícia não parece ter feito 
o menor empenho – nem o próprio 
Ministério Público. Para ambos, tudo 
está esclarecido e solucionado, a des-
peito de uma lacuna legal concreta 
e fatal: o mandante do crime não foi 
identificado até hoje, nem apresenta-
do nexo causal entre a encomenda e o 
seu executor. O que destrói a expres-
são usada pela promotora ao fazer a 
acusação: que o crime se caracterizou 
como uma “overdose de encomenda”.

À parte o ineditismo desse modus 
operandi no universo dos homicídios, 
em toda história criminológica, o fato 
representaria um absurdo: Michel 
simplesmente matou o seu melhor 
cliente de Michel. Não apenas a pes-
soa que consumia muitas drogas e 
pagava melhor. Era também quem lhe 
dava todas as deferências, tratando-o 

como amigo e o introduzindo no seu 
circuito de frequência.

O uso de drogas era um dos pon-
tos em comum entre João e seus ami-
gos, para os quais sempre abria a sua 
bolsa de dinheiro e a generosidade de 
patrocínios. Um mês antes de morrer, 
numa festa noturna em uma boate de 
Belém, João tinha levado Michel para 
a casa de veraneio da família, em Sali-
nas, e consumira as drogas que pedira 
à Michel até desmaiar, Foi salvo por 
amigos, que o socorreram em tempo.

Mesmo expulso da casa pelos 
amigos de João, Michel foi novamen-
te convidado para ir com João a outra 
festa, que, embora de outro amigo, era 
paga por João. As coisas aconteciam 
como sempre: muito álcool e droga no 
embalo das danças, até o surto de João 
por overdose e a sua morte.

A partir daí, todos os depoimen-
tos se harmonizam: foi um homicídio. 
Não chega a ser uma reação surpreen-
dente: quantas das testemunhas esta-
vam drogadas naquele momento? Por 
que esse detalhe essencial foi omitido 
nos interrogatórios?

Na boate só havia um vilão, o es-
tranho traficante que mata seu melhor 
cliente por encomenda, liquidando-o 
com uma overdose de drogas poten-
tes, por uma encomenda sobre a qual 
nem a polícia e nem o MP apresenta-
ram uma única prova concreta.

Os policiais devem coincidir na 
sustentação dessa hipótese, mas a 
promotora Rosana Cordovil preferiu 
se aposentar logo. Foi substituída na 
acusação do Ministério Público por 
José Rui de Almeida Barbosa.

Depois da morte de João, seu tio, 
Oscar Rodrigues, o principal executi-
vo do grupo Líder, publicou um texto 
no seu Facebook, negando que a mor-
te fora por encomenda e que se tra-
tasse de assassinato. Afirmou catego-
ricamente que foi suicídio acidental, 
causado pelo excesso de drogas que 
o sobrinho consumia. Joãozinho não 
fora morto: se matara acidentalmente. 
Escapara outras vezes desse destino, 
mas acabara vitimado pela sua vida 
desregrada.

Oscar desmentiu seu irmão, João, 
que insistia em dizer que a morte do 
filho fora homicídio e que podia ter 
alguma coisa a ver com a briga inter-
na entre os irmãos. Os dois trocaram 
palavras ásperas, houve a ameaça de 
mais ações a se cruzarem no judiciá-
rio em função dessa litigância, mas os 
ânimos parecem ter sido serenados e 
os irmãos se calaram.

Eles não serão chamados pelo juiz 
Raimundo Moisés Flexa, da 2ª vara 
do júri de Belém, que no final do mês 
passado, começou a instruir o proces-
so para decidir se o levará ou não ao 
tribunal do júri, se aceitará ou não a 
tese do homicídio? Depois das teste-
munhas de acusação, ele ouvirá as de 
defesa. entre os dias 15 e 16.

Michel está sob prisão preventiva 
desde outubro do ano passado. Os ha-
beas corpus requeridos pela sua defesa 
têm sido negados, a pretexto da garan-
tia da ordem pública. É que ele já tem 
sentença transitada em julgado pelo 
crime de tráfico de drogas. Este deli-
to está provado. O de “execução por 
overdose”, inédito nos anais criminais, 
ainda é uma incógnita, mesmo que o 
julgamento esteja sendo encaminhado 
para o júri popular, mesmo com uma 
história ainda mal contada. Como tan-
tas numa cidade de dois pesos e duas 
medidas, dos que têm costas largas e 
dos que não as possuem.        •

O ar condicionado
 
Mesmo com o aumento 

da tarifa do transporte co-
letivo em Belém de R$ 3,10 
para R$ 3,30 (ao redor de 
7%), já em vigor, depois de 
aprovação a toque de caixa, 
a prefeitura e as empresas 
de ônibus alegam – no ve-
lho uníssono de sempre – 
que só depois de estudos é 

que poderão decidir sobre 
a instalação de ar refrigera-
do nos veículos. Implícito, 
para sua adoção, novo rea-
juste de tarifa.

Debates e detalhes à 
parte, cabe uma pergunta 
elementar: por que a me-
lhoria não é automática 
se os ônibus BRT, maio-

res, mais modernos e mais 
confortáveis (e, por isso, de 
custo mais elevado), são re-
frigerados e operam com a 
mesma tarifa?

Que tal se o Ministé-
rio Público cobrasse ime-
diatamente uma resposta 
e, tendo-a, a usasse como 
base para impor o cum-

primento não de um acor-
do qualquer ou um TAC 
(Termo de Ajustamento 
de Conduta), mas a lei que 
os vereadores aprovaram 
recentemente, impondo 
esse elementar conforto ao 
transporte público de pas-
sageiros da malsinada Be-
lém do Grão Pará?  •


