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O abuso do deputado
 

O caso chegou ao Superior Tribunal de Justiça, em 
Brasília: um deputado estadual do Pará, que é também 
médico, abusara sexualmente de uma criança durante 
quatro anos. Mesmo assim, fora absolvido pelo tribunal 
local. O relator do STJ restabeleceu a condenação, de 
oito anos atrás e ainda não cumprida.

VIOLÊNCIA

OUTRO 1º DE ABRIL• POR QUE VOTAR?

Em 2005, aos 47 anos de 
idade, Luiz Afonso de Pro-
ença Sefer era uma pessoa 
de destaque na sociedade 

paraense. Seu pai ocupara várias 
funções públicas, inclusive a de 
superintendente da Sudam. Luiz 
Afonso era médico, deputado esta-
dual, dono de clínicas, pai de três 
filhos adolescentes (dois homens e 
uma mulher). Ganhava o suficiente 
para ter uma vida confortável. Era 
da classe média alta.

Nesse ano, ele pediu a  Joaquim 
Oliveira dos Santos, Estélio Marçal 
Guimarães e João Raimundo Amaral 
Pimentel que “encomendassem” jun-
to  a família do interior uma criança 
do sexo feminino, com idade entre 
oito e dez anos (o ato “denota preme-
ditação criminosa”, viria a registrar 
um magistrado, ao analisar a histó-
ria). O médico, com especialidade 
em colocoproctologia, alegou que 
a criança iria ser dama de compa-
nhia para a sua filha, e que lhe daria 

condições de estudar e melhorar de 
vida. Joaquim trouxe a criança, com 
9 anos de idade, de Mocajuba para 
Belém, “dada” pela avó.

Ela viveu anonimamente até os 
13 anos, quando uma denúncia levou 
o seu caso para a polícia e, dali, para 
a justiça. O parlamentar foi acusado 
de ter estuprado a menina e abusado 
sexualmente dela, de forma sistemá-
tica, pelos quatro anos seguintes. Seu 
filho adolescente também teria vio-
lentado a menor, que também foi es-
pancada. Tudo isso no apartamento 
onde morava a família.

Sefer negou tudo. Disse que as 
acusações seriam “uma atitude in-
consequente da vítima e uma es-
tratégia desta para não retornar ao 
município de Mocajuba (onde a 
garota vivia)”. Alegou que vinha 



2  JORNAL PESSOAL Nº 651•MAR/2018•2ª quinzena

planejando mandar de volta a 
menina porque ela tinha “mau 

comportamento”.
O então deputado pelo DEM se 

justificou dizendo que agiu por fi-
lantropia, “sendo seu intento apenas 
fornecer educação e melhores condi-
ções de vida à criança”. No entanto, 
a delegada Christiane Ferreira,que 
presidiu o inquérito policial a partir 
da denúncia, informou que quando 
foi ouvir o deputado e a mulher dele 
sobre o caso, Sefer lhe respondeu 
que “não tinha nenhuma informação 
acerca da adolescente, nome de pai, 
ou mãe, ou onde residia”.

O deputado “relatou que a ado-
lescente era problemática e  apresen-
tava comportamento diferenciado e 
perguntou a ele se ela já tinha sido 
assistida por algum psicólogo e ele 
respondeu que não, que em todo este 
tempo ela só teve um atendimento 
odontológico; que os filhos do acu-
sado estudavam no colégio Nazaré, 
frequentavam clubes e academias 
enquanto que adolescente estudava 
no colégio do governo e nunca pas-
sou de ano” .

Por isso, para o ministro Joel 
Ilan Paciornik, da 5ª turma do Su-
perior Tribunal de Justiça, o que se 
evidenciou foi “a existência de um 
descompasso entre as menciona-
das boas intenções afirmadas pelo 
acusado e o tratamento que efetiva-
mente dispensou à menor durante 
esses quatro anos”.

Nesse ponto, destaca “a per-
cuciente percepção” da juíza de 1º 
grau, Maria das Graças Alfaia, que 
assevera: “o acusado não conseguiu 
explicar plausivelmente o porquê de 
trazer a vítima do interior do Estado 
para morar em sua casa, haja vista 
que, por lei, ela não poderia exercer 
trabalho doméstico e, pelo contexto 
dos autos, não estava recebendo a 
educação e cuidados que podia lhe 
proporcionar nem sendo tratada 
como uma pessoa de sua família”.

Ainda segundo a juíza singular, 
“a par disso, deve ser considerada a 
tardia providência do acusado em 
legalizar a situação da menor. So-
mente quando quis levá-la a uma 
viagem ao Rio de Janeiro, afirma o 
próprio réu, é que ele procurou ob-
ter, judicialmente, a guarda provisó-
ria da criança”.

Os abusos teriam começado dois 
dias depois que a menor chegou à 
casa de Sefer, que também é médico 
e dono de hospitais. Ele também a 
agredia e a obrigava a ingerir bebida 
alcoólica.

Um ano depois, o o Tribunal de 
Justiça do Pará absolveu Sefer, já 
então cassado pelos seus pares da 
Assembleia Legislativa, da acusa-
ção de abuso sexual e cárcere pri-
vado. O relator da ação, João Ma-
roja, e o também desembargador 
Raimundo Holanda Reis votaram 
pela sua absolvição. Só o juiz con-
vocado Altemar Silva votou a favor 
da condenação.

Na defesa do deputado atuou 
Márcio Thomaz Bastos, ex-ministro 
da Justiça de Lula, junto com o ad-
vogado paraense Osvaldo Serrão. A 
defesa conseguiu convencer a maio-
ria da câmara penal que faltavam 
provas. O ministro do STJ entendeu 
que havia até de sobra.

O ministro Paciornik revogou 
a decisão do TJE, acolhendo recur-
so do Ministério Público Federal, e 
manteve a sentença da juíza da vara 
penal de crimes contra crianças e 
adolescentes de Belém. Ela conde-
nou o já então ex-deputado a 21 anos 
de prisão em regime fechado, mais o 
pagamento à vítima de 120 mil reais 
por danos morais.

Ao absolver Sefer, o tribunal “in-
cidiu em erro na apreciação da pro-
va, em flagrante divergência” com o 
paradigma e com o entendimento 
do Superior Tribunal de Justiça so-
bre o assunto. Com fundamento no 
enunciado 568 da Súmula do STJ, o 
relator ordenou o “restabelecimento 
da sentença condenatória e o retor-
no dos autos ao TJ do Pará “para que 
prossiga no julgamento dos demais 
pedidos formulados em sede de ape-
lação”.

O TJE “incorreu em erro na valo-
ração da prova”, divergindo da juris-
prudência do STJ, ao negar o caráter 
de “prova indiciária” à palavra da 
vítima, que confirmou os abusos so-
fridos, em testemunho coerente com 
outras provas.

“A Corte local, nos termos do 
voto condutor, afirma que essa ro-
busta conjuntura fático-probatória 
– palavra da vítima corroborada por 
parecer psicológico, laudos periciais, 

prova testemunhal e prova indiciária 
– não se mostra suficiente a ensejar 
um édito condenatório, mas, con-
traditoriamente, entende ter restado 
‘inconteste, apenas e unicamente, o 
abuso que o pai das menores pratica-
va contra as meninas’ – fato que não 
constitui objeto do presente feito –, 
com fundamento exclusivo no de-
poimento prestado pela irmã da víti-
ma, quem aduz acreditar que a irmã 
tenha sido abusada pelo pai”, observa 
o relator.

Ele consigna também que “não 
há que se falar em momento exa-
to dos abusos sexuais, como se se 
tratasse de eventos esporádicos”. 
Pelo contrário, o laudo pericial 
identificou “vestígios de violência 
sexual crônica e reiterada, no mes-
mo sentido do que relata a vítima, 
quando assevera que sofreu abu-
sos por parte do acusado desde o 
segundo dia que com ele passou a 
residir e que tais abusos duraram 
quatro anos, lapso durante o qual 
a menor esteve sob custódia exclu-
siva” de Sefer.

A “suposta imprecisão temporal 
invocada pelo Tribunal de origem 
não tem o condão de suscitar dúvida 
in favor do réu. Em suma, observa-
se, no caso, que, ao contrário do que 
afirma o Tribunal a quo [de origem] 
as declarações prestadas pela vítima, 
firmes e coerentes, está [estão] em 
perfeita sintonia com as demais pro-
vas acostadas aos autos do processo e 
expressamente admitidas na senten-
ça e no aresto vergastado, não haven-
do espaço, portanto, para a aplicação 
do brocardo in dubio pro reo”.

Citando julgado da quinta tur-
ma do STJ, o ministro ressalta que o 
entendimento da corte “é no sentido 
de que nos crimes sexuais, a palavra 
da vítima, desde que coerente com as 
demais provas dos autos, tem grande 
validade como elemento de convic-
ção, sobretudo porque, em grande 
parte dos casos, tais delitos são per-
petrados às escondidas e podem não 
deixar vestígios”.

Considerando como insuficiente 
a valoração da prova, o tribunal do 
Pará “utilizou-se de argumentos ini-
dôneos, que infringiram o princípio 
probatório atinente a quaestio, qual 
seja, a relevância da palavra das víti-
mas nos crimes sexuais”.
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Ação contra Gueiros
é uma trama política?
O próximo evento no processo em que o advogado Hélio Gueiros 
Neto é acusado de assassinar a esposa, Renata Cardim, será 
uma audiência de instrução, no dia 18 de abril, às 9 horas, na 
sala de audiências da 1ª vara penal de Belém. 
Seu pai, que é filho do ex-governador e ex-senador Hélio 
Gueiros, e que foi vice-governador do médico Almir Gabriel, 
do PSDB, volta a denunciar a existência de uma trama 
política para condenar o filho. Cita como evidência a ligação 
que diz haver entre a mãe de Renata e o deputado federal 
Nilson Pinto de Oliveira, do mesmo PSDB, ex-reitor da 
Universidade Federal do Pará.
Segundo Gueiros, a ex-sogra do seu filho, Socorro Cardim, tem 
tido proteção política e policial para agir no processo e esconder 
seu passado. Repete acusação de que ela teria mandado matar 
seu companheiro para ficar com o negócio dele, “além de 
conseguir ser incluída em um ato secreto do governo Jatene, 
para sua empresa ficar isenta dos pagamentos de impostos 
estaduais devidos”.
Hélio Gueiros, em texto que postou no Facebook da esposa, 
Mônica, garante que ele, o filho e toda sua família têm o maior 
interesse em tornar público tudo que acontece para evitar as 
manipulações feitas por O Liberal, que, segundo ele, não faz 
cobertura isenta do fato.
Reproduzo o que Hélio Gueiros escreveu, abrindo espaço 
para a resposta que a família Cardim queira dar. O assunto, 
pelos aspectos apontados pelo ex-vice-governador, passou a 
ser de alto interesse público. O suficiente para que o governo 
do Estado responda à acusação, de que concedeu benefícios 
à Brasfarma, empresa da mãe de Renata, em mais um dos 
polêmicos atos secretos.
Segue-se o texto.

SEM FILTRO
P. S.
Sábado retrasado, pela manhã, 

um oficial de justiça foi até minha re-
sidência intimar meu filho, na ação 
motivada pela morte da Renata, em 
que é acusado pelo nobre promotor 
Edson Augusto Cardoso de Souza, 
fundamentado em um parecer do 
médico legista do caso Habib’s, con-
tratado e pago pela senhora Socorro 
Cardim, de que a audiência de ins-
trução ocorrerá no dia 18 de abril, às 
9 horas da manhã, na sala de audiên-
cias da 1ª Vara Penal da Comarca de 
Belém. Meu filho encontrava-se em 
viagem de trabalho a São Paulo, mas 
tão logo retornou à cidade, apressou-
se em tomar ciência, a fim de evitar 

interpretações de que ele está se es-
condendo e obstruindo a Justiça.

Esse é um processo peculiar. O 
estado, através de seus representan-
tes, promotor e juiz, entendem que 
os atos processuais devem ficar es-
condidos do cidadão comum, por 
isso decretaram segredo de justiça. O 
réu, no caso, meu filho, quer que seja 
difundido tudo, se possível com te-
levisionamento, para que não parem 
dúvidas sobre sua inocência. É uma 
questão de transparência.

A vida pregressa da senhora So-
corro Cardim, acusada pela polícia 
e pela família de seu companheiro, 
José Maria de Lima, de ser mandan-
te do seu assassinato, parece não ter 
inibido o nobre promotor Edson 

Cardoso a dar um peso maior a ab-
surda versão do médico do caso 
Habib’s ao laudo do médico legista, 
doutor Raniero Maroja, do Instituto 
Médico Legal do Estado.

Essa senhora, proprietária da 
firma Brasfarma, negócio herdado 
após o assassinato de seu compa-
nheiro, processada pelo Ministério 
Público Estadual e Federal por frau-
des em licitações, parece ter forte 
influência política, uma vez que 
contribuiu com R$ 100.000,00 para 
a campanha exitosa de reeleição um 
dos cardeais do PSDB, o deputado 
federal Nilson Pinto, além de conse-
guir ser incluída em um ato secreto 
do governo Jatene, para sua empre-
sa ficar isenta dos pagamentos de 
impostos estaduais devidos.

Eu preciso recordar tudo isso, 
porque, nos próximos dias ou sema-
nas, o grupo O Liberal, que faz par-
te da estrutura de poder do PSDB, e 
seus congêneres recomeçarão a difa-
mar, novamente, meu filho.

Da última vez, certo de que a 
trama adrede urdida pelos bandidos 
que querem ver meu filho na cadeia 
funcionaria, publicou uma manche-
te que garantia à população que o 
Hélio fora preso e continuaria preso 
durante o carnaval. Deixou para des-
mentir o fato em uma segunda-feira 
de carnaval, quando a tiragem do 
jornal é praticamente zero. O Liberal 
não possui credibilidade.

Portanto, fiquem atentos às pró-
ximas notícias que eles publicarem 
ou suas surucucus repórteres di-
vulgarem sobre meu filho, prova-
velmente serão as mais grosseiras 
mentiras.

Eu e minha mulher, a Moni-
ca, sabemos que essa é uma luta de 
Davi contra Golias. A nossa funda é 
o Facebook, as pedras, para derrotar 
o “Golias”, são vocês. Confiante na 
infinita bondade e misericórdia de 
Deus, contamos com vocês.
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Temer poderá ter o
mesmo fim que Nixon?

A versão induzida pelo Palácio 
do Planalto tenta convencer a so-
ciedade que Michel Temer detonou 
uma conspiração para derrubá-lo 
quando assumiu a sua candidatura 
à reeleição de olhos no futuro, que-
rendo completar a recuperação da 
economia nacional, aprofundando e 
ampliando o que realizou em menos 
de dois anos, depois do devastador 
furacão Dilma.

Objetivamente, porém, a situa-
ção do presidente só faz se agravar à 
medida que a polícia vai eliminando 
as barreiras armadas em torno dele 
pelos seus amigos e assessores mais 
próximos, no papel de pontes e arti-
culações até pouco antes. Como no 
título de um romance (depois filme) 
de alguns anos atrás, o passado o 
condena. Só que o complemento não 
é klute: é kaput.

O melhor que se pode dizer em 
favor de Temer é que ele recebeu 
dinheiro ilícito para financiar suas 
campanhas a deputado federal e vice
-presidente, e as de correligionários 
e companheiros de partido ou de 
viagem. O que complica essa inter-
pretação mais benevolente é que o 
dinheiro era muito e boa parte dele 
ficou retido pelo caminho entre o 
doador através de caixa 2 e o político 
que tentava se eleger.

Em que país um presidente con-
tinuaria a exercer o cargo, equili-
brando-se sobre alguns bons resul-
tados econômicos, porém magros, 
enquanto a política pega fogo e a 
sujeira sobre dos porões para a sala 
principal da chefia da nação. Ao in-
vés de ser eliminada, essa esquizo-
frenia é incrementada. O efeito des-
sa dilaceração será um custo muito 
maior até a eclosão final da crise, sua 
derradeira explosão.

O bom senso e a mais simples 
noção de moral pública recomen-
dam a Temer que se licencie do car-
go, se lhe é impossível simplesmente 
fazer o que deveria, que é renunciar. 
Livre para ser o advogado que é e o 
especialista em direito constitucio-

nal (mais uma ironia das elites bra-
sileiras), autor de um livro clássico 
sobre a matéria.

Assim, ele poderia transformar 
em materialidade a inocência que 
reivindica de todos que a presumam. 
Ou se afundar de vez se não desmen-
tir e desfazer cada item da ampla de-
núncia que lhe está sendo feita.

O enredo desse drama, às vés-
peras de se converter em tragédia, 
me remete a um dos políticos pelos 
quais mais me interessei: Richard 
Milhous Nixon. Derrotado ou 
semi (quase) vencedor 
nas eleições de que par-
ticipara, atormentava-o 
a marca profunda da der-
rota por margem mínima 
para John Kennedy (o 
desajeitado contra o ca-
valheiro, o feio contra o 
lindo, o primário contra o 
intelectual, o homem co-
mum contra o membro de 
família nobre, o homem 
de golpes sujos contra o 
herói nacional), Nixon fi-
nalmente conseguiu chegar à Casa 
Branca, na contramão da maré revo-
lucionária da metade dos anos 1960, 
culminando no libertário 1968.

Em 1972, ele impôs aos demo-
cratas a maior das derrotas, se ree-
legendo. Teria vencido muito bem 
sem precisar recorrer a máfias 
para espionar os adversários e ree-
ditar os golpes baixos do passado. 
O “escândalo de Watergate”, que o 
levou à derrocada, continua a ser 
um dos mais pungentes dramas 
políticos de todos os tempos, a de-
safiar o catecismo dos militantes 
dogmáticos e a compreensão das 
mentes primitivas, que só conse-
guem ver o mundo a partir de um 
pêndulo viciado.

Um juiz sério, um promotor al-
tivo, uma imprensa competente e 
os amigos de Nixon foram obrigan-
do-o a recuar front atrás de front 
até a renúncia, sem a qual teria sido 
o primeiro presidente dos Estados 
Unidos a sofrer um processo de 
impeachment (sem golpe parla-
mentar, viu?).

Penetrei pelas biografias de “to-
dos os homens do presidente” (títu-
lo do famoso livro de Woodward e 
Bernstein, do Washington Post, os 
heróis da mídia) até chegar a um 
quadro completo do time. Havia 
gente competente, como Erlichman, 
Dean e Colson, por exemplo, até 
brutamontes como Handelman e 
gente da sarjeta, como os arromba-
dores e os recolhedores de fundos 
de caixa 2 e propina. Nixon podia 
repetir com o povo: meu Deus, cui-
da dos meus amigos que dos meus 
inimigos cuido eu.

Michel Temer pode se dar ao 
luxo de usar essa frase?
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No 1º de abril, a justiça
mostra que Brasil é este

Parecia mesmo brincadeira de 1º 
de abril para quem, acordando num 
domingo amolecido mais do que o 
normal pelo longo feriado da sema-
na santa, buscou logo um meio de se 
informar sobre a agitada e imprevisí-
vel crise nacional.

Em qualquer mídia, à exceção 
dos veículos de comunicação do se-
nador Jader Barbalho e do seu filho, 
o ministro Helder Barbalho, conve-
nientemente emudecidos, as man-
chetes trombeteavam: o Supremo 
Tribunal Federal mandara soltar, na 
noite da véspera, os 10 amigos ínti-
mos ou ex-assessores do presidente 
Michel Temer, além de empresários 
suspeitos de participar de um esque-
ma de corrupção no porto de Santos, 
presos no dia 29´(outros três esta-
vam viajando pelo exterior; ainda 
não voltaram).

O prazo de validade da prisão 
temporária era de cinco dias. Basta-
ram três dias, no entanto, para que 
os policiais e membros do Ministério 
Público Federal se satisfizessem com 
os interrogatórios. Já tinham as in-
formações que buscavam?

Aparentemente, sim. Num raro 
gesto de fidalguia ou pragmatismo 
para os padrões da caça aos corrup-
tos, a procuradora geral da repúbli-
ca Raquel Dodge pediu e o ministro 
Luiz Roberto Barroso, o justiceiro, a 
atendeu, de imediato, sem qualquer 
pitada de psicopatia. Deu ordem de 
soltura para que os até então presos 
pudessem comemorar em suas lu-
xuosas residências seus sofisticados 
ovos de páscoa.

Um detalhe tisnou esse nobre 
enredo previamente concertado (ou 
seria consertado?): o coronel Lima 
(será codinome?) sequer foi ouvi-
do. O coronel, tido por sócio infor-
mal do presidente numa camuflada 
agência de distribuição de dinheiro 
de origem incerta e não sabido para 
destinos conhecidos e esquecidos, 
sequer foi ouvido.

Sua figura é singular: ele é o 
mais falado dos personagens cri-

minais desta novela. Mas é o único 
que nunca falou. Por três vezes não 
compareceu a audiências marcadas 
para interrogá-lo na justiça porque 
estaria doente e “sem condições 
psicológicas” para falar (quem está 
em condições psicológicas de ir à 
justiça como réu ou sofrer ameaça 
de ser preso?). Entrou em cadei-
ra de rodas e saiu andando. Sob o 
choro copioso da esposa.

O vulto bem posto de imagens 
anteriores veiculadas pela imprensa, 
que parecia seguro de si, foi substitu-
ído, ao descer preso do seu luxuoso 
apartamento em São Paulo, por um 
ser abatido, quase moribundo, como 
um novo Duciomar Costa, que tra-
fegou em cadeira de rodas da resi-
dência para uma ambulância e, nela, 
para um caro hospital particular. Ca-
deira de rodas parece ter se tornado 
o must da atual fase de caça aos cor-
ruptos, deixando em segundo plano 
as coqueluches de antes: as algemas e 
as tornozeleiras eletrônicas.

Se a razão do pedido de soltura e 
da sua concessão de bate-pronto pelo 
ministro campeão da consciência de 
justiça no STF foi que os presos já 
haviam dito tudo que podiam dizer, 
como estender a ordem de libertação 
estendida ao coronel da reserva da 
Polícia Militar, que nada disse nem 
lhe pôde ser perguntado?

Ao que parece, o rolo do filme 
da Lava-Jato está sendo rebobinado 
para ser substituído por uma nova 
fita (em seu significado simbólico 
popular, de “fazer fita”). Maluf, tam-
bém em cadeira de rodas, já está em 
sua luxuosa mansão no Jardim Amé-
rica, em São Paulo.  O deputado esta-
dual Jorge Piciani, da máfia carioca, 
que está destruindo a Cidade Mara-
vilhosa, foi solto. Demóstenes Torres 
vai poder se candidatar outra vez.

Todas essas liberalidades foram 
praticadas, por mero “humanitaris-
mo”, em canetadas seguidas, num 
intervalo de menos de 24 horas, 
pelo ministro Dias Toffoli, que será 
o próximo presidente da mais alta 

cote da justiça brasileira, em substi-
tuição à dubidativa Cármen Lúcia, 
desde algum tempo bloqueada por 
uma pedra no caminho de Minas. 
Toffoli, advogado particular de Lula 
antes de ser indicado pelo PT para 
o excelso pretório, levou bomba em 
dois concursos para juiz de 1º grau. 
Mas ganhou na loteria o prêmio má-
ximo e deverá dedicar o seu mandato 
a retribuir pela graça, se o que já fez é 
amostra do que ainda fará.

Como diria o bardo prêmio No-
bel de literatura, o cantor e composi-
tor americano Bob Dylan, “the times, 
they are a changing”. Melhor manter 
o inglês para não baixar ainda mais 
o astral. Afinal, como logo veremos, 
as robustas provas produzidas nos 
três dias de interrogatório irão des-
mascarar a rede de corrupção no 
porto de Santos, farão todos os seus 
integrantes voltar à prisão, levarão à 
terceira e definitiva denúncia contra 
Temer no Congresso e descerão mais 
alguns degraus no lodaçal que cobre 
este gigante pela própria natureza, 
impedindo-o de acreditar que o que 
brilha lá em cima é o sol, não a espa-
da de Dâmocles.
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Ex-reitor da UFPA
a defende de ataques

Várias pessoas me criticaram por ter levado em consideração as 
agressões que sofri por não concordar com a criação de uma 
disciplina acadêmica na Universidade Federal do Pará sobre o dito 
golpe de 2016, que resultou no impeachment da presidente Dilma 
Rousseff. No entendimento dessas pessoas, eu faria melhor ignorando 
essa reação intolerante. Mesmo decidindo abordá-la, eu teria 
exagerado no espaço que a ela dei na edição passada, com 10 das 
14 páginas dedicadas ao tema.
Ouso dizer que agi corretamente ao transferir para o papel impresso o 
que foi dito, com descompromisso pelos fatos ou com total leviandade 
pelas redes sociais da internet. Há a presunção de que a rede mundial 
dos computadores tudo aceita e logo remete o seu imenso conteúdo 
de todo dia para as nuvens (com perdão do entendimento da ex-
presidente Dilma, atrás das nuvens tecnológicas no céu).
Fixando numa forma de arquivo mais perene, quis colocar as 
pessoas que se manifestaram diante de si e da história – não agora, 
de imediato, mas sempre. Mesmo que não queiram, elas serão 
lembradas do que disseram.
Só lamento só que a maioria dos debatedores tenha se mantido num 
subsolo da inteligência. Manifestações de maior profundidade foram 
poucas diante da avalanche de truculência verbal e indigência 
mental. Por isso, para criar contaste, transcrevo também para o papel 
impresso mensagem do ex-reitor da UFPA, Alex Fiúza de Melo. 
Alex tem autoridade para defender a Universidade Federal do 
Pará, que dirigiu com exação e competência, em meio a críticas e 
polêmicas.
Alex sofreu uma campanha sórdida de O Liberal pelo pecado capital 
de, indicado como minha testemunha em processos dos Maiorana 
contra mim, ter comparecido em juízo e dito o que dele esperava: a 
verdade - que, por acaso, correspondia à minha causa. Sei que, se 
não houvesse essa harmonia, Alex seria incapaz de dar testemunho 
falso, só por ser meu amigo.
Do mesmo modo, sofreu a campanha dirigida sem voltar atrás, sem 
se submeter à coação, mantendo-se coerente e digno. Continuando 
a dirigir a maior universidade do norte do país conforme seus 
conhecimentos e consciência. A mesma consciência que o levou a 
escrever o que se segue, em meio a um silêncio sepulcral de muitas 
cabeças coroadas e intelectuais notórios da UFPA, encastelados em 
seus bunkers omissos..

Caro Lúcio, tenho acompa-
nhado o debate sobre a ma-
téria “Mera Tribuna Políti-

ca”, publicada no n. 650 do  Jornal 
Pessoal. E gostaria de me solidari-
zar com o seu posicionamento a res-
peito da questão.

Não tenho dúvidas de que a 
ocorrência do fato – a proposta da 
criação da disciplina referida em 

cursos acadêmicos Brasil afora – não 
é ao acaso, mas espelha a falência e 
o desmoronamento do legítimo espí-
rito acadêmico, que deveria prevale-
cer num ambiente em que a ética e 
o rigor analítico – e não a ideologia 
– deveriam pautar e inspirar o exer-
cício da cátedra.

A Universidade, de raízes mile-
nares, não se firmou nos séculos se-

não em razão de sua capacidade de 
promover a pluralidade de ideias, a 
abertura de visões, mas, igualmente, 
o rigor das investigações e das fun-
damentações empíricas e lógicas de 
suas matérias e disciplinas, nas várias 
áreas do conhecimento. O uso inde-
vido da cátedra para proselitismos 
políticos, demagogia ou partidariza-
ção de propósitos – cuja farsa invia-
biliza a correta educação das menta-
lidades – tão somente fere a essência 
histórica da instituição.

Por certo, a justa distinção no 
meio acadêmico não deve (nunca 
deveria) ser entre “direita” e “es-
querda” – que maquia a mediocri-
dade e a incompetência inaudita de 
seus arautos -, mas, tão somente, 
entre INTELIGÊNCIA e a ausência 
dela – único caminho para afirmar 
a Razão e a contínua busca pela 
correta e isenta (o que não signi-
fica “neutralidade”!) interpretação 
da realidade em suas múltiplas e 
inesgotáveis dimensões.

Muitos dos que lhe acusam e de-
monizam, pelos nomes revelados, não 
oferecem nenhuma obra intelectual 
relevante que lhes credencie ou con-
firme o mínimo de lastro de respeito 
perante a opinião pública. São críticos 
de plantão que inspiram, tão somente, 
o amargor de sua insignificância e a 
degeneração de sua capacidade 
de refletir com isenção.
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Energia amazônica
falta e o país para

Jornal da politicagem

O blecaute do dia 21 foi um dos 
mais graves na já longa história de 
interrupção acidental no fornecimen-
to de energia elétrica no Brasil. Um 
quarto de toda energia do país saiu de 
operação, atingindo integralmente 14 
Estados do Norte e Nordeste, e preju-
dicando oito. O apagão durou de uma 
a quase seis horas, conforme a distân-
cia entre a unidade consumidora e o 
local de geração da energia.

A causa foi logo identificada. Por 
alguma falha não devidamente com-
provada até hoje, o sistema de prote-
ção fez disparar o disjuntor quando 
a energia passava da hidrelétrica de 
Belo Monte, no rio Xingu, para a es-
tação da Belo Monte Transmissora, 
que a leva para o SIN, o Sistema Inte-
grado N, um dos maiores do mundo 
em extensão e carga.

A parte da geração constitui siste-
ma distinto da distribuição, operados 
por duas empresas diferentes. O pro-
blema já fora detectado nas duas usi-
nas do rio Madeira, em Rondônia, a 
Jirau e a Santo Antônio.

A empresa chinesa State Grid e a 
Eletrobrás, ambas estatais, respon-

sáveis pela construção do linhão de 
Belo Monte, que vai do Pará a Minas 
Gerais, derivando para São Paulo 
(com mais de dois mil quilômetros, 
a mesma extensão das hidrelétricas 
do Madeira, também finalizando 
em São Paulo), adotaram uma nova 
tecnologia, a ultra alta tensão, trazi-
da pelos chineses e inédita no Bra-
sil. A inovação deve estar cobrando 
o seu peço.

Mas há uma questão ainda mais 
preocupante. Cada vez mais o Brasil 
depende de enormes hidrelétricas 
instaladas em rios amazônicos. Para 
chegar aos maiores consumidores 
nacionais, essa energia tem que se-
guir por extensas linhas de transmis-
são, das maiores do mundo. Elas são 
mesmo confiáveis? O investimento 
feito nelas é de qualidade? O moni-
toramento é eficaz?

Se a Amazônia sofre com a im-
plantação dessas usinas paquidérmi-
cas em rincões do interior da região, 
os consumidores, no sul do país, de-
verão experimentar os custos dessas 
imensas cargas de energia seguindo 
por grandes distâncias.

O Diário do Pará vetou das suas pá-
ginas qualquer informação sobre a resta-
belecimento, pelo Superior Tribunal de 
Justiça, da sentença de condenação do 
deputado estadual Luiz Afonso Sefer. É 
uma informação que o jornal do senador 
Jader Barbalho e do ministro Helder Bar-
balho poderia ignorar? Se é, melhor dei-
xar de ser um jornal e assumir a condição 
de quitanda da miséria humana e partido 
político faccioso.

Embora negue o crime, Sefer teve que 
renunciar ao seu mandato anterior de de-
putado estadual para não ser cassado. De-
pois que o TJE o absolveu, incorporando 
os argumentos da sua defesa, reforçada 
pela atuação do advogado Márcio Thomaz 
Bastos, que foi ministro da Justiça (po-

deroso) de Lula, ele voltou à Assembleia 
Legislativa, em 2014, com a 11ª maior vo-
tação dentre os 41 eleitos, com quase 34 
mil votos. Em junho do ano passado, seu 
partido, o PP, o lançou como candidato a 
senador na eleição de outubro.

O fato envolve também o filho mais 
velho, Gustavo Bemerguy Sefer, de 27 
anos, o terceiro mais votado (com mais 
de 11 mil votos) para a Câmara Muni-
cipal de Belém, em 2016. No processo, 
ele é acusado de também ter abusado 
sexualmente da menor, que sofreu vio-
lência entre os 9 e os 13 anos, sistema-
ticamente, dentro da casa dos Sefer. Na 
época, Gustavo era menor.

O Liberal, que a princípio também 
omitiu a matéria, no dia seguinte à 

divulgação do fato pelas redes sociais 
cedeu e publicou uma matéria com 
destaque, ouvindo também o advoga-
do de Sefer. Se o  Diário  fez que não 
sabia do fato, só há uma explicação: 
tomou uma decisão política. Sefer não 
deve ter sido poupado à toa ou gratui-
tamente. Talvez tenha pesado nessa 
decisão a boa votação que ele conse-
guiu para si e para o filho, provavel-
mente com o uso de fundos suficientes 
para realizar essa façanha.

Esse fator deve ter sido mais in-
fluente do que o jornalismo, a moral 
pública e a dignidade humana. Com 
essa decisão (ou antidecisão), o Diário 
do Parápode ter cavado mais um pouco 
a própria sepultura.

Sim, infelizmente, a Aca-
demia brasileira tem sido 

cúmplice da farsa, do cinismo e 
da desfaçatez de uma classe políti-
ca (inclusive a dita “de esquerda”) 
que tem transformado a tenra de-
mocracia em terras verde-amarelas 
em uma cleptocracia de dimensões, 
historicamente, inéditas. O verda-
deiro compromisso da Universida-
de – doa a quem doer – deveria ser, 
sempre, com os fatos, nunca com a 
farsa – por respeito próprio!

Fora desse prisma, deixa de ser 
uma instituição científica, muito 
menos educacional, transformando-
se num ente ideológico (pelos feti-
ches que formula) e antipedagógico 
(pelo mau exemplo que pratica). 
Não saber, um professor universi-
tário, distinguir e separar preferên-
cias políticas (o que lhe é legítimo) 
de isenção de cátedra (o que lhe é 
obrigatório) é enlamear de vez uma 
profissão que, pela própria natureza 
e função, deveria ser o símbolo da 
esperança de qualquer civilização – 
e a sua possibilidade.

Caro Lúcio, mantenha-se na sua 
coerência e no exercício de seu tra-
balho crítico e atento aos aconteci-
mentos, condição esta que já rendeu 
e rende, ao jornalismo deste estado, 
por tudo o que representa a sua bio-
grafia, respeito, referência e premia-
ções – tudo o que falta aos seus críti-
cos e caluniadores.
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memóriaTEATRO
 O Pará participou do I Festival de Teatro Amador, re-

alizado em janeiro de 1957, no Rio de Janeiro, através do 
grupo “Os Novos”, que encenou a peça No poço do falcão, 
do autor irlandês W. B. Yeats. O grupo tinha sete integran-
tes, chefiados pelo ator (hoje padre) Cláudio Barradas. A 
direção artística era de Margarida Schivazappa. Os outros 
membros eram Bernadette Oliveira, Carlos Pereira, Loris 
Pereira, Assis Filho e Sá Leal (irmão do jornalista Cláudio 
Augusto de Sá Leal).

 “Os Novos” foi formado através da reunião do Teatro 
do Estudante de Belém, comandado por Schivazappa, do 
Movimento Renovador do Teatro, dirigido por Barradas, e 
da Juventude Franciscana, presidida por Assis.

 

CINEMA  
Em 1958, havia 13 cinemas em Belém: Olímpia, Irace-

ma, Nazaré, Moderno, Independência, Guarani, Vitória, 
Cine Brazilândia, Paraíso, Cine Pérola, Aldeia do Rádio, 
Cine Art e Popular. A população era de menos de um terço 
da atual. Hoje, a cidade tem apenas dois cinemas de rua: o 
Olímpia (bancado pela prefeitura) e o Ópera (particular, só 
de filmes pornôs). O resto está encapsulado nos shoppings.

 
JARDIM                                                
Em outubro de 1962, Genciano Fernandes da Luz e o 

engenheiro Alcyr Meira assinaram a escritura de com um 
grande terreno com frentes para a avenida Gentil Bitten-
court e a Independência (atual Magalhães Barata), onde 
funcionara a Fábrica de Cerveja Paraense, mas que estava 
abandonado.

Ali iria surgir o Jardim Independência, com 200 lo-
tes “para construções residenciais de primeira classe, 
que serão vendidos em trinta prestações mensais”. Três 
alamedas cortariam a área, homenageando o jornalista e 
professor Paulo Maranhão, o empresário José Faciola e o 
engenheiro Lúcio Amaral.

Os compradores dos lotes é que ficariam responsáveis 
pelos serviços de urbanização do loteamento, incluindo 
meios-fios, pavimentação do leito das alamedas, abaste-
cimento de água, esgotos e postes de iluminação.

 
BARRACA 
A comunidade japonesa do Pará patrocinou uma das 

noites na Barraca da Santa, no arraial de Nazaré, o pon-
to alto da festividade para os socialites (e candidatos a), 
em 1962. Foram distribuídos cartões para o sorteio de 
prêmios, o mais destacado sendo um autêntico quimono. 
Aliás, o que não faltou nessa noite foram trajes e comidas 
típicas japoneses, a ponto de o cronista ter registrado esse 
“aspecto bizarro, diferente das demais noites, graças ao 
colorido dos trajes típicos da nação nipônica”.

Por bizarro devia ter querido dizer, talvez, original.
 
JURUNAS 
“Elementos representativos da nossa sociedade” cria-

ram, em abril de 1964, o Grupo de Ação Social do Bairro 
do Jurunas. A entidade iria funcionar “em colaboração 
estreita” com a paróquia de Santa Terezinha. Seu objetivo 
era atender os 35 mil moradores dos bairros do Jurunas 
e da Estrada Nova, proporcionando-lhes escolas primá-
rias e de alfabetização de adultos, pequenos ambulató-
rios médicos, bibliotecas particulares, exibições artísticas 
e diversos.

Os membros fundadores eram Egídio Salles, Alberto 
Valente do Couto, Heber Monção, Alírio César de Oli-
veira, Gastão Santos, Orlando Pinto, Raimundo Cosme 
de Oliveira, Manoel Rolla, Oriente Vasconcelos, Orlando 
Vianna e Laércio Marques da Silva. O coordenador era o 
padre Theodoro Jaspers, vigário da paróquia. 

PROPAGANDA 

Guaraná puro
 

Em janeiro de 1963 o guaraná Soberano fez 
aniversário e Baraúna deu de presente ao dono 
do fabricante, seu amigo Hilário Ferreira, versos 
de elogio em um anúncio de jornal. Proclamava 

a vitória do produto paraense sobre todos os 
demais. No rótulo eram apresentadas as razões: 
refrigerante fabricado com guaraná puro, sendo 

nutritivo e excelente à saúde.
Do guaraná, que saiu de linha, voltou e foi embora 
de novo, resta a bela sede, na rua mais antiga de 
Belém, a Siqueira Mendes, na Cidade Velha, com 

algum sinal de abandono – preocupante.
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do cotidiano
TIÃO  
Em dezembro de 1964, Se-

bastião Tapajós retornou de 
um curso de aperfeiçoamento 
em Portugal e na Espanha, re-
alizado graças a uma bolsa de 
estudo do governo português, e 
fez uma apresentação especial 
na sede do Grêmio Literário 
Português. O convite já o con-
sagrava como “um dos mais 
exímios e perfeitos executores 
do difícil instrumento musical, 
que é o violão”.

 
FERROVIA 
A Estrada de Ferro de Bra-

gança suspendeu o tráfego dos 
seus trens de carga e passagei-
ros em 1º de janeiro de 1965, 
cumprindo determinação im-
posta pela Rede Ferroviária Fe-
deral. A RFF considerou inviá-
vel manter a linha, criada para 
permitir a colonização da re-
gião bragantina, a mais densa-
mente habitada da Amazônia. 
Na ocasião estava exercendo a 
superintendência da ferrovia, 
como substituto, o engenheiro 
Loriwal Rei de Magalhães (que 
viria a ser prefeito de Belém, 
nomeado).

 
CHURRASCARIA 
Quem frequentasse a Chur-

rascaria Jardineira do Grande 
Hotel, na avenida Presidente 
Vargas (substituído pelo Hil-
ton e, agora, o Princesa Louçã), 
a partir de outubro de 1965, já 
podia entrar com seu carro pela 
rua Carlos Gomes, na lateral do 
prédio. No restaurante encon-
traria “um ambiente diferente e 
acolhedor” para saborear as es-
pecialidades da casa: galeto ao 
primo canto, churrasco misto 
ou gaúcho, filet mignon assado 
na brasa, cerveja em canecas e 
vinhos selecionados. A chur-
rascaria, na calçada frontal do 
hotel, abria das 19,30 às 23,30, 
exceto às segundas-feiras. O te-
lefone (“automático”) era 4593.

 
CALOUROS 
O conselho pa-

roquial da igreja da 
Trindade decidiu ho-
menagear os “neo-u-
niversitários” de 1966 
com uma missa de 
ação de graças “pela 
vitória alcançada”, 
celebrada pelo padre 
Carlos Coimbra (hoje, 
ex). Após a missa, na 
Casa Paroquial, seria 
servido “um ligeiro 
café de confraterniza-
ção, ouvindo-se a pa-
lavra do ilustre prof. 
Aldebaro Klautau”. 
Os familiares também 
participariam da festa 
para os calouros.

 

TROTE 
Nesse ano, aliás, os calouros ainda podiam fazer 

livremente seu trote pelas ruas da cidade, desfilando 
atrás de uma charanga. O trote dos futuros dentistas, 
por exemplo, saiu da sede da Faculdade de Odontolo-
gia, na praça Batista Campos, percorreu o comércio e 
foi terminar em frente à sede do governo, no Palácio 
Lauro Sodré, sem incidentes, parando diante do pré-
dio do jornal Folha do Norte para as arengas costumei-
ras e o registro de direito.

Sérgio Haroldo Barros foi quem falou, reivindi-
cando provas mensais para favorecer os estudantes 
que trabalhavam “e não podem assimilar as diversas 
matérias, para realizar provas num período de 6 em 
6 meses”.

Os cartazes, usados para transmitir a mensagem 
dos novos universitários, traziam dizeres como  “pen-
sar pode, mas se falar vai em cana”, “contrabandistas 
é que é a solução, não vai preso porque está cheio de 
bilhão”, ou “lotação é a solução: quem sobra vai a pé”.

O trote “começou e terminou em ordem”, atestou 
a imprensa.

Foi o casamento do ano, de 
1963, o de Lena Vânia Dantas 

Ribeiro, com o acréscimo ao 
seu sobrenome do Pinheiro, do 

marido. Sua irmã, Maria da 
Graça, e Lilian Pessoa Pinheiro, 
foram as damas, com seus trajes 

de gala e rosas nas mãos, na 
iconografia da época para as 

jovens da sociedade. O glamour 
dos anos dourados.

FOTOGRAFIA 

O “casamentaço”
 

VER-O-PESO 
Em julho de 1958, o prefeito Lopo de 

Castro mandou fazer uma grande limpeza na “praia do Ver-o-Peso”, como o lugar 
ainda era então conhecido, “onde a imundície ali se misturava com os gêneros ali-
mentícios que são vendidos ao público”.  Depois da “recuperação da praia”, a pre-
feitura instalaria “barracas standardizadas, a exemplo de outras capitais do país”. 
Uma melhora seguida de piora, na cíclica história das boas ou bem intencionadas 
intervenções do poder público no cartão postal de Belém, não continuadas.
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ANTOLOGIA

Márcio Souza: Amazônia: 
a partir do mirante no Rio

identidade, Não é difícil entender por 
quê o Inpa foi fundado em Manaus e 
não em Belém. Porque o Pará tinha 
identidade política para manter os 
organismos econômicos lá. Mas essa 
identidade política não era associada 
a uma percepção suficiente para de-
fender a criação de um instituto cien-
tífico no Pará. Até a oligarquia ama-
zonense acabou indo para Manaus, 
justamente porque havia, digamos, 
terreno fértil”, sentencia o mestre.

Márcio encadeou uma sucessão 
de barbaridades nessa oração des-
coordenada. Não resiste à menor 
verificação documental a afirmativa 
de que Belém não teve “nenhum be-
nefício” com a economia de guerra 
da borracha, trazida pelos america-
nos quando as fontes de suprimento 
no oriente foram fechadas aos alia-
dos a partir da adesão do Japão ao 
eixo de Hitler.

Márcio podia dizer que os male-
fícios foram maiores do que os be-
nefícios, mas não ignorar as obras 
no aeroporto a partir da base aérea 
incrementada pelos EUA, por exem-
plo. Ou a sede dos novos serviços, 
que iriam se estender até os altos 
rios, com seus seringais reativados, 
através da Sava, do Semta ou da Fun-
dação Sesp. Até mesmo melhorias, 
como a avenida Bernardo Sayão, ori-
ginada de um dique de proteção, que 
resiste sendo uma das mais sólidas 
obras de engenharia da cidade.

Os ares democráticos, que a der-
rota dos regimes totalitários da época 
fez soprar, chegaram aos enfumaça-
dos cafés, onde gerações de intelec-
tuais e políticos conseguiram fermen-
tar suas ideias, daí resultando obras 
como o suplemento literário da Folha 
do Norte, um dos melhores no gêne-
ro no país, catapulta para romances, 
contos, poesias ou ensaios de gente 
como Mário Faustino, Max Martins, 
Paulo Plínio Abreu, Francisco Paulo 
Mendes. Benedito Nunes e Haroldo 
Maranhão, sem contar com os an-
teriores e ainda em plena atividade, 
como Bruno de Menezes e Dalcídio 
Jurandir. Colocando-os na balança da 
qualidade (e também da quantidade), 
pesariam menos do que os integran-
tes do Clube da Madrugada?

A questão, evidentemente, não 
é essa. Belém é o que é, e continua 
sendo, apesar de tudo, por uma ra-

(Publicado em 2001 
na Agenda Amazônica)

O escritor amazonense Már-
cio Souza parece empenha-
do nos últimos anos em 

desfazer o que ajudou a realizar em 
fase mais remota: libertar Belém e 
Manaus, as maiores cidades amazô-
nicas, capitais das metades oriental 
e ocidental da região, da rivalidade 
provinciana que as tem impedido de 
procurar os pontos de união, ao in-
vés de estimular uma discórdia su-
perficial e contraproducente.

Numa entrevista concedida 
a Priscila Faulhaber, para ser in-
corporada ao livroConhecimento 
e fronteira: história da ciência na 
Amazônia  (edição do Museu Para-
ense Emílio Goeldi, 795 páginas), 
Márcio incorpora ranços do passa-
do, tomando seu partido na disputa 
entre o jaraqui amazonense e a pi-
ramutaba paraense, empobrecedor 
cabo-de-guerra em relação ao qual 
sua ironia e sua lucidez pareciam 
servir de imunização.

Consagrado e burocrata, acomo-
dado e  yuppie, Márcio se permite 
jogar no lixo as palavras de outrora, 
à semelhança do chefe máximo, o 
sociólogo Fernando Henrique Car-
doso, e desanda a apresentar ideias 
e informações irreais, num modo de 
encarar a realidade e a histórica ama-
zônica em contradição com a impor-
tante obra que produziu, aguada e 
empobrecida em anos mais recentes.

Márcio merece ser criticado não 
por dizer coisas que podem soar 
ofensivas aos brios paraenses, dema-
siadamente hipertrofiados para me-
ras formalidades. Se suas palavras, 
apesar de duras ou mesmo sarcásti-
cas, expressassem a verdade, nossa 
obrigação seria sufocar o orgulho 
ferido e nos submeter à sua lucidez.

Mas esse é um material que não 
consegue mais sedimentar a atitude 
iconoclasta de um intelectual em 

busca de um patamar metropolitano, 
que não se lhe acomoda bem, e em-
penhado em se desfazer de uma base 
regional, que avalizava a sua ativida-
de. O Márcio Souza da entrevista é 
um maneirista empolado e inconsis-
tente, uivando para a lua, que julga 
seu lugar de direito e merecimento.

Certamente é utilitária a interpre-
tação que faz dos caminhos trilhados 
por Belém e Manaus após a Segunda 
Guerra Mundial, quando as duas ca-
pitais começaram a vencer a inércia e 
o vácuo deixados pela decadência da 
exploração da borracha, a partir da 
metade da segunda década do século 
XX, a tal “idade média amazônica”, 
tão mal formulada quanto a época 
original, que lhe serviu de modelo e 
inspiração.

O Pará é nada

A implantação do Inpa (Instituto 
Nacional de Pesquisas da Amazô-
nia) em Manaus pelo CNPq (o então 
Conselho Nacional de Pesquisas) e 
a criação da Faculdade de Filosofia, 
nos anos  1950, deram impulso in-
telectual à capital amazonense por-
que “existia um movimento literário 
muito forte na cidade, o ‘Clube da 
Madrugada’, um movimento políti-
co, social e literário”.

Isso, porém, assegura o autor 
de  Galvez, não houve em Belém : 
“Belém foi sofrendo um processo de 
decadência logo após o fim do ciclo 
econômico da borracha e lá não hou-
ve nenhum benefício do surto econô-
mico do látex no período da Segun-
da Guerra Mundial. O processo de 
decadência acelerou-se logo depois 
dos anos 60. O Pará foi perdendo sua 
identidade intelectual, a primazia do 
capital cultural e científico da região. 
Hoje, por exemplo, o Pará não tem 
literatura, o Pará não tem música, o 
Pará não tem nada. O Pará não tem 
teatro, não tem dramaturgia. Tem 
artes plásticas, tem fotografia, tem al-
gumas coisas, mas foi perdendo a sua 
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zão simples de entender: foi para cá, 
na segunda metade do século XVIII, 
que o último dos grandes estadistas 
portugueses, o Marquês de Pombal, 
mandou o irmão, com um  proje-
to na cabeça e recursos à disposição 
para colocá-las em prática: fazer de 
Belém a capital do império rema-
nescente português na América, a 
ser mantido mesmo quando o Brasil 
se houvesse libertado da dominação 
colonial metropolitana. Depois que 
Landi construiu palácios e igrejas, 
sem a contrapressão dos jesuítas, o 
que faltava era um projeto de civili-
zação para dar estofo a essa armadu-
ra. Era o segundo passo, que claudi-
cou. E claudica at&eacu te; hoje.

Um lugar para a ciência

Mas é inegável que em Belém 
foi iniciada a montagem desse su-
porte. É estultice de Márcio afirmar 
que havia em Manaus, mas não em 
Belém, “percepção suficiente para a 
criação de um instituto científico” 
aqui. Ora, Ferreira Pena conseguiu 
fazer da sua Associação Filomática, 
criada em 1866, o núcleo do que vi-
ria a ser o Museu Goeldi.

Bem ou mal, com seus erros e 
distorções, essa instituição, man-
tida com recursos estaduais, ad-
quiriu  status  junto à comunidade 
científica e resistiu às intempéries 
políticas até ser absorvida pelo go-
verno federal, 80 anos depois, com 
uma mentalidade científica ou pré-
científica estabelecida.

A perda de identidade de Belém 
(e do Pará), na qual o autor do Boto 
Tucuxi tanto martela, sem muita pre-
cisão ou rigor conceitual, certamente 
está relacionada ao seu esvaziamen-
to econômico. Mais até do que isso, 
pode decorrer da incapacidade que a 
cidade manifesta de reencontrar um 
papel econômico, de redefinir uma 
vocação no novo espaço estadual, re-
gional, nacional e mundial.

Essa crise econômica, facilmen-
te visualizável para quem caminha 
por suas ruas centrais, entupidas de 
camelôs, ou por sua periferia, as-
semelhada a Calcutá, deve afetar a 
química da criação intelectual e ar-
tística: enquanto a palavra se enfra-
quece, a música e as artes plásticas 
sobem relativamente, e, acima delas, 
a fotografia, razão de um prêmio es-

pecífico no tal do Arte Liberal, que a 
nivelou à pintura e à escultura.

Em parte, esse é também um fenô-
meno nacional e mundial. Tudo bem: 
mas onde nasceram Dina Oliveira, 
Emanoel Nassar, Luís Braga, Nilson 
Chaves, Sebastião Tapajós, Fafá de 
Belém, Leila Pinheiro e Jane Duboc, 
para ficar só nesses exemplos (quan-
tos Márcio pode contrapor depois do 
maravilhoso Milton Hatoum)?

Não quero, aceitando a armadi-
lha de Márcio, puxar o anacrônico 
cabo-de-guerra que nos fez virar a 
costa e o nariz no passado. Os ar-
gumentos são apresentados apenas 
para mostrar que as palavras do pre-
sidente da Funarte são incorretas e 
levians. Não têm a menor coerência. 
Nem têm parentesco com a verdade.

Ele elogia a perspicácia do Inpa 
ao aproveitar em seus quadros o ex-
celente Mário Ypiranga Monteiro, 
um autodidata em antropologia, mas 
manifesta desdém pelo alemão Curt 
Nimuendaju, um “operário metalúr-
gico que gostava de índio”, que “era 
bem intencionado, mas era amador. 
Não tinha formação”. Como não ti-
nha “formação” Mário Ypiranga. O 
que avaliza o justo conceito de Ni-
muendaju, como um dos maiores 
antropólogos brasileiros, é a sua pro-
dução, que tornou irrelevante a sua 
falta de formação acadêmica pelos 
resultados alcançados. Ele não tem 
culpa de ter sido vinculado ao “Go-
eldi” e não ao Inpa. Mas morreu en-
tre no Amazonas de Márcio, entre os 
índios “que gostava” e tão bem des-
creveu, et pour cause .

Aliás, é mesmo tão fácil “de enten-
der por quê o Inpa    foi fundado em 
Manaus e não em Belém”, que é im-
possível entender o que levou Márcio 
Souza a explicá-la como sendo uma 
percepção insuficiente “para defender 
a criação de um instituto científico 
no Pará”. Esse instituto, como saberia 
qualquer colegial, já existia: era o Mu-
seu Goeldi. A instituição, ainda custe-
ada pelo Estado, vivia na mais negra 
miséria. Mas existia.

O CNPq podia imediatamente 
encampá-la, como acabaria fazen-
do, três anos depois. Só não o fez 
logo porque seu impulso tinha uma 
motivação geopolítica: assustados 
com a proposta de criação do Insti-
tuto Internacional da Hiléia Ama-

zônica, os militares, que moviam o 
CNPq, queriam fechar o (imenso) 
flanco ocidental da Amazônia aos 
perigosos cientistas estrangeiros, 
normalmente associados (então 
como ainda hoje) a interesses co-
merciais, ou políticos.

Uma vez fincada a base federal 
na Amazônia, a partir do domínio 
sobre a sua metade mais isolada e va-
zia, com uma instância cumpridora 
das determinações do poder central, 
emanadas do Rio de Janeiro (e, em 
seguida, em Brasília), de Manaus a 
União se voltaria para tomar o “Go-
eldi” do Estado, mantendo-o sob a 
jurisdição do Inpa, numa subordina-
ção que, com o tempo, se mostraria 
negativa, sob todos os pontos de vis-
ta, inclusive da doutrina de seguran-
ça nacional, também matriz intelec-
tual do próprio Inpa.

O exotismo e o exótico

Desde que assumiu algum po-
der de mando no mundo da cultura 
nacional, Márcio Souza parece com-
prometido em defender a primazia 
local sobre os destinos amazônicos, 
porém não mais com os ideais liber-
tários de ontem, que o mantinham 
atualizado com o mundo, mas num 
termo de compromisso que lhe pos-
sibilitou a reconciliação com repre-
sentantes da oligarquia até então 
postos ao alcance do seu látego ver-
bal, como Gilberto Mestrinho, a fon-
te inspiradora do brilhante folhetim 
sobre o Boto Tucuxi.

Os alvos, agora, são os estrangei-
ros e seus mimetismos amazônicos, 
um alvo fácil para uma crítica redu-
cionista, que só consegue ver “por 
trás desse discurso da conservação 
e do retorno ao extrativismo” os in-
teresses da indústria farmacêutica, 
uma “palhaçada” que concede ao 
nativo apenas o direito de “guardar a 
riqueza florestal”.

Esse tipo de exotismo trazido 
pelo discurso ecológico é conside-
rado por Márcio pior do que o des-
matamento. A defesa da floresta 
não passaria de recurso tático para 
aumentar o lucro das grandes indús-
trias farmacêuticas mundiais.

É triste constatar que um inte-
lectual amazônico do porte de Már-
cio Souza, para se contrapor 
a uma forma de pilhagem dos 
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recursos e da cultura da re-
gião, originária de outros paí-

ses, acabe se incorporando, por sua 
forma arbitrária de combater o inte-
resse ecológico para com esta parte 
mais complexamente cheia de vida 
do planeta, ao bando de pilhadores 
nacionais, não se podendo distin-
guir com precisão, ao menos por 
enquanto, qual deles é mais devas-
tador, ou mais rápido na destruição.

Um ponto de equilíbrio pare-
ce fora do alcance para um  par-
venu  deslumbrado com a possibi-
lidade de ser a única pessoa sobre 
a face da terra “que chama a Adélia 
Engrácia de Oliveira de Adelinha”. 
Adélia é uma antropóloga paulis-
ta que atuou por longos anos no 
“Goeldi” (do qual acabaria sendo 
diretora), principalmente ao tem-
po de Eduardo Galvão, que prati-
camente fundou a antropologia em 
bases científicas no Museu, a quem 
Márcio diz ter conhecido “bastan-
te” (sem haver provas de que a recí-
proca seja verdadeira).

O que chamar Adélia de “Ade-
linha” tem de relevante em relação 
às opiniões de Márcio Souza é qua-
se tão imponderável e impenetrável 
quanto, hoje, suas opiniões sobre o 
tudo o mais que vê de sua torre de 
marfim, no Rio de Janeiro.

Ação contraditória
 

Do po(l)vo
 

Por que o voto?
 

Um quarto dos 937 mil elei-
tores que estavam habilitados em 
Belém a realizar a biometria para 
estarem aptos a participar da elei-
ção de outubro não se apresenta-
ram. A justiça eleitoral teve que 
cancelar quase 210 mil títulos. Os 
portadores desses documentos 
ainda poderão regularizar sua si-
tuação no novo prazo, que come-
çou neste dia 2 e irá até 9 de maio.

Numa hipótese irreal, de que 
nenhum desses quase 210 mil elei-
tores se apresentasse, a eleição no 
Pará estaria ameaçada por uma 
abstenção em torno ou superior 
a 50%, considerado-se que tradi-
cionalmente ela sempre supera os 
20%. Isso não acontecerá, é verda-
de, mas a suposição basta para re-
velar a gravidade do desinteresse de 
boa parte do maior colégio eleitoral 
do Estado, onde está domiciliada 
a parcela da sua população geral-
mente considerada a mais esclare-
cida e politizada. A “cidade heroica” 
de 1950, que destronou a oligarquia 
“baratista” de três décadas (embora 
por curtos cinco anos).

A gravidade se ressalta ainda 
mais porque a justiça eleitoral do 
Pará agiu com eficiência exemplar 
no planejamento, execução e ma-
nutenção de nove postos de aten-
dimento espalhados pela cidade. 
Ao me cadastrar, no início da cam-
panha, cheguei ao posto instalado 
no porto de Belém e fui passando 
para o atendimento. Menos de 
cinco minutos da entrada, saí. Os 
que deixaram para a última hora 
não têm o direito de reclamar das 
imensas filas e lento atendimento. 
Mais uma vez provaram do efeito 
de um descaso que não consegue 
fazê-los mudar hábitos e costumes.

À parte esse elemento cons-
tante, um outro também deve ter 
influído, inclusive para essa má 
tradição do retardamento de com-
promissos cívicos (e outros mais) 
para a undécima hora: a falta de 
crença no voto e de alternativas de 
escolha através do seu exercício. 
Está pronto o cenário para mais 
um capítulo de frustração da no-
vela da democracia no Brasil - ou, 
pelo menos, em Belém.

Os alunos do curso de história da Universida-
de Federal do Oeste do Pará, com sede em Santa-
rém, é que vão digitalizar e preparar para consulta 
13 mil caixas de processos da própria comarca, 
além de 168 de Faro e 300 de Rurópolis. Eles inte-
grarão o recém-criado arquivo regional, com sede 
em Santarém, devidamente preparado para rece-
ber esse valioso acervo da justiça estadual em todo 
Baixo Amazonas, até o final deste ano. As próxi-
mas comarcas a encaminharem processos serão 
Novo Progresso e Terra Santa.

O curso da UFOPA já recebeu 400 caixas, com 
cerca de 8 mil processos do Tribunal de Justiça do 
Estado, para catalogação, digitalização e arquivo. 
Quando estiver sido concluído, esses processos an-
tigos, alguns do século 19, farão parte de um banco 
de dados com ferramentas acessíveis para consulta.

Pois o TJE, que tomou essa providência sensa-
ta em Santarém, na capital, ao invés de procurar os 
cursos de biblioteconomia e arquivologia da UFPA e 
o seu Centro de Memória, formado com arquivos da 
justiça paraense, recorreu a recrutas do Exército. Por 
que a contradição? Por que o absurdo?

Em qualquer lugar do 
mundo, mesmo nos países 
mais ricos, 150 bilhões de 
dólares é tamanho expressivo 
para investimentos. Converti-
do o valor para a moeda na-
cional, resultando em mais de 
500 bilhões de reais, teria que 
ser de grande impacto, Foi 
quanto a União repassou ao 
BNDES nos anos em que o PT 
decidiu usar a instituição para 
criar as multinacionais brasi-
leiras, com dinheiro público 
subsidiado - e muito subsi-
diado. Como as notórias JBS e 
Odebrecht, além de empresas 
para atuarem no Pré-Sal. Sem 
falar no impulso para que 
Eike Batista acumulasse a oi-
tava maior fortuna individual 
do planeta (a propósito, ele e 
André Esteves, do BTG-Pac-

tual, foram esquecidos pela 
Lava-Jato).

No dia 29 o Banco Nacio-
nal de Desenvolvimento Eco-
nômico e Social devolveu mais 
R$ 30 bilhões ao tesouro na-
cional, completando a amor-
tização acumulada de R$ 210 
bilhões, iniciada em 2015. A 
aplicação do tesouro foi atra-
vés de três enormes contratos.  
A quitação da dívida, da qual 
remanescem ainda quase R$ 
300 bilhões, vai demorar mais 
tempo. Se é que será concluída 
algum dia. Mas ninguém do 
topo do poder parece interes-
sado em prestar contas dessa 
transação. A caixa preta per-
manece lacrada.

Ainda dizem que o gover-
no do PT foi do povo. Residu-
almente, sem dúvida.
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Delfim Netto, o queridinho
da direita e da pseudoesquerda

 
Para relembrar que Delfim Netto está sendo investigado pela Operação Lava-Jato, reproduzo 

artigo do jornalista Milton Saldanha, já que a grande imprensa perdeu Delfim de vista.
 

Muita gente só conhece o 
Delfim que foi deputado 
federal, apoiador e guru 

do Lula para assuntos de economia e 
planejamento. O que explica sua co-
luna em Carta Capital. E o foco dos 
governos Lula no consumismo popu-
lar, imediatista, em lugar de reformas 
estruturais com alguma densidade.

Vamos então falar do outro Del-
fim, o da ditadura, que teve poderes 
de rei em suas mãos. Os militares 
não tinham nenhum general ou co-
ronel com capacidade de entender e 
gerenciar a economia. Precisavam de 
um nome confiável e foram buscar 
Delfim Netto na USP, alinhado com 
a ala conservadora da academia, é 
bom que se diga, para quem pensa 
que lá só existia esquerda.

O gordinho, que mandou enqua-
drar e expõe nas paredes do seu lu-
xuoso escritório, no nobre bairro do 
Pacaembu, em São Paulo, centenas 
de caricaturas de charges e piadas so-
bre ele, mesmo aquelas mais ácidas, 
deixa transparecer nesse detalhe sua 
imensa vaidade. Ao mesmo tempo 
em que isso mostra seu lado bona-
chão e sedutor. Seu tom de voz é de 
afago ao interlocutor. E as piadas nas 
paredes testemunham sua aparente 
tolerância com a crítica.

Entrevistei-o nesse escritório, há 
vários anos, para o  Jornal do Eco-
nomista, onde era editor-chefe. Foi 
comigo Antonio Corrêa de Lacerda, 
professor de Economia na PU-
C-SP, que presidia o Conselho 
Regional de Economia. Resumo: 
Delfim enveredou pelo economês 
mais prolixo, como era seu hábi-
to, e essa tática intimida o entre-
vistador, incapaz de acompanhá
-lo nos meandros mais áridos da 
teoria econômica.

Nisso, Delfim sempre foi o 
oposto de Celso Furtado, um dos 
grandes economistas da História 

brasileira, de esquerda, que falava e 
escrevia com uma clareza para qual-
quer dona de casa entender.

O gordinho simpático foi muito 
peralta. Entre suas façanhas, ficaram 
célebres as manipulações de índices, 
para enganar todo mundo, exibin-
do resultados econômicos irreais. 
Quando foi embaixador do Brasil na 
França, com as mordomias de uma 
belíssima mansão em Paris, posto 
cobiçado por qualquer mortal, ficou 
famoso localmente como o “embai-
xador 10%”, numa alusão ao índice 
que costumava acertar nas propinas.

Por coincidência, agora, na acu-
sação na 49ª fase da Lava Jato, ope-
ração Buona Fortuna, ele aparece 
como beneficiário em 10%, embol-
sando R$ 15 milhões nos trambiques 
na construção da Hidroelétrica de 
Belo Monte, no Pará. Sendo, segun-
do a acusação, 45% para o PT e 45% 
para o PMDB, agora sem o P inicial. 
Mas calma, gente, ele diz que foi tudo 
consultoria. Ah, bom…

Antes disso foi ministro da Fa-
zenda de Costa e Silva e Médici. Foi o 
poderoso homem da caneta e chave 
do cofre de 1967 a 1973. Nessa traje-
tória, em dezembro de 1968, assinou 
o ATO-5, que radicalizou a ditadura, 
a ponto de revogar o instituto do Ha-
beas-Corpus e criar a pena de mor-
te. O instrumento era tão arbitrário, 
que Jarbas Passarinho, outro célebre 
homem do regime, que também assi-

nou, largou a frase famosa: “Às favas 
com os escrúpulos”.

De 1979 a 1984 Delfim foi minis-
tro da Agricultura. Com o folclore 
de que não entendia do assunto. Por 
brincadeira, jornalistas mostravam 
algo como uma cenoura, por exem-
plo, e perguntavam se ele sabia o que 
era aquilo. O ministro entrava na 
brincadeira e respondia: “Está claro 
que é um pé de café”.

Com essas e outras, na contra-
mão do estilo militar, com generais 
carrancudos e de óculos escuros, 
Delfim Netto foi construindo sua 
imagem de figura acessível e afável. 
Que lhe deu trânsito em várias cor-
rentes conflitantes.

Mas, nos bastidores, de humanis-
ta não tinha nada. Está denunciado 
em vários livros e documentos como 
o homem, juntamente com o ban-
queiro Safra, que passou o chapéu 
entre banqueiros e grandes empre-
sários, inclusive de multinacionais, 
para montar a Oban em São Paulo, 
o centro de torturas e assassinatos de 
presos políticos. Que depois virou 
Doi-Codi, sob o comando do então 
major Brilhante Ustra.

Para quem vive dizendo que no 
regime militar não havia corrupção, 
Delfim Netto é um bom desmentido.

Como este cidadão foi se tornar 
o guru de Lula é tema complexo. 
Mas a aliança, de certo modo, como 
outras do mesmo naipe, avalizou 

o ex-líder sindical como pessoa 
confiável ao sistema.

Mas nem por isso a ponto de 
salvar seu pescoço na Lava Jato.

No resumo geral, prova que 
Delfim, mesmo com várias acusa-
ções de corrupção e sendo co-res-
ponsável pelos crimes da ditadu-
ra, conseguiu, com sua habilidade 
de sedutor, a rara façanha de ser o 
queridinho da direita, da mídia, e 
da pseudo-esquerda.
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Tempo de perseguições e altivez
 
Ao morrer, em janeiro deste ano, 

às vésperas de completar 87 anos, 
Carlos Heitor Cony era um dos es-
critores brasileiros mais produtivos 
de todos os tempos. Sua obra inclui 
acima de duas centenas de títulos. 
É o que computa a sua bibliografia, 
preparada pela Academia Brasileira 
de Letras, à qual pertencia. Ela im-
pressiona pela fecundidade e pela 
qualidade média em toda ela e supe-
rior em matéria de ficção e crônica.

Talvez nenhum outro ficcionista 
tenha retratado melhor a classe média 
brasileira, especialmente a da zona 
sul do Rio de Janeiro, projeção e pro-
tótipo da entidade nacional. Seu pri-
meiro romance,  O ventre, publicado 
pela Editora Civilização Brasileira em 
1958, completa agora, por acaso, 60 
anos. Cony o deve ter escrito entre os 
26 e 27 anos, quando era um jornalis-
ta com passado de seminarista, filho 
de jornalista (o pai foi personagem do 
deslumbrante Quase Memória).

O Ventre  chegou à 12ª edição 
meio século depois, em 2008. Em 
2014,  Quase Memória  atingiu a 29ª 
edição. Outros livros também alcan-
çaram grande sucesso de público e 
crítica. Para mim, sempre foi uma 
surpresa que  Posto seis  (numa refe-
rência à parte de Copacabana, na 
divisa com Ipanema, onde o escritor 
morava) não tenha ido além de 1966, 
na sua primeira e única edição.

Nessa época, Cony já escrevera 
nove livros, oito deles de ficção. O 
primeiro de crônicas, Da arte de fa-
lar mal (título da sua coluna no Cor-
reio da Manhã), tivera pouca reper-
cussão. O segundo, O ato e o fato, é 
que lhe daria dimensão nacional. Foi 
a primeira reação de um intelectu-
al (até então um pequeno burguês 
pouco interessado em política) ao 
golpe militar, num jornal que apoia-
ra a deposição de João Goulart para, 
logo em seguida, passar a criticar os 
militares que o derrubaram. O livro 
alcançou sua 9ª edição em 2014.

Meu primeiro contato com Cony 
foi em 1962, com Matéria de Memó-
ria, em edição de bolso da Civilização. 
A partir daí, li os volumes já lançados 
e passei a me atualizar a cada novo li-
vro. O Ato e o Fato foi uma fonte de re-
conforto, em 1965. Mas Posto Seis foi 
um deslumbramento. Um dos melho-
res livros de crônicas (gênero genuina-
mente brasileiro) da literatura.

Esperando que a obra seja final-
mente reeditada, reproduzo duas 
das memoráveis crônicas de Cony, 
num momento de integridade e dig-
nidade que lhe iriam faltar no futu-
ro, acrescida da nota que se seguiu 
ao último dos seus textos publica-
dos no Correio, padrão de um tipo 
de jornalismo que ele, com o tem-
po, se foi distanciando, até negar-se 
por completo. Mas já tinha plantado 
boas sementes nessa caminhada in-
versa à de Damasco.

Primeiro a crônica antológica, 
apropriada aos tempos que vivemos 
a partir de uma época também de 
violências, intolerâncias e obscuran-
tismos, na qual Cony nos representa-
va e elevava.

A rima e a insistência

Os cavacos do ofício e da vida me 
haviam reservado um transe amargo 
e talvez desnecessário: sou réu. Para 
um sujeito acomodado e triste, sub-
metido aos mil acidentes da carne e 
do espírito, a condição de réu, em-
bora não infamante, estava absoluta-
mente fora das cogitações.

Mas eis: sou réu. Por obra e gra-
ça do ministro da Guerra enfrentei 
o meritíssimo da 12ª Vara Criminal. 
Aturei o libelo e outras formalidades 
da dura lei. E estou preparando o in-
submisso espírito e a complacente 
carne para o que der e vier. Meu cri-
me é simples de ser exposto. Desde 
a quartelada e 1º de abril que venho 
cometendo este crime, em edições 
compactas de centenas de milhares 
de exemplares. Meus artigos foram 

lidos nas prisões, nos navios-presí-
dios, nos quartéis, nos lares e nas es-
colas. Profissionalmente falando, po-
dia encerrar minha modesta e curta 
carreira de jornalista.

Além da profissão, no plano es-
tritamente humano, cumpri um 
dever para comigo mesmo. Não te-
nho, pois, do que me arrepender. Até 
aqui, os homens do governo preten-
diam punir a corrupção e a subver-
são existente até o dia 31 de março. 
Mas os ministros militares que me 
processam fizeram-me a elementar 
justiça: reconheceram que eu não 
sou corrupto nem subversivo. Sou, 
talvez, o primeiro adversário deste 
governo que está pagando por um 
crime presente: o de não concordar 
com o atual estado de coisas. É quase 
uma glória.

Entreguei minha causa a um 
advogado dos mais ilustres: Nelson 
Hungria. Tratadista, ex-ministro do 
Supremo, professor de gerações, pe-
nalista de fama internacional, consi-
dero-me em boas e honradas mãos. 
Desde já, independente de qualquer 
resultado de ordem prática, quero 
ressaltar a honra que me coube: ser 
defendido por homem tão ilustre 
e probo. A ele e aos seus auxiliares, 
meu agradecimento.

As artimanhas de um processo 
são estranhas e inesperadas. De uma 
hora para outra, tive de arranjar tes-
temunhas. O promotor trouxe um 
esquadrão contra o insignificante 
escriba: os três ministros militares 
e o secretário de Segurança da Gua-
nabara [atual Rio de Janeiro]. Para 
contrabalançar este esquadrão, po-
tente apenas em sua força tempo-
ral, arranjei outro: Austregésilo de 
Athayde, Fernando Azevedo, Carlos 
Drummond de Andrade e Alceu de 
Amoroso Lima. Daqui a dez anos, 
ninguém saberá quem foi o sr. Ar-
thur da Costa e Silva ou o sr. Gus-
tavo Borges. Mas daqui a cem anos, 
o Brasil, os nossos netos e bisnetos 
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aprenderão e respeitarão os nomes 
que deporão a meu favor. J&aacut e; 
é uma vitória, além da glória – para 
rimar e insistir.

Por sugestão de amigos, convidei 
o presidente da ABI [Associação Bra-
sileira de Imprensa] para testemu-
nha. Mas o atual presidente, embora 
tenha aceitado em princípio a esco-
lha, mais tarde meditou melhor e re-
solveu desistir. Compreendo a atitu-
de do Sr. Celso Kelly. Não o procurei 
na qualidade de Celso Kelly, mas na 
de presidente da ABI. E o presidente 
da ABI, alegando relações cordiais 
entre a sua nobre pessoa e a nobre 
pessoa do ministro da Guerra, achou 
que um testemunho em favor do jor-
nalista poderia estremecer a cordia-
lidade com o militar.

Não só compreendi a atitude do 
Sr. Celso Kelly, como alegremente 
me regozijei com ela. É, na realidade, 
motivo de justo jubilo, o fato de ter-
mos, nós jornalistas, um presidente 
que goze das boas e inefáveis graças 
do honrado ministro da Guerra. Ire-
mos para a cadeia, muitos já estão na 
cadeia, mas isso é também motivo de 
júbilo e honra para todos nós. Nosso 
presidente é cordialmente recebido 
pelo ministro da Guerra e aceita seus 
cordiais convites para jantar ou rece-
ber medalhas do m´rito militar.

Outra glória, para insistirmos 
na palavra glória e sermos coerentes 
com a história – o que é outra rima.

(25-VIII-1964)

Maomé e a montanha

Poderia iniciar esta crônica di-
zendo que afrontei o general Costa 
e Silva na última terça-feira. Seria 
inverdade. Fui ao seu gabinete ns 
qualidade de acusado de um crime 
contra a segurança do Estado, Para 
isso, o general usou de todo o peso 
de seu atual cargo: fez a montanha 
ir a Maomé, em vez de Maomé ir 
à montanha. Há tempos, um ante-
cessor do sr. Costa e Silva andou 
processando jornalistas. Mas fazia 
questão de ir à montanha, ou seja, 
submetia-se aos cartórios, às salas 
de audiência, às instalações quase 
sórdidas da nossa Justiça.

Mas o sr. Costa e Silva é um ho-
mem atribulado. Além das naturais 
funções de seu cargo [de ministro 
da Guerra, hoje do Exército], é um 

homem assoberbado com jantares e 
recepções. Usou, por conseguinte, de 
um privilégio legal. Juiz, escrivão, es-
crevente, advogados, todos tiveram 
de enfrentar o pátio ensolarado do 
Ministério da Guerra e bater à porta 
de seu venerável gabinete.

O general é um homem baixo, 
mais baixo do que parece nas foto-
grafias, mas quando começa a falar 
adquire uma certa simpatia, um ca-
lor humano que o torna respeitável 
e quase bonito. Cruzou seu gabinete 
para vir falar com este cronista. Es-
tendeu-me a mão, apresentando-se:

– General  Costa e Silva!
Respondi no mesmo tom:
– Jornalista Cony!
O ministro recuou um pouco, 

fez um gesto com a mão em cima da 
própria cabeça, para exprimir altura. 
E disse:

– Imaginava-o mais alto!
Gostei do pronome corretamente 

empregado e deixei que o ministro se 
servisse de minha insignificante al-
tura. Mas o juiz tomou as providên-
cias preliminares e convidou-nos, a 
gregos e troianos, a inocentes e cul-
pados à mesa ministerial. O general 
fez um gesto em direção a seu habi-
tual assento, mas um assessor o ad-
vertiu: o lugar de honra seria do juiz. 
O general então sentou-se ao meu 
lado, o meu advogado, ministro Nel-
son Hungria, de outro. Os demais, 
menos votados, espalharam-se pelo 
resto da mesa e do gabinete.

O oficial de justiça fez questão 
de abrir as portas da ministerial al-
cova. É prática salutar e indicativa 
de que a Justiça não se faz a portas 
fechadas. O sr. Costa e Silva ajudou 
oficial de justiça a abrir os seus ba-
tentes e o enorme ventre do saguão 
de mármore, frio e vazio, foi teste-
munha da audiência.

Lido o libelo pelo juiz, o general 
identificou-se como Arthur Costa e 
Silva, brasileiro, ministro da Guer-
ra, residente na rua General Cana-
barro, se não me engano, 471, ou 
número parecido. A uma pergunta 
do magistrado, declarou que não 
era meu amigo nem meu inimigo. 
Nada me foi perguntado, mas a re-
ciproca seria verdadeira.

Enfim, a audiência prosseguiu 
como soem prosseguir as audiên-
cias deste tipo. Nada do que o ge-

neral disse no processo causou-me 
estranheza. Exceto, talvez, o fato de 
que meus artigos são transcritos em 
diversos jornais do País. Vou pedir, 
mais tarde, quando passar esta onda, 
que o general ministro da Guerra me 
dê o nome e o endereço desses jor-
nais. Vivo disso e tenho de receber 
a vil pecúnia pelo meu trabalho. É 
com esta vil pecúnia que pago o leite 
e o colégio das minhas filhas.

(10-IX-1964)

Nota final de Cony

NOTA:  No dia em que saiu pu-
blicada esta crônica, enderecei ao 
jornalista Antônio Callado a seguinte 
carta:

Ilmo. Sr. Dr. ANTÔNIO 
CALLADO

DD. Redator-chefe do Correio da 
Manhã

Conhecedor de uma situação 
embaraçosa para o meu chefe e ami-
go, venho, por meio desta, pedir 
demissão do cargo de redator que 
ocupo no Correio da Manhã. Esta é 
a quarta vez que peço demissão do 
jornal – sou um reincidente incu-
rável. Das vezes anteriores o fiz por 
motivos pessoais. Desta vez, porém, 
o falo para facilitar a solução de uma 
crise em que, honestamente, não me 
considero envolvido.

A crônica de hoje (Ato Institu-
cional II, uma paródia com ao ato de 
exceção do governo militar), em meu 
entender, em nada poderia provocar 
ou influir entre uma crise interna en-
tre a administração e a redação. Mas 
a crise houve – e não quero que ela 
se prolongue à custa de um malestar 
em que, involuntariamente, coloquei 
um amigo que admiro e respeito.

O fato de, no momento, estar 
sendo processado por uma autori-
dade, com julgamento marcado para 
março/abril, não é motivo para pou-
par-me, sacrificando um amigo. Sei 
me defender sozinho – e o venho fa-
zendo atpe aqui.

Fique certo, Callado, de minha 
estima e receba o meu abraço.

(a) CARLOS HEITOR CONY
Entregando meu pedido de de-

missão à gerência do “Correio da 
Manhã”, o jornalista Antônio Calla-
do apresentou seu próprio pedido de 
demissão, deixando também de fazer 
parte daquele joenal.



O que a Amazônia
é para a Noruega?

No ano passado, o Ministério de 
Saúde destinou 17,2 bilhões de reais 
para o programa que financia “práti-
cas integrativas e complementares” no 
Sistema Único de Saúde, o SUS.   Re-
centemente, foram incluídas 10 novas 
dessas práticas, como bioenergética, 
constelação familiar, cromoterapia, 
imposição de mãos, entre outras, que 
não foram validadas por testes base-
ados em evidências científicas, se-
gundo dados do Conselho Federal de 
Medicina.

Esse valor  é quatro vezes mais do 
que o orçamento de todo o Ministé-
rio de Ciência, Tecnologia, Inovação 
e Comunicações. O que sobra para 
aplicar em toda Amazônia não chega 
a meio bilhão de reais.

Considerando que a região abri-
ga a maior floresta tropical do pla-
neta, sua maior bacia hidrográfica, a 
maior fonte de biodiversidade e 5% 
da superfície da Terra, é o bastan-
te para concluir que a ciência nunca 
acompanhará a expansão das frentes 
econômicas. Sempre virá depois que 
os pioneiros se instalam em pontos 
avançados da fronteira.

O maior programa científico em 
curso resulta do Fundo Amazônia. Em 
agosto, ele completará 10 anos. Até o 
final de 2016 (conforme o último re-
latório divulgado, o que já é o atraso 
já é uma informação crítica), ao fundo 

foram destinados 2,9 bilhões de reais, 
dos quais 97,4% são doações do go-
verno da Noruega, a fundo perdido, 
sem retorno. Não há nada parecido na 
Amazônia. Talvez nem no Brasil.

Até o final do ano passado, os 96 
projetos aprovados representavam 
um comprometimento de R$ 1,6 
bilhão, mas apenas R$ 890 milhões 
foram liberados. O dinheiro está 
disponível, mas a gestão do projeto, 
a cargo do BNDES, é lenta e faltam 
mais iniciativas.

A Noruega tomou a dianteira em 
favor de um fundo destinado a cap-
tar doações para investimentos não 
reembolsáveis “em ações de preven-
ção, monitoramento e combate ao 
desmatamento, e de promoção da 
conservação e do uso sustentável da 
Amazônia Legal”. Também apoia “o 
desenvolvimento de sistemas de mo-
nitoramento e controle do desmata-
mento no restante do Brasil e em ou-
tros países tropicais”.

Todos esses bons propósitos foram 
manchados pelo comportamento de 
uma das maiores empresas noruegue-
sas e europeias. Fica no Pará o maior 
investimento fora da Europa da Hydro, 
empresa na qual o governo da Norue-
ga possui mais de um terço das ações. 
O investimento inclui uma minerado-
ra de bauxita, uma refinaria de alumi-
na e uma metalurgia de alumínio.

No dia 17 de fevereiro, num dos 
muitos dias de chuva forte desse pe-
ríodo, as águas das drenagens do 
município de Barcarena tingiram de 
vermelho. Logo se constatou serem 
vazamentos de rejeitos da lavagem de 
bauxita. As investigações levaram à 
descoberta de pelo menos três canais 
de drenagem clandestinos de resíduos 
industriais contendo inclusive metais 
pesados, como o chumbo.

A Hydro negou tudo a princípio, 
mas teve que ir admitindo progres-
sivamente que, de fato, era a lama 
vermelha tóxica (principalmente 
pelo uso de soda cáustica), que hou-
ve contaminação, que havia outras 
formas de drenagem e que os canais 
de despejo eram realmente ilegais. Só 
sustentou que a contaminação fora 
localizada e de baixo impacto.

A empresa se comprometeu a 
adotar um sistema de monitoramen-
to e controle novo e completo, com 
investimento equivalente à verba fe-
deral anual de ciência e tecnologia na 
Amazônia e a mais da metade de tudo 
que o Projeto Amazônia já liberou 
para quase 100 projetos aprovados 
em 10 anos.

Afinal, só a Alunorte, a maior 
fábrica de alumina do mundo, onde 
aconteceu o acidente, faturou R$ 7,7 
bilhões no ano passado. O valor equi-
vale à renúncia fiscal aprovada pelo 
governo paraense para beneficiar as 
atividades da empresa por uma déca-
da e meia.

O apurar dos resultados dessa 
aritmética leva a um novo questio-
namento sobre quem tira mais vanta-
gens nessa história toda.

Comando Vermelho chegou ao Pará?
O Comando Vermelho, que tem a 

sua sede no Rio de Janeiro, estaria se 
expandindo para a região metropolita-
na de Belém?

Já são visíveis “avisos”, supostamen-
te, provenientes de organizações ligadas 
ao CV, através de pichações espalhadas 
em diversos bairros periféricos da ca-
pital (pelo menos no Curió-Utinga, 
Pedreira, Marambaia e Bengui). Estas 
pichações costumam conter palavras de 
ordem proibindo o roubo nas comuni-
dades, sempre com a assinatura C. V..

Na parede da Arena Monte Sinai, 
por exemplo, o aviso é: “Proibido 
roubar na comunidade - CV EL PA 
“. No muro de uma casa de madei-
ra, ao lado de uma parada de ônibus, 

foi pichado: “Proibido robar [sic] na 
quebrada - C. V.”.

Parece evidente a intenção da or-
ganização criminosa de se apresentar 
como defensora da população e justi-
ceira, preenchendo o vazio deixado pela 
ausência do poder público. Ou ainda 
pior: sua atuação contra os moradores 
da periferia de Belém.

Não por mera coincidência, no dia 
29, à noite, cerca de 60 mototaxistas, com 
sua base em Ananindeua, foram condu-
zidos pela Polícia Militar para serem ca-
dastrados, como suspeitos de integrar o 
Comando Vermelho na região metropo-
litana de Belém. Um deles foi preso em 
flagrante por receptação. A motocicleta 
que usava tinha a placa clonada. A sus-

peita sobre outro motoqueiro não pôde 
ser comprovada e ele foi liberado. Mas 
está sendo investigado.

A polícia recebeu denúncia da reu-
nião dos motoqueiros com o vereador 
Deivite Galvão, também conhecido por 
Gordo do Aurá, que teria ligações com o 
tráfico internacional de drogas, O verea-
dor teria convocado a reunião, que esta-
va sendo realizada na sede de um clube 
de sua propriedade no bairro do Aurá, 
quando a PM chegou ao local.

O encontro seria para integrar os 
mototaxistas ao Comando Verme-
lho, que Deivite estaria organizando 
na Grande Belém. O vereador negou a 
informação, publicada hoje em  O Libe-
ral, tendo a polícia como fonte. 


