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Lula-lá
 

Lula se tornou o primeiro ex-presidente do Brasil a ser 
condenado por crime comum e, em seguida, ir para a 
cadeia. Ele garante que o cárcere não o reterá. Diz ter 
se transformado em uma ideia, que habita a mente de 
milhões de brasileiros. Virou imortal. Será?

CADEIA

SEFER IMPUNE • HYDRO X ESTADO

Luiz Inácio Lula da Sil-
va, pernambucano por 
nascimento e paulista por 
formação política, sempre 

fez questão de assinalar os seus feitos 
históricos, reivindicando para assim 
pioneirismos e ineditismos. Certa-
mente este último ele não pretendia 
incorporar ao seu currículo. Tornou-
se o primeiro ex-presidente da repú-
blica brasileira, em quase 120 anos 
de história, a ser condenado – e por 

crime comum. É também o primeiro 
a ser mandado para a cadeia, na qual 
se encontra, pelo oitavo dia, no mo-
mento deste artigo.

Não houve a hecatombe social e 
política que se previa. Não consegui-
ram realizar esse intento os defensores 
do ex-presidente, que governou o Bra-
sil entre 2003 e 2009, passando a faixa 
para a sua sucessora, também do seu 
partido, o PT, por ele eleita, a partir do 
nada eleitoral (o primeiro em mais esse 

item histórico), e no cargo por mais de 
seis anos, até meados de 2016.

O próprio Lula ameaçou, antes 
de ser preso: João Pedro Stédile, o 
presidente perpétuo do MST (como 
de praxe em muitas organizações e 
países de esquerda), colocaria nas 
ruas o exército dos sem-terra para 
defende-lo, juntando-se aos sem-te-
to de Guilherme Boulos.

Era a ressurreição das centenas 
de milhares de integrantes das ligas 
camponesas de Francisco Julião e 
dos milhares de “grupos dos 11” de 
Leonel Brizola. Mas eles não se ma-
terializaram quando o presidente 
João Goulart foi deposto pelo golpe 
de 1964. Nem o “dispositivo militar” 
do general Argemiro Assis Brasil 
nem os fuzileiros do almirante Ara-
gão, os “militares do povo”. Tanto os 
correligionários quanto os inimigos 
do presidente acreditaram nisso.

Daí parte da violência que 
grassou contra os perigosos 
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agentes da subversão, apesar da 
impressionante calmaria diante 

do abuso de poder dos vitoriosos: 
ambos imaginavam que a saída pre-
cipitada e imprevista das tropas do 
general Mourão Filho, de Minas Ge-
rais para o Rio de Janeiro, iriam le-
var a conspiração ao fracasso. Jango, 
num momento derradeiro de realis-
mo em meio à sua irresponsabilida-
de e despreparo, preferiu fugir rapi-
damente para o Uruguai a comandar 
a resistência, que poderia – ou não – 
conduzir a uma guerra civil. Poderia 
também ter evitado o golpe.

Esta é a palavra mágica, de muta-
ção camaleônica, que os seguidores 
de Lula têm usado para explicar a sua 
condenação e prisão. Mais uma reedi-
ção histórica: os conspiradores de hoje 
seriam herdeiros dos udenistas de on-
tem. Sem conseguir chegar ao poder 
através das eleições gerais e diretas, os 
líderes da UDN (União Democrática 
Nacional). ERa o partido que Getú-
lio Vargas não criou, antecipando-se 
à redemocratização de 1946, com o 
fim da ditadura do Estado Novo, com 
o PSD (Partido Social Democrático) 
conservador e o PTB (Partido Traba-
lhista Brasileiro), populista.

Foi a composição vitoriosa que 
converteu o ditador (de 1930/45) em 
estadista, à esquerda do centro, sem 
o que não faria as reformas que em-
preendeu, equilibrando-se entre os 
dois polos partidários e usando-os 
como escudo contra a conspiração 
permanente dos adversários, princi-
palmente os udenistas. Mas não to-
dos dentre eles, o que permitiu o sur-
gimento da Bossa Nova em contraste 
com a Banda de Música, as duas 
“tendências” (como hoje se diria) 
numa amplitude ideológica que os 
analistas esquemáticos da realidade 
brasileira são incapazes de entender.

O bunker civil de Getúlio resistiu 
ao assédio dos militares, insuflados 
pelos mestres golpistas do núcleo ci-
vil da elite brasileira, até o atentado 
contra Carlos Lacerda (um tiro que 
Getúlio sentiria, desviado do alvo 
para atingir seu próprio coração), 
que potencializou as denúncias de 
corrupção no governo.

Corrupção havia – e muita. Ne-
nhuma delas, porém, chegou ao 
presidente. Não porque ele tivesse 
destruído as pontes de ligação com 

os corruptos, alguns dos quais favo-
recera. Dentre eles o jornalista Sa-
muel Wainer, criador do única ca-
deia de jornais que apoiava Vargas, 
a  Última Hora, corrupto confesso 
em suas estrondosas memórias, o 
primeiro documento a confirmar a 
existência de uma república paralela 
no país, a das empreiteiras, formali-
zada, na era Lula, no “clube das 13”, 
que jogava com outro tipo de “bola”, 
a monetária.

Getúlio Vargas era pessoalmente 
honesto e um verdadeiro estadista. 
Não por acaso, acuado em seu cor-
ner, à espera de mais um golpe mi-
litar contra si, reagiu com um golpe 
ainda maior, definitivo, histórico: se 
suicidou. Os abutres, os chacais e 
demais predadores recuaram. A car-
ta testamento do presidente que se 
matou (o único no Brasil, com um 
só equivalente, no Chile) garantiu a 
vitória da coligação PSD-PTB, a es-
trutura partidária que se sustentou 
contra a volta dos golpistas com base 
nesse legado.

Até que o comando fosse parar 
nas mãos de um boa praça desprepa-
rado, o fazendeiro e advogado João 
Belchior Marques Goulart. Ami-
go leal e devotado dos seus amigos, 
ele tentou transformar as ideias de 
Getúlio em arma para o acerto pes-
soal com aquele a quem atribuía a 
responsabilidade pela morte do pa-
drinho (ou padrino, como se diz – e 
mais apropriadamente – na deriva-
ção italiana deturpada do latim dos 
grandes romanos).

No último discurso que fez antes 
de ser preso, em frente à sindicato 
dos metalúrgicos de São Bernardo, 
no ABC paulista, Lula copiou a retó-
rica do famoso discurso do líder ne-
gro americano Martin Luther King 
(sob o refrão “eu tenho um sonho”), 
cuja morte estava sendo lembrada 
justamente nesse período.

Era a inspiração para sua preten-
são de ali forçar até seus inimigos a 
incluírem o seu discurso de palan-
que (no que é, inegavelmente, um 
mestre) entre os grandes momentos 
da oratória nacional, quiçá mundial. 
Para trancafiá-lo de verdade, seus 
perseguidores teriam que ir atrás de 
milhões de brasileiros, ou um terço 
do colégio eleitoral do país. É que 
Lula deixara de ser matéria, se trans-

formara em ideia. E uma ideia não se 
pode nunca prender.

Em vários casos, é verdade. Lu-
ther King foi morto a tiros, mas a 
causa negra, da qual era o maior 
líder e intérprete (sem ser uma 
unanimidade: as alas mais radicais 
chegavam a desprezá-lo por seu pa-
cifismo à Gandhi), mas o movimen-
to antissegregacionista continuou 
a avançar e acumular conquistas. 
Um negro, Barack Obama, chegou 
à Casa Branca, e outro, o general 
Colin Powell (o primeiro), só não o 
antecipou porque preferiu optar por 
viver na reserva, do que ser herói 
morto.

Mesmo sem ser original, a frase 
do discurso em São Bernardo, com 
quase uma hora de duração, tinha 
um objetivo pragmático: não deixar 
que Lula mofasse na cadeia como 
um prisioneiro comum. No último 
instante de plena liberdade, ele has-
teou uma bandeira política. O local 
ideal – e muito bem pensado – foi 
aquele para o qual seguiu quando 
soou a notícia da ordem de prisão 
expedida contra ele pelo juiz federal 
de Curitiba, Sérgio Moro, pelo cri-
me de corrupção passiva e lavagem 
de dinheiro recebido de propina da 
construtora OAS, na forma de um 
apartamento tríplex na praia de Gua-
rujá, no litoral de São Paulo.

Tecnicamente, a ordem era irre-
preensível. O juiz, que Lula conside-
ra ser seu desafeto pessoal, sem isen-
ção para julgá-lo, e os petistas dizem 
ser um agente do imperialismo ame-
ricano e instrumento das elites rea-
cionárias, recebeu a ordem através 
do documento hábil: um acórdão da 
quinta turma do Tribunal Regional 
Federal da 4ª região, com sede em 
Porto Alegre.

Os três desembargadores dessa 
turma haviam confirmado integral-
mente a sentença original de Moro, 
na condição de julgador singular, 
inovando apenas para agravar a pena 
de prisão em mais um terço do prazo 
original, de 9 anos para 12 anos e um 
mês. A turma, ainda à unanimida-
de, negou o recurso dos advogados 
de Lula, os embargos de declaração, 
que servem para enfrentar omissões, 
contradições e obscuridades da de-
cisão e, convencendo os julgadores, 
modificá-la.
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Quando o Supremo Tribunal 
Federal, no dia 4, ao apreciar ha-
beas corpus preventivo para sol-
tar Lula. O STF confirmou o en-
tendimento firmado em 2016, de 
que a sentença pode ser executada 
quando esgotados os recursos em 
um órgão colegiado, que exaure as 
matérias de mérito e encerra a ins-
trução dos processos. O momento 
processual da produção de provas, 
o TRF-4 expediu a ordem de pri-
são, com base em acórdão da deci-
são da sua 5ª turma.

Os petistas reagiram indignados. 
Era mais uma prova da conspiração 
para impedir que Lula possa se can-
didatar e seja eleito, pela terceira vez 
(outra façanha inédita) presidente 
do Brasil, em outubro, freando seus 
impulsos em favor do povo e seu 
ideário de liberdade, igualdade e 
fraternidade em favor dos milhões 
de excluídos e deserdados.

No entanto, a quinta-feira, 4, na 
véspera de um fim de semana, foi a 
data escolhida para a decisão por ser 
a primeira na agenda do STF para 
concluir a sessão anterior, de duas 
semanas antes, em que – contra a lei 
e o regimento da casa – não foi con-
cluído o julgamento do HC. Nada 
previamente acertado. A iniciativa 
do órgão regional da justiça federal 
deveria ser louvada, ao menos em 
tese, por dois motivos: foi célere no 
cumprimento da sentença de ori-
gem do processo, contra a regra da 
lentidão e leniência do poder judi-
ciário nacional, e evitara efeito me-
ramente procrastinatório na orgia 
dos recursos do direito processual 
brasileiro. A prisão de Lula, contra 
todos os obstáculos admitidos em 
lei, era coisa definitiva, consumada.

O cumprimento da sentença 
surpreendeu os petistas, pegos em 
meio a articulações para a criação de 
uma ampla reação. Foi, porém, mera 
questão de cronologias distintas. No 
fundo, quando saiu do Instituto Lula, 
até ali o seu quartel-general, para o 
sindicato dos metalúrgicos, onde co-
meçara a carreira política, 40 anos 
antes, Lula tinha consciência de que 
a prisão era uma questão de mais ou 
menos tempo. E só.

Por isso, o juiz Sérgio Moro se 
permitiu sair da letra da regra pro-
cessual e dar prazo de 24 horas para 

que o réu se apresentasse esponta-
neamente ao local de cumprimento 
da pena, na sede da Polícia Federal, 
em Curitiba, evitando a condução 
por força policial. Proibiu qualquer 
ato dos agentes da lei que impli-
casse desconforto ou dano para o 
condenado, reservando-lhe um lu-
gar especial na carceragem (a que, 
a rigor, não tinha direito). Com a 
resistência ao cumprimento exato 
da ordem, Moro aceitou que a en-
trega fosse em São Paulo, fora do 
prazo inicial.

A massa que se aglomerou em 
frente ao palanque improvisado foi 
insuflada pelo discurso heroico da 
vítima de uma perseguição política, 
justamente o objetivo da escolha do 
sindicato. No auge das argumenta-
ções sobre a inocência de Lula e o 
propósito nefasto dos novos ude-
nistas, obcecados pelo moralismo 
reacionário da antes, os militantes 
e aderentes tentaram impedir que 
o ex-presidente se entregasse. Não 
fora ele mesmo a declarar que só se 
entregaria se o povo quisesse? Por 
vontade própria, resistiria.

Depois da primeira tentativa de 
deixar caminhando a sede do sindi-
cato e ir se entregar à PF, Lula dei-
xou lado as aparências e tratou de 
acertar um esquema mais prático: a 
PF teve que ir buscá-lo, sujeita a um 
confronto com os mais convencidos 
de que Lula não podia ser preso. Já a 
essa altura o mais empenhado era o 
próprio ex-presidente.

Seus advogados devem tê-lo 
alertado que mais uma noite fora da 
prisão seria considerado desobedi-
ência a ordem judicial, com efeitos 
ruinosos sobre a sentença condena-
tória já lavrada e os desdobramen-
tos de mais seis processos ainda em 
curso.

O pragmatismo de Lula entrou 
em ação e ele foi para a prisão, 
onde ainda permanece, provavel-
mente convencido de que, se não 
sair dali, ou se sair, sem poder 
evitar outra punição, que o im-
pedirá de se tornar candidato na 
eleição de outubro, por ser ficha 
suja, só lhe restará transformar-se 
em ideia e sair das grades imate-
rialmente para eleger o próximo 
presidente da república, na com-
panhia dele voltando ao poder.

Lula: a 
tragédia 
vira farsa

Ao se homiziar no sindicato dos 
metalúrgicos de São Bernardo, na 
Grande São Paulo, Lula não ape-
nas buscou um bunker para resistir 
à ordem de prisão de Sérgio Moro, 
levando a tensão ao máximo para 
dela tirar proveito político e lançar 
sementes para uma nova colheita, 
sem apreço pelo interesse público e o 
bem coletivo.  Fez também um astu-
to movimento simbólico, de volta às 
origens, para se banhar na água pura 
que já correu pela torrente da sua 
biografia. Para se lavar das nódoas 
da sujeira, materializada na sentença 
condenatória que o persegue.

Lulistas em geral, sejam pe-
tistas ou não, continuarão a bater 
na mesma tecla; de que o guia dos 
povos é vítima de uma conspiração 
das sórdidas elites. Sejam elas as de 
sempre ou que se tornaram conhe-
cidas por seu novo prontuário cri-
minal, que ele beneficiou em muito 
maior dosagem do que o povo hu-
milde e trabalhador.

O povo continua a lhe retribuir 
apoio pelos benefícios realmente 
recebidos (que lhe foram sonega-
dos pelas mesmas elites, sobretudo 
os tucanos emplumados e perfu-
mados), mesmo sendo gorjeta em 
relação às centenas de bilhões de 
reais que foram parar nos bolsos 
polpudos das “multinacionais bra-
sileiras” gestadas pelos dois gover-
nos do PT (e que se liquefizeram ao 
perder o aditivo estatal).

A volta à origem é uma busca 
do tempo perdido e das oportu-
nidades oferecidas pela história, 
antecipadamente condenada ao in-
sucesso por sua irrealidade. A re-
missão dos oito anos de Lula, em 
conjunto com os seis anos de Dil-
ma, perverteram a imagem do líder 
carismático, dos maiores políticos 
da república.

Beneficiado por uma democra-
cia portadora de todas as formalida-
des requeridas por esse sistema po-
lítico, Lula percorreu cada uma das 
etapas do primeiro dos proces-
sos judiciais instaurados con-
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Brasil não é Venezuela nem Lula dono do Brasil

tra ele. Interveio na produção 
de provas através de advogados 

famosos e competentes (e caríssi-
mos). Ao final do primeiro capítulo, 
foi condenado pelo juiz singular.

Recorreu tantas vezes quantas 
lhe ofereceu a lei processual, Per-
deu de goleada, de 5 a 0 no STJ, de-
pois de 3 a 0 no TRF da 4ª região. 
Seria tão perfeita a conspiração das 
elites que ele só conseguiu placar 
apertado no leniente STF?

Derrotado em três instâncias 
e ainda contando com a possibi-
lidade de novos recursos, sacados 
com desprezo pela razão de recor-
rer, agora Lula não aceita mais as 
regras objetivas da justiça e adota 
suas próprias leis, promulgadas no 
seu bunker sindical. Ainda parece 
acreditar na possibilidade de recu-
perar a pureza inicial, fazendo parar 
o curso da história e a reescrevendo 
conforme seu desejo soberano.

Lula, que quase nada leu ao lon-
go da vida, não decorou a lição de 
Marx aplicada à sua biografia. Já 
foi tragédia e drama. Agora, é farsa.

Lula, o (quase) 
comprador

O ex-presidente Lula, mesmo 
sendo um homem muito ocupado 
(com tantas palestras, viagens in-
ternacionais, assuntos de Estado 
e caravanas da cidadania tinha a 
cumprir), encontrava tempo para 
atividades de negócios particulares, 
sobretudo os patrimoniais, em par-
ticular a aquisição de imóveis, em 
benefício da sua família.

Com interesse em negócios po-
tenciais, ele era um cliente exigente 
e um comprador rigoroso, modelo 
para quem quer subir na vida digni-
ficado pelo trabalho.

Com a esposa, ele foi ver pesso-
al e meticulosamente o apartamento 
no Guarujá, no litoral de São Paulo. 
Olhou, olhou e, apesar da onerosa 
transformação do tipo padrão em 
tríplex, não se interessou pelo imó-
vel, passando a ignorá-lo., Só não 
pôde desmentir tudo porque, desta 
vez, para sua infelicidade, alguém 

teve a cautela de gravar o vídeo da 
visita-inspeção-do-cliente-que-não-
se-tornou-dono.

Atento à vida que iria ter depois 
de deixar o cargo público mais im-
portante do país, Lula foi ver o ter-
reno na zona sul da capital paulista 
oferecido para acolher a sede do já 
notório Instituto Lula. Também não 
se interessou e eliminou o item da 
sua movimentada agenda.

Com a família, foi por diversas 
vezes ao sítio de Atibaia, só para rela-
xar e se isolar dos conspiradores que 
o perseguem – por maldade, inveja, 
ódio e a doença infantil do direitis-
mo, a “reacionariedade” (mais um 
neologismo para a verborragia geral 
das elites). Não se deu conta das ca-
ras melhorias feitas no local por OAS 
e Odebrecht em benefício dos donos 
do imóvel, pessoas anônimas e de 
posses limitadas.

Como são bondosas as emprei-
teiras brasileiras, que formaram um 
cartel, batizado de “clube dos 13”, 
apenas para beneficiar a Petrobrás e 
o Brasil.

Lula parecia imaginar que a ba-
talha judicial da qual se tornou o 
personagem principal seria travada 
como numa pelada de futebol. Sen-
do o político mais popular do Brasil, 
capaz de arrastar multidões sob o seu 
comando, ele era o dono do campo, 
da bola e das camisas. Se a partida se 
encaminhasse para a sua derrota, ele 
poderia interditar o campo, pegar de 
volta a bola e as camisas e ir embora. 
Não haveria mais jogo.

A defesa do ex-presidente fez 
tudo e mais um pouco que os me-
lhores advogados do país fariam 
para provar que a denúncia contra 
Lula era inepta, não havia provas das 
acusações, tratava-se de um processo 
político, o Ministério Público Fede-
ral (sem falar na Polícia Federal e ou-
tros agentes da investigação) era par-
cial, o juiz da causa não era isento.

Tudo somado, o resultado era 
uma farsa grosseira, armada só para 
impedir a volta do PT ao poder, após 
uma interrupção de dois anos, o que 
só seria possível através de um golpe. 
Seria a retomada de um domínio de 

16 anos na presidência da república, 
algo inédito na história republicana, 
“como nunca antes neste país”.

Os órgãos colegiados da justiça 
brasileira não concordaram com a 
tese. Deliberaram, na esmagadora 
maioria das vezes à unanimidade 
(em placares como 5 a 0 e 3 a 0), que 
o conjunto probatório contra Lula se 
sustentava, o julgamento singular de 
Moro fora correto e a sentença até 
leve demais, por isso sendo ampliada 
por três desembargadores de um dos 
cinco tribunais federais regionais do 
Brasil. No mesmos sentido se pro-
nunciaram os ministros do Superior 
Tribunal de Justiça. Mais apertada 
foi a votação no Supremo Tribunal 
Federal, o mais político de todos.

Completado o percurso, o resul-
tado era adverso ao ex-presidente. 
Como menino pimbudo de pelada de 
futebol praticada em seus domínios, 
ele se recusou a se submeter ao vere-
dito da justiça. E se recolheu ao ponto 
de origem da sua carreira, no sindicato 
dos metalúrgicos do ABC paulista. Ali, 
poderia estabelecer a república lulista, 

como se fora o Vaticano em Roma (ou, 
em outro contexto, a república do Ga-
leão, montada pela Aeronáutica, em 
1954, contra Getúlio Vargas).

Com sua megalomania, que mal 
conseguiu disfarçar ao longo da sua 
impressionante trajetória, constan-
temente Lula se concedeu títulos 
inéditos e grandiosos, demarcando 
a história do Brasil (ainda não a do 
mundo) a um A. L. e D. L., para subs-
tituir o tradicional referencial do A. 
C. e D. C., como se Lula fosse Cris-
to. Lula zomba do Brasil, deprecia 
o Brasil, se projeta maior do que o 
Brasil. Ao se instalar no QG sindical, 
podia tomar como música inciden-
tal do seu rompante a a marchinha 
carnavalesca “Daqui não saio, daqui 
ninguém me tira”.

Mas não era época de carnaval e 
ele acabou tendo eu sair, sem conse-
guir impedir que a partida recome-
çasse e o Brasil tente sair deste trope-
ço, em meio a uma grave crise, ainda 
grande, maior – pelo menos, do que 
a Venezuela, que, talvez, Lula quises-
se que fosse aqui.
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Curso sobre o “golpe de 2016”
faz da UFPA apêndice do PT

Começou no dia 6, na Universidade 
Federal do Pará, um curso livre sobre o 
“golpe de 2016”, apontado, por seus pro-
motores, como responsável pelo impea-
chment da presidente Dilma Rousseff. É 
promovido por sete institutos e realiza-
do por 55 professores.

O que surpreende e desagrada é a 
marca da pressa, do afogadilho, da falta 
de substância e de coerência. À seme-
lhança do velho dito popular, admite 
que Maria possa casar com qualquer 
um, desde que seja com João. O golpe é 
premissa, cláusula pétrea do curso.

A iniciativa tem uma datação com-
prometedora. Embora provocada mais 
de um ano depois do suposto golpe, o 
impeachment parece mais relacionado 
ao processo do seu patrono, o ex-pre-
sidente Lula. Mais para oferecer uma 
base acadêmica em defesa e para sus-
tentar Lula contra os azares do proces-
so judicial a que está submetido do que 
para formar uma consciência universi-
tária qualificada sobre a conjuntura da 
crise brasileira.

Uma renúncia explícita à metodolo-
gia de geração do conhecimento estrutu-
rado em bases racionais e científicas em 
prol de uma atitude política – mais (ou 
menos) do que isso: uma atitude parti-
dária. Nova chama a inflamar o fogo da 
intolerância e obtusidade.

A trajetória erradia da ideia atesta 
essa interpretação. Ela começou com a 
pretensão de introduzir uma nova dis-
ciplina no currículo acadêmico. Com a 
oposição, embora de raros que se mani-
festaram abertamente, desceu para dis-
ciplina eletiva.

Ao se materializar num curso dito li-
vre (mas que evidentemente, não prima 
pelo acolhimento à pluralidade e diver-
sidade de entendimentos), tornou difusa 
a sua temática, polvilhando com outros 
assuntos (e até retocando o título ori-
ginal, que destacava a ação golpista da 
mídia), o que interessa aos idealizadores 
da criatura: o “golpe parlamentar”  que 
levou ao afastamento da pior presidente 
que o Brasil já teve, principal responsá-
vel pela mais grave depressão, que o Bra-
sil ainda enfrenta.

O percurso tortuoso desnuda a tor-
tuosidade da posição dos que deram ao 
curso o título do “golpe de 2016”. Ele 
consiste, na verdade, em um curso de 
doutrinação, de formação de militan-
tes; mais do que defensores, soldados da 

causa, com os quais talvez se pensa em 
edificar um front para a batalha em fa-
vor do ex-presidente.

Pela ótica dos promotores da ativi-
dade, Lula não está sendo processado 
por diversas acusações de corrupção. 
Nada político então. Para os que estão 
ao lado dele, porém, tudo não passa de 
uma conspiração das elites – unas e po-
derosíssimas – para expurgá-lo de vez do 
poder no Brasil. O fim do Robin Hood 
redivivo, do pai dos pobres, do guia dos 
povos, do homem que se sublimou em 
ideia antes de ir para a cadeia.

A trama iria do parlamento, inclusi-
ve dos “300 picaretas” aos quais Lula se 
aliou, depois de se privar da sua compa-
nhia através da renúncia ao mandato de 
deputado federal constituinte, aos juízes 
singulares, cortes de apelação e aos dois 
tribunais superiores, o STJ e o STF, com 
votações unânimes contra ele. O Ministé-
rio Público Federal seria um antro de gol-
pistas. E empresários com os quais Lula 
circulava, durante sua presidência e de-
pois dela, como amigo de infância, o tra-
íram e lhe pespegaram as mais terríveis 
infâmias. Esse rolo todo tecido pela men-
te fértil e inteligente do ex-presidente.

REITOR PARTIDÁRIO

No pronunciamento de abertura do 
curso na UFPA, o reitor da instituição, 
Emmanuel Zagury Tourinho disse que 
o evento era uma contribuição à histó-
ria do Brasil, à qual a UFPA “não dá as 
costas”.

Ao mesmo tempo, era uma forma 
de reconhecer e agradecer ao ex-pre-
sidente Luiz Inácio Lula da Silva pela 
compreensão que teve para com a edu-
cação e, em particular, as universidades 
públicas. Seu maior mérito teria sido o 
de reconhecer e promover o direito de 
todos os cidadãos à educação. A prova 
seria o ingresso de populações margi-
nalizadas (negros, indígenas e quilom-
bolas) na universidade ao longo dos 
últimos 15anos.

Ao final do seu discurso, o reitor, 
que assumiu o cargo em 2016 e tem 
mandato até 2020, desejou “longa vida 
ao presidente Lula”, sob ovação do pú-
blico, que não ocupou a integridade dos 
lugares no auditório, ao menos naquele 
momento, ao contrário da informação 
fornecida pelos organizadores do curso.

Nesse momento, me veio automati-
camente à memória a famosa saudação 

feita ao ditador da China, Mao Zedong 
(ou Tsé-tung, na grafia da época, lin-
guisticamente incorreta): era o “longa 
vida ao presidente Mao”, o grande timo-
neiro, o guia dos povos.

Mao foi, sem dúvida, um herói e 
uma das principais personalidades do 
século XX. Um ídolo, até que as pesqui-
sas e investigações expusessem o outro 
lado do mito e revelassem um ditador 
cruel e um gestor desastroso.

Stálin também foi um herói de todos 
os povos, até a apresentação do relató-
rio do seu sucessor, Nikita Kruschov, 
acabar com o culto à sua personalidade. 
Aspectos qualitativos à parte, que bem o 
distinguem, Stálin matou mais gente do 
que Hitler.

O ídolo nazista liderou o maior ge-
nocídio da história, que vitimou seis 
milhões de judeus. Stálin matou ou des-
truiu outros milhões (talvez até mais), 
com um detalhe: não só eram russos 
como ele, mas também as mais brilhan-
tes cabeças que então estavam em ativi-
dade. A tirania de poucos é um monstro.  
Quando liberto, causa desgraças despro-
porcionais em relação à sua pouca di-
mensão numérica.

O reitor da UFPA deveria ter sido 
menos partidário e faccioso. Deveria 
demonstrar que o curso por ele aber-
to é uma legítima atividade acadêmica, 
enquadrada nos rigores metodológicos 
e na objetividade acadêmica de uma 
instituição de ensino superior, com sua 
nobre função de manter acesas as luzes 
do saber, da inteligência e da pluralidade 
contra a obscuridade do fanatismo, do 
dogmatismo e da intolerância.

O curso por ele inaugurado nem é 
livre nem, a rigor, é um curso, a não ser 
pela sua verdadeira destinação: doutri-
nar seus alunos a acreditar que o afasta-
mento de Dilma Rousseff da presidência 
da república foi um golpe parlamentar, 
fruto de uma conspiração, que se insta-
lou no país, do judiciário ao parlamen-
to, de gabinetes a países estrangeiros, a 
partir do momento em que Lula recebeu 
a faixa presidencial do seu adversário, o 
tucano (e professor universitário, apo-
sentado por um ato de força do regime 
militar), numa autêntica festa da demo-
cracia, sem dedo em riste e sem repres-
são policial.

Só um cego, aquele que não quer ver 
de maneira alguma, pode sustentar 
esse enredo primário da velha teoria 
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conspirativa em seu paroxismo má-
ximo. Parece inútil relembrar que 

Lula percorreu um caminho semelhante 
ao que levou à prisão a ex-presidente da 
Coreia do Sul e encaminha nessa direção 
o sucessor de Mandela na África do Sul.

Repetindo o mesmo mantra dos ad-
vogados, Lula se declara vítima de uma 
perseguição judicial. Qual a semelhança, 
porém, com os “processos de Moscou”, 
o modelo desse tipo de tendenciosidade, 
descrito com uma força lancinante por 
Arthur London no clássico A Confissão?

Lula foi acusado pelo fiscal da lei e 
dono da ação penal, o Ministério Pú-
blico, com o uso regular dos poderes 
constitucionais que lhe foram conferi-
dos em 1988.

O MPF falsificou as provas? Foi a 
alegação da defesa de Lula. O juiz Sér-
gio Moro entendeu o contrário e con-
denou Lula. Moro queria se vingar de 
Lula, repetiu a defesa. O colegiado de 
três desembargadores, à unanimida-
de, rejeitou a alegação e manteve a 
sentença, ampliando o prazo da pena 
de um terço.

Todos os desembargadores estavam 
na trama? O STJ confirmou-os, por 5 a 
0. O STJ também faz parte da urdidura? 
A instância final - e mais política - por 
maioria - entendeu que não. E agora? 
Lula vai fundar uma nova justiça?

E se não conseguir, escapará para 
sempre graças ao processo de meta-psi-
cose, desmaterializando-se para reviver 
em milhões de pessoas como espírito e 
ideia? Nem Mao nem Stálin nem Hitler 
conseguiram essa façanha, ao menos se 
apresentando como objeto e autor dessa 
transubstanciação, consumada em ple-
no palanque pré-eleitoral.

O reitor Tourinho fez o seu discurso 
para agradecer pelo que Lula fez em fa-
vor das universidades públicas. A UFPA 
se orgulha de ser a maior e mais respei-
tada universidade do norte do país. Mas 
só é a 27ª pelos critérios de qualidade, 
embora a 13ª por matrículas, num evi-
dente descompasso entre qualidade e 
quantidade.

Por qualidade, as três primeiras da 
lista por matrículas estariam no rabo 
da fila. Todas elas particulares, emer-
gentes sob o domínio do PT, somam 
300 mil matrículas. A antiga líder, a de 
melhor posição no ranking mundial, 
a USP, está em quarto lugar pelo nú-
mero de estudantes matriculados. É o 
efeito do financiamento subsidiado de 
estudantes amealhados por essas insti-
tuições privadas na bacia das almas do 
ensino superior. Realização legítima 
do populismo retórico do petista, fa-
chada edulcorado do compadrio com 
empresários amigos.

Ao pedir longa vida a Lula e fazer-
lhe a hagiografia, o reitor expressou o 
pensamento da universidade que dirige 
ou deu aparência de universalidade a 2% 
dos integrantes do corpo docente da ins-
tituição, com seus 2,5 mil membros?

Apesar dessa frágil legitimidade, o 
13 reitor da universidade, o 9º após a 
redemocratização do Brasil, em 1985 (o 
último, nos anos da ditadura, foi Daniel 
Queima Coelho de Souza), considera 
essa minoria como vanguarda dos novos 
tempos ou, na verdade, ela é a prova que 
só democracia formal, quando tutelada 
por um pequeno número de iluminados 
sectários, impede que a democracia se 
torne verdadeira e real?

O CURSO

A ementa do curso:
“Apresentação. Comparação entre 

o golpe de 1964 e o golpe de 2016. Go-
vernos de esquerda e golpes na América 
Latina. Memórias da Ditadura. Lulis-
mo e Anti-Lulismo. Democracia como 
Conceito, Democracia como Projeto. Os 
limites da representação política e a des-
democratização. O golpe no contexto do 
pensamento pós-colonial e da América 
Latina. Teoria econômica dos golpes na 
América Latina. 2013 e a Espetaculari-
zação da Política. O Imaginário Social 
Conservador. As eleições de 2014. O 
Golpe Midiático. O Judiciário e o Golpe. 
Soberania, Meio Ambiente e Projetos de 
Intervenção. As Minorias políticas. A 
Reforma Trabalhista e seus impactos no 
mundo do trabalho. Os ataques à Pre-
vidência e à Seguridade Social. A mili-
tarização da Segurança. É possível uma 
Imprensa Livre no Brasil? A questão 
urbana. Análise das eleições de 2018. A 
Educação Pública em perigo. A destrui-
ção dos Princípios da Reforma Sanitária. 
Movimentos sociais e Resistência. O Fu-
turo da democracia no Brasil”.

Integram o curso os institutos de 
pesquisa da UFPA: Artes, Filosofia e Ci-
ências Humanas, Instituto de Ciências 
da Educação, Instituto de Tecnologia, 
Jurídicas, Letras e Comunicação, Núcleo 
de Altos Estudos da Amazônia (Naea) e 
Núcleo de Meio Ambiente (Numa), So-
ciais Aplicadas.

Darão aulas 55 professores: Afon-
so Medeiros, Alda Cristina Costa, Ana 
Cláudia Cardoso, Ana Lúcia Prado, An-
dré Farias, Antônio Maués, Ari Lourei-
ro, Armando Lírio, Bárbara Dias, Bruno 
Rubiatti, Carlos Souza, Cláudio Puty, 
Danila Cal, Danilo Fernandes, Edilza 
Fontes, Edna Castro, Emina Márcia 
Nery dos Santos, Fabiano Gontijo, Fá-
bio Castro, Genylton Rocha, Gustavo 
Ribeiro, Carlos Souza, Harley Silva, 
Hecilda Fontelles, Jean-François Delu-

chey, José Júlio Lima, José Raimundo 
Trindade, Juliano Ximenes, Jurandir 
Novaes, Kalynka Cruz, Luanna Tomaz, 
Marcel Hazeu, Maria Elvira Rocha de 
Sá, Nírvea Ravena, Otacílio Amaral, 
Paulo de Tarso, Pere Petit, Raul Ventu-
ra Neto, Regina Feio, Reinaldo Pontes, 
Roberta Rodrigues, Romero Ximenes, 
Ronaldo Araújo, Rosa Acevedo, Rosa ly 
Brito, Rosane Steinbrenner, Sandra He-
lena Cruz, Sílvio Figueiredo, Socorro 
Castelo Branco, Solange Gayoso, Vânia 
Alvarez, Vera Gomes, Zélia Amador, 
Zuleide Ximenes.

Escuridão 
na UFPA

Dienny Estefhani Magalhães Bar-
bosa Riker, aluna de pós-graduação em 
direito da Universidade Federal do Pará, 
a maior do norte do país, não pôde de-
fender a sua dissertação de mestrado, em 
sessão que estava marcada para o dia 4 
deste mês. A dissertação, orientada pelo 
professor (e doutor) Victor Sales Pinhei-
ro, tem por título “O bem humano básico 
do casamento na teoria neoclássica da lei 
natural: razão prática, bem comum e di-
reito”.

O Programa de Pós graduação em 
Direitos Humanos da UFPA informou, 
depois, que decidiu adiar o evento, “em 
vista da enorme repercussão pública al-
cançada pela iminente defesa pública 
de Dissertação [sem a devida vírgula no 
original] a [sem a competente crase no 
original] qual se imputa a veiculação de 
conteúdo discriminatório”.

“Em vista do forte diálogo público 
envolvido acerca da existência ou não de 
conteúdo discriminatório” na disserta-
ção, o colegiado nomeou como membro 
externo “o renomado Professor Dr. Roger 
Raup Rios e como membros internos os 
professores Drs José Cláudio Monteiro de 
Brito Filho e o Orientador da dissertação, 
Victor Sales Pinheiro, que se reunirão 
para o exame público da dissertação em 
data a ser oportunamente designada”.

Indignado por esse ato, escrevi no 
meu blog o seguinte comentário:

Mesmo alguém que não conheça 
Voltaire, muito menos François-Marie 
Arouet, seu verdadeiro nome, já pode 
ter ouvido a famosa frase dele (ou a ele 
atribuída): “Posso não concordar com o 
que dizeis, mas defenderei até a morte o 
vosso direito de dizê-lo”.

A majestosa frase é um dos símbo-
los do iluminismo, a idade da razão, no 
século XVII. E Voltaire um dos seus 
mais fascinantes personagens. Se revi-
vesse e tentasse ser professor do curso 
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de pós-graduação em direitos humanos 
da Universidade Federal do Pará, que 
poderia ser seu destino natural, não 
conseguiria.

Talvez sequer conseguisse ser aluno 
de mestrado ou doutorado da institui-
ção. A não ser que substituísse o prima-
do do respeito à liberdade e da tolerância 
ao oposto, sacrificando suas maravilho-
sas reflexões pelo pensamento único, 
doutrinado. Virando um anti-Voltaire.

Ontem, os coordenadores do Pro-
grama de Pós Graduação em Direitos 
Humanos da UFPA divulgaram um co-
municado, que poderia não ir além dos 
muros do campus do Guamá.

Aparentemente, estavam apenas 
informando sobre o adiamento da de-
fesa de uma dissertação de mestrado, 
sem data definida para sua futura rea-
lização. A nota deixou de ser rotineira 
porque, logo na sua abertura, os doutos 
coordenadores alertaram que estavam 
tomando a decisão “em vista da enor-
me repercussão pública alcançada pela 
iminente defesa pública de Dissertação 
a qual se imputa a veiculação de conte-
údo discriminatório”.

“Em vista do forte diálogo públi-
co envolvido acerca da existência ou 
não de conteúdo discriminatório” na 
dissertação, que trata do casamento 
homoafetivo à luz de teorias univer-
sais sobre o direito natural, o colegiado 
do curso não apenas transferiu a data 
como modificou a composição da ban-
ca examinadora.

Originalmente, a banca era formada 
por dois integrantes do PPGD (Victor 
Sales Pinheiro, o orientador da mes-
tranda, e Pastora Leal), e um membro 
externo, Elton Somensi, da PUC do Rio 
Grande do Sul. Alegando motivos de 
saúde, a professora Pastora pediu sua 
substituição.

No meio de encontros e desencon-
tros, versões e “contraversões”, que 
ainda não foi possível elucidar por in-
teiro, o colegiado, em reunião realizada 
no dia 2, decidiu designar a banca, com 
José Cláudio Monteiro de Brito, do 
Cesupa, Victor Pinheiro e o professor 
Roger Raup Rios, no lugar de Somensi.

O critério para a substituição de 
Somensi por Raup não foi interno, por 
iniciativa própria do colegiado, mas 
“em vista do forte diálogo público en-
volvido acerca da existência ou não de 
conteúdo discriminatório” na inofen-
siva dissertação de mestrado, uma den-
tre centenas ou milhares realizadas no 
âmbito da UFPA.

Com a nova composição, a ban-
ca examinadora passou a ser “plural”, 
com pesquisadores “renomados e expe-
rientes e com formação profunda sobre 

as diferentes repercussões da pesquisa, 
dará ao Colegiado do PPGD, ao ICJ, à 
UFPA e à sociedade o julgamento aca-
dêmico do trabalho”.

O professor Raup “possui gradu-
ação em Direito pela Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul (1993), 
mestrado em Direito pela Universida-
de Federal do Rio Grande do Sul (“O 
princípio da igualdade e a discrimina-
ção por orientação sexual: a homosse-
xualidade no direito brasileiro e nor-
te-americano, 2000) e doutorado em 
Direito pela Universidade Federal do 
Rio Grande do Sul (“Direito da Anti-
discriminação: discriminação direta, 
indireta e ações afirmativas”, 2004). 
Desembargador Federal do Tribunal 
Regional Federal da 4 Região. Profes-
sor do Centro Universitário Ritter dos 
Reis, no Mestrado Stricto Sensu (Di-
reitos Humanos) e na Graduação. Tem 
experiência na área de Direito, com 
ênfase em Direito Público, atuando 
principalmente nos seguintes temas: 
direitos humanos, direitos fundamen-
tais, direito da antidiscriminação, di-
reitos sexuais e direito à saúde”.

Já o professor Elson Somensi de 
Oliveira “possui graduação em Ciências 
Jurídicas e Sociais pela Universidade Fe-
deral do Rio Grande do Sul (1999), mes-
trado em Programa de Pós-Graduação 
em Direito pela Universidade Federal 
do Rio Grande do Sul (2002) e doutora-
do em Programa de Pós-Graduação em 
Direito pela Universidade Federal do 
Rio Grande do Sul (2010). Atualmente é 
professor assistente da Escola de Direito 
da Pontifícia Universidade Católica do 
Rio Grande do Sul. Tem experiência na 
área de Direito, com ênfase em Filoso-
fia do Direito, atuando principalmente 
nos seguintes temas: direitos humanos, 
filosofia do direito, metodologia jurídi-
ca, razão prática e democracia. Interesse 
em Filosofia do Direito, principalmente 
considerando a relaç& atilde;o entre Di-
reito, Política e Ética sob a perspectiva 
da lei natural”.

Ambos, portanto, têm belos cur-
rículos. Por que, então, substituir um 
pelo outro, com o ônus da desfeita? Para 
atender ao índex de grupos de pressão 
que podem se expressar e divergir de-
mocraticamente num terreno adequa-
do, o do centro do saber, a universidade, 
mas não podem ser os donos da verdade 
e que, para sair do armário (conforme 
declararam) e deixar de ser minoria dis-
criminada e perseguida, não podem se 
tonar ditadores das ideias.

No seu glorioso túmulo, Voltaire 
deve estar se revirando de indignação. 
Na UFPA, nunca.

LEVIANO: QUEM?

Imediatamente uma leitora do blog, 
July, comentou:

O adiamento da defesa ocorreu, de 
fato, em razão da mudança dos nomes da 
banca. O prof orientador da mestranda 
havia indicado dois membros externos 
para a avaliação, o que não é permitido 
pelo regulamento do programa

A nova banca foi designada pelo cole-
giado e, em razão disso, a defesa teve que 
ser remarcada

Me surpreendi (negativamente) com 
esta publicação. Tinha confiança de que 
suas reflexões eram mais fundamenta-
das, como acreditava ser de costume. 
Dessa forma, levianamente, o senhor 
parece estar dando coro aos mesmos que 
aparenta combater em outros momentos.

Ps: eu acompanhei a reunião do cole-
giado e sei do que estou falando

MINHA RESPOSTA

Quando não agrado meus leitores ou 
admiradores (que deixam de ser admi-
radores a partir daí), de pessoa sensata e 
crível passo por leviano. Repetir literal-
mente o que foi dito pela direção da pós-
graduação do curso de direito da UFPA. 
Peço que apontem, diante dos trechos 
em negrito, onde cometi leviandade na 
análise que fiz do texto, suficientemente 
claro, que já citei por extenso. E que, por 
seu conteúdo, assusta.
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O deputado pedófilo
poderá ser candidato?

O caso do deputado estadual Luiz 
Afonso Sefer é exemplar do prejuízo que a 
realização da justiça e a punição de crimi-
nosos sofrem com a vigência de regras pro-
cessuais que os defensores do ex-presidente 
Lula pretendem voltar a impor à nação.

Denúncia feita contra Sefer pela práti-
ca de pedofilia se tornou pública em 2009, 
obrigando-o a renunciar ao seu mandato 
de deputado para não ser cassado pelos 
seus pares do legislativo. Em 2010, o Mi-
nistério Público do Estado o denunciou à 
justiça pelo crime de abuso sexual contra 
menor, entre seus 9 e 13 anos.

No ano seguinte, o juízo singular o 
considerou culpado e o sentenciou a 21 
anos de prisão. Em 2011, os desembarga-
dores João Maroja e Raimundo Holanda 
Reis, contra o voto do juiz convocado, Al-
temar Paes, anularam a sentência, procla-
mando a inocência do réu.

A decisão foi revogada pelo ministro 
Joel Paciornik, do Superior Tribunal de Jus-
tiça. A defesa de Sefer recorreu, alegando 
que não cabia a decisão monocrática, isola-
da, do relator do processo. Como a ação tra-
mita em segredo de justiça, não se sabe ain-
da qual a sua posição atual. A dúvida suscita 
a pergunta: o médico poderá ser novamente 
candidato na eleição de outubro? Prevalece-
rá, até a confirmação do ato do ministro do 
STJ, a decisão colegiada da câmara criminal 
do TJE, que absolveu o deputado?

SILÊNCIO INFAME

Se depender das instituições relacio-
nadas ao caso, sim. O Partido Popular, do 
ex-deputado federal Gerson Peres (o polí-
tico paraense que por mais tempo perma-
neceu no cargo), a Assembleia Legislativa 
e o Conselho Regional de Medicina, den-
tre outras instituições relacionadas ao fato 
(sem falar na Associação dos Magistrados, 
talvez congelada pelo corporativismo), 
permanecem completamente calados, in-
sensíveis aos compromissos assumidos 
desde que foram criados.

Nenhuma palavra sobre o autêntico 
libelo, contra fatos chocantes e revoltantes 
sob sua apreciação que um ministro do Su-
perior Tribunal de Justiça, Joel Ilan Pacior-
nik, elaborou, em Brasília, para devolver a 
vigência da condenação de Sefer.

Estrondoso é o silêncio de líderes e 
militantes feministas locais, que se indig-
naram com um caso de estupro coletivo 
(violência praticada por quatro homens, 
não por 30, o que, evidentemente, não ate-
nua a barbaridade, mas confere correção ao 
fato nauseabundo), ocorrido a mais de dois 
mil quilômetros, no Rio de Janeiro. Aqui 
mesmo, em Belém do Pará, a barbaridade 

de um parlamentar e médico contra uma 
vítima vulnerável, com requintes de anima-
lidade, parece ter acontecido em Marte.

E as organizações de defesa dos direi-
tos individuais, sobretudo das minorias, 
dos humilhados e ofendidos, dos deserda-
dos e excluídos, dos incapazes de se defen-
der, onde estão?

Em que sociedade vivemos?
Como disse o grande jornalista e escri-

tor Émile Zola, diante de um dos maiores 
erros da história do poder judiciário da 
libertária França, o caso Dreyfusss: “les be-
aux gens, quelle canaille!”.

Em português de véspera do maior 
clássico do futebol mundial, o Re x Pa: essa 
gente fina, que canalha!

VENDA DE PESSOA

Na versão mais condescendente, esse 
caso revela que, em pleno século XXI, ain-
da se compram seres humanos na Amazô-
nia. É o que comprova um escabroso caso 
de abuso sexual. O acusado alegou em sua 
defesa que não violentou a menor sob sua 
guarda. Pelo contrário, agiu com elevado 
propósito humanitário e altruístico ao ado-
tá-la.

Isso aconteceu em 2005. Sefer estava 
então com 47 anos de idade. Médico, dono 
de hospitais no interior, se elegera deputa-
do estadual pelo DEM do Pará. Era rico, vi-
via confortavelmente com a família – a mu-
lher e três filhos, todos brancos e bonitos.

Queria uma companhia para a filha. 
Encomendou a três homens que tinham 
relação com ele que conseguissem no in-
terior uma menina com idade entre 8 e 10 
anos, na mesma faixa da filha. Um dos seus 
contatos trouxe uma criança de 9 anos, 
“dada” pela avó ao intermediário para que 
o respeitável médico a adotasse, lhe desse 
educação, uma casa para morar e a mesma 
atenção dispensada à própria filha, a quem 
a menina iria fazer companhia.

Dois dias depois que chegou ao aparta-
mento confortável, a criança foi violentada 
pelo médico, que abusou dela durante os 
quatro anos seguintes, praticando com sua 
vítima todo tipo de relação sexual, a espan-
cando, embebedando-a e a mantendo sob 
ameaça constante. Os atos foram pratica-
dos na própria residência do deputado. Há 
a suspeita de que seu filho, na época adoles-
cente, também tenha abusado da menina.

A vítima repetiu a mesma história nos 
seis depoimentos que prestou à polícia e 
à justiça, quando a sua situação se tornou 
pública. O que disse foi confirmado por 
outros testemunhos e por perícia oficial. 
A divulgação do escândalo forçou Sefer a 
renunciar ao mandato.

Em 2010 ele foi considerado culpado 
por “estupro de vulnerável em continuida-
de delitiva”, a definição técnica do crime, e 
sentenciado à pena de 21 anos de prisão, 
inicialmente em regime fechado, além da 
multa de 120 mil reais por danos morais.

O médico continuou a alegar inocên-
cia. Disse que as acusações da menina eram 
mentirosas, motivadas pelo rigor que ado-
tava no trato com a menor. Sustentou que, 
devido ao mau comportamento da criança, 
teria ameaçado devolvê-la à família.

Declarou em juízo que as imputações 
foram inventadas, porque a menina temia 
perder a “boa vida” e “os privilégios” que 
tinha sob seus cuidados, embora só tivesse 
tratado de regularizar legalmente a situação 
dela quando precisou levá-la com a família 
para férias no Rio de Janeiro. Por último, sus-
tentou que a menina, antes de ser levada para 
Belém, já tinha sido estuprada pelo próprio 
pai, sem explicar como soube desse fato.

No entanto, duas peritas atestaram 
um juízo que a menina “apresentava lesões 
características de violência sexual antiga, 
como consta no laudo elaborado; QUE ou-
viu a adolescente relatar que sofreu abuso 
sexual tanto vaginal como anal; (…) QUE 
a adolescente disse que quem fez aquelas 
coisas com ela era o dono da casa onde 
morava que era o Deputado Sefer; QUE 
em nenhum momento a adolescente disse 
ter sido abusada por outra pessoa a não ser 
pelo deputado; (…) QUE as perguntas na 
qual consta as características (sic) de letra 
‘f ’ esclarece que a vítima disse ter sido vio-
lentada aos nove ou dez anos, daí com o 
passar do tempo ficam só as cicatrizes das 
lesões sofridas; (…) que a confirmação da 
violência sexual é um conjunto de elemen-
tos que o perito se apoio (sic) para afir mar, 
são as alterações genitais e as alterações da 
região anal, que todas duas estavam pre-
sentes na pericianda, com características 
de antiguidade e corrobora com o histórico 
da vítima”.

Com farta documentação em mais de 
mil páginas dos autos, ainda assim, um ano 
depois da condenação de Sefer em 1º grau, 
o Tribunal de Justiça do Pará o absolveu em 
uma das suas câmaras criminais, por 2 a 1. 
O Ministério Público recorreu ao Superior 
Tribunal de Justiça. O relator do processo, 
ministro Joel Ilan Parcionik, anulou a deci-
são do tribunal e restabeleceu a condenação.

Sefer continua deputado, o 11ª mais 
votado no Estado, agora pelo PP, em 2014. 
Seu filho, Gustavo, se elegeu vereador da 
Câmara Municipal de Belém, o 3ª mais vo-
tado, em 2016. A menor já é maior, com 20 
anos. Continua protegida pelo programa 
do governo federal, em local ignorado. A 
condenação está pendente de execução há 
oito anos.

Tudo como antes numa terra em que se 
compra e vende crianças, a pretexto de sair 
de sua origem pobre e ter uma vida me-
lhor, sujeitando-a a uma história horrorosa 
como esta?
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O general fala:
ameaça de golpe?

recursos (como os embargos dos 
embargos, a que a defesa de Lula ain-
da utilizou perante o TRF-4).

Antes de uma emenda constitu-
cional ou de um plebiscito, em outu-
bro de 2016 o Supremo, por maioria 
magra (de 7 a 4 e de 6 a 5) o Supremo 
deu nova interpretação ao dispositi-
vo da constituição que só autoriza a 
prisão depois do último recurso pre-
visto. A corte entendeu que a presun-
ção de inocência é apenas um dos 
princípios, não o único, nem o que 
teria tão predominância, absoluta, 
que despeja os demais da paridade.

Em proveito do interesse públi-
co, da punição aos criminosos e até 
mesmo para, nessa matéria, tirar o 
Brasil dessa horrorosa exceção so-
litária, o STF lavrou nova jurispru-
dência, com efeito vinculante (tendo, 
por isso, que ser respeitada em todas 
as instâncias), reconhecendo a pri-
são depois de sentença transitada em 
julgado no primeiro colegiado.

O acórdão da decisão só foi pu-
blicado 25 meses depois, em janeiro 
deste ano, quando duas ações diretas 
de constitucionalidade foram pro-
postas, com a intenção de fazer o STF 
voltar atrás, sob alegações formais, 
ainda assim substanciais (dentre as 
quais de que uma interpretativa ex-
tensiva só pode favorecer o réu e não 
prejudicá-lo), que anulam a iniciati-
va pioneira e salutar do STF.

O que fez o incontrolável mi-
nistro Gilmar Mendes? Sete meses 
depois de dar quórum à nova juris-
prudência, e ainda sem o acórdão, 
ele começou a desacatá-la, mandan-
do soltar presos, o mais premiado de 
todos sendo Jacó Barata, o capo dos 
ônibus do Rio de Janeiro (atitude 
tão condenada pelos petistas, que se 
esqueceram imediatamente do que 

fez Dias Toffoli em apenas 24 
horas, em favor de políticos, 
mostrando suas garras, que 
usará quando substituir Cár-
men Lúcia na presidência da 
corte).

No imbróglio montado, 
não há saída limpa, sequer 
previsível pelos cânones. 
Tudo é possível e talvez 
nada seja aceitável. É se cor-
rer o bicho pega, se ficar o 
bicho come. A questão é: 
que bicho?

Na véspera do julgamento do ha-
beas corpus de Lula, o comandante 
do Exército, general Villas Boas, pos-
tou uma mensagem nas redes sociais 
manifestando-se contra a impunida-
de e defendendo a aplicação da cons-
tituição para punir os culpados. Sua 
manifestação foi logo interpretada 
como uma forma de pressão sobre o 
STF e uma ameaça de golpe na even-
tualidade de o ex-presidente conti-
nuar solto.

O que ele disse, no entanto, qual-
quer brasileiro sensato repetiria. Na 
verdade, tem repetido – e muito, mas 
sem ser ouvido. A audição monta-
da pela TV Globo em torno de uma 
pergunta (que Brasil você quer) não 
é o filtro adequado. Não resultou 
de uma consulta prévia à sociedade 
para que sua expressiva audição (de 
até 100 milhões de telespectadores) 
tivesse o que lhe falta: legitimidade.

O que dá força à manifestação 
do chefe da maior e mais ativa for-
ça armada do país é justamente a sua 
força. Ele tem uma espada – e auto-
rização para usá-la. Seria síndrome 
conspirativa interpretar o que ele 
disse como uma conclamação a mais 
um golpe militar.

O general colocou a constituição 
acima de tudo. Ser seu guardião é a 
missão mais nobre das forças arma-
das. Devia sê-lo mais ainda para o 
STF. Mas o STF, com suas decisões 
políticas, transformou a carta mag-
na da nação em um colcha de reta-
lhos, tecida pelas conveniências de 
momento e interesses par-
ticulares, os perigos sobre 
os quais o general fez a sua 
advertência.

Para quem ele mandou 
o seu grave recado? Para o 
presidente Michel Temer? 
Para Lula? Para o STF? Para 
os radicais de direita e de 
esquerda? A rigor, se ele fa-
lou em tese, foi para todos. 
Tal é a crise de valores na 
cúpula do serviço e na elite 
empresarial, reunidas para 

a formação de cartéis da corrupção, 
que o mais fácil apontar destinatários 
potenciais do que excluir os justos.

De casuísmo em casuísmo, a 
cada nova decisão que tomava em 
questões da maior gravidade, com 
repercussão em escala nacional, re-
sultante mais de conciliábulos im-
publicáveis nos bastidores do que 
de consulta aos tratados jurídicos e 
o exame criterioso dos autos, o Su-
premo mais se enredava na teia de 
uma armadilha imensa.

Agora, tudo se tornou possível, 
menos o direito líquido e certo, a cla-
ra determinação da lei, o interesse da 
nação, uma saída sem traumas e des-
crédito. O principal sentido da ad-
vertência do general é este: senhores 
presuntivos donos da nação, vocês a 
estão conduzindo ao impasse, vocês 
estão levando o povo à descrença, 
vocês estão engaiolados em sua gula, 
mesquinhez e leviandade. O Brasil 
pode explodir moralmente.

A pretensa constituição cida-
dã do doutor Ulysses impõe quatro 
graus de jurisdição para que uma 
sentença transite em julgado e o 
eventual condenado à prisão seja 
preso. Até lá, o direito à punição 
estatal cessa (prescreve) para quem 
possui dinheiro e poder para con-
tratar bons advogados. Sobram os 
pretos, pobres e putas para ir para as 
superlotadas cadeias, laboratórios do 
crime ampliado e agravado.

Dentre 195 países, só o Brasil 
sanciona essa miríade infindável de 
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Um país que busca
fim da impunidade

inocência. Mas também não igno-
ravam que o que esse princípio ga-
rante ao réu é ser julgado pelo juiz 
natural (não por um servo do Estado 
escolhido a dedo), ter direito a ampla 
defesa, acesso à maior quantidade de 
recursos do que qualquer outro or-
denamento jurídico em todo mundo, 
a garantia do duplo grau de jurisdi-
ção e tudo mais em pelo menos duas 
instâncias (em quatro, quando há 
matéria constitucional).

O juiz singular e o colegiado su-
perior, na instrução e julgamento do 
processo, têm ampla cognição das 
matérias em causa. Um juízo isolado 
é seguido, com a apelação, por uma 
revisão completa, incluindo a produ-
ção de novas provas e alegações fi-
nais. A partir da sentença de 2º grau, 
os tribunais superiores vão examinar 
apenas o mérito.

Não podem mais aceitar novas 
provas e qualquer matéria de fato. 

Por isso, o recurso 
especial, usado para 
questionar matéria 
federal junto ao Su-
perior Tribunal de 
Justiça, e o recurso 
extraordinário, com 
q u e s t i o n a m e n t o 
constitucional ao Su-
premo Tribunal Fe-

deral, não têm efeito suspensivo.
Logo, não há por quê sustar a exe-

cução da pena, que em alguns países, 
como a França, a gloriosa pátria da 
revolução francesa, que introduziu 
os direitos humanos na consideração 
das nações, começa já no 1º grau. 
Afinal, o juiz Sérgio Moro, sozinho, 
os desembargadores do TRF-4 e os 
cinco ministros do STJ, à unanimi-
dade, cumpriram jurisprudência 
vinculante do STJ em apreciação de 
mandamento constitucional.

Delimitar a decisão que o STF 
está tomando a prender ou soltar 
Lula é diminuir o profundo e grave 
significado do que está em causa no 
julgamento de hoje. O que se vai de-
cidir, à parte do destino de um gran-
de líder político que se depravou no 
exercício do poder, é se o Brasil vai 
mudar ou vai continuar a ser dos pa-
íses mais injustos e desiguais que há 
na Terra.

Um país que continuará a des-
perdiçar o seu futuro.

Dentre 195 países do mundo, o 
Brasil é o único que exige o trânsi-
to em julgado em última instância 
para autorizar a execução de sen-
tença condenatória. Por causa desse 
excesso de exigências e de recursos 
ao longo da longuíssima instrução 
processual, o Brasil tem sofrido críti-
cas, advertências e punições de cor-
tes internacionais por não prestar a 
devida tutela jurisdicional. A falta da 
aplicação da lei gera a impunidade. 
Daí ser um dos países mais injustos 
do planeta, além de – e por causa dis-
so – mais desiguais.

Paradoxalmente, porém, os pre-
sídios estão superlotados. O abo-
minável excesso de lotação degrada 
os detentos, mas também serve de 
covil para os chefes da bandidagem 
continuarem a despachar suas or-
dens, inclusive de execuções suma-
ríssimas, com uma constância que 
fulmina nossa condição de país civi-
lizado, aos integrantes do seu bando 
ainda em liberdade.

De forma intensa, só a partir da 
Operação Lava-Jato, que tem apenas 
quatro anos de existência, também 
os distintos de colarinho branco 
começaram a ser aprisionados, ain-
da que em condições diferenciadas 
e favorecidas em relação ao grosso 
da população encarada, integrada 
pelos simbólicos três pês: pobres, 
pretos e putas.

Pela primeira vez, ainda que te-
nham contratado advogados famo-
sos e caros (como o ex-presidente 
da OAB, José Roberto Batochio, ou 
o lobista Antônio Carlos de Almei-
da Castro, o Kakay), os bacanas fo-
ram em cana. Com seus recursos e 
ardis, eles começaram a virar o jogo. 
Estão de olho na crescente onda 
anticorrupção que se espraia pelo 
país, ameaçando acabar com seus 
privilégios e poderes, com o enri-
quecimento desmesurado dos sa-
queadores dos cofres públicos. Uma 
onda que exige a mudança na cons-
tituição para que um entendimento 
conveniente mantenha esses “mais 

iguais” em liberdade, a despeito dos 
seus crimes e de suas condenações.

Um dos elos de aproximação do 
Brasil à ordem jurídica internacio-
nal em matéria de justiça penal é a 
eliminação das causas da impunida-
de dos réus de 1ª classe, que pagam 
advogados para fugir ao alcance da 
ação estatal e, mesmo quando puni-
dos, impedir a execução da punição.

A execução antecipada da pena 
é este elemento de conexão do 
Brasil ao mundo. Ao contrário da 
cantilena dos doutrinadores “ga-
rantistas”, essa prática não viola a 
constituição; a confirma. Como 
mostrou o ministro Alexandre de 
Moraes, durante 
o julgamento do 
habeas corpus de 
Lula no STF, nos 
quase 30 anos de 
vigência da cons-
tituição, em 23 
anos o Supremo 
entendeu como 
legal a execução 
da sentença quando confirmada 
em 2º grau de jurisdição.

O período de exceção, de sete 
anos apenas em 30 anos, foi entre 
2009 e 2016. Ou seja, no penúltimo 
ano de Lula como presidente da re-
pública e no derradeiro ano de Dil-
ma, antecipado pelo impeachment. 
Em outubro de 2016 o entendimento 
da corte voltou a ser o anterior.

A primeira decisão favorável à 
execução antecipada da pena foi 
dado numa turma apenas quatro 
meses depois que a constituição de 
1988 entrou em vigor. A primeira 
sentença nesse sentido, em plenário, 
foi dois anos depois. Ambas, tanto 
na turma quanto no colegiado, por 
decisão unânime. O PT ainda não 
chegara ao poder e, com seus 12 anos 
de reinado, não fizera a maioria dos 
integrantes do STF.

Os ministros da corte votaram 
pela medida, que agora tanta celeu-
ma provoca, conscientes do princí-
pio constitucional da presunção da 
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O ministro: na lata
de lixo da história

O ministro Marco Aurélio de 
Mello pede para sair. Diz que pre-
cisará viajar para o Rio de Janeiro, 
onde nasceu. Vai assumir a presidên-
cia do conselho deliberativo de uma 
entidade de direito do trabalho,

Como se fosse um aluno de gi-
násio (esqueçamos a nomenclatura 
oficial: trata-se mesmo de uma farsa) 
que encontrou uma desculpa sagaz 
para escapar e gazetar, ele balança no 
ar um pedaço de papel, que atesta o 
check-in do voo para as 19,30, uma 
hora mais tarde.

Um juiz, com a responsabilidade 
de integrar o colegiado de apenas 11 
membros da mais alta corte de justiça 
do país, dono da oitava maior econo-
mia do mundo, o 5º mais populoso e 
o 5º mais extenso, pedia para deixar 
de trabalhar em uma sessão do Su-
premo Tribunal Federal e ir cumprir 
um compromisso particular no dia 
seguinte. O ofício trocado pelo ócio.

Ele estava saindo quando chega-
va à quarta hora de duração um jul-
gamento que, pela letra da lei proces-
sual penal e do regimento interno do 
STF, por se tratar de habeas corpus 
(no caso, em favor de um ex-presi-
dente da república), uma vez inicia-
do, não poderia mais ser interrompi-
do, qualquer que fosse a sua duração.

Um membro do poder judiciário 
está no topo da carreira do serviço 
público, recebendo o salário de re-
ferência do limite das remunerações 

de milhões de agentes estatais, para 
desempenhar uma das funções mais 
nobres na organização da sociedade 
humana: investigar, julgar e senten-
ciar pessoas.

O nobre ministro tinha um com-
promisso marcado para quatro horas 
depois que se iniciaria o julgamento 
de recurso em favor de um ex-presi-
dente da república na iminência de se 
tornar o primeiro nessa condição a ir 
para a cadeia. Não era pouca coisa. E 
estava em causa um HC, que os causí-
dicos tratam – e com toda razão – por 
“remédio heroico”. Seu principal efei-
to é garantir uma liberdade elemen-
tar, essencial seminal: o direito de lo-
comoção, o ir e vir do cidadão.

Um servidor público responsá-
vel teria suspendido, remarcado ou 
cancelado o compromisso não fun-
cional, de ordem privada. A nação 
inteira estava sintonizada na sessão. 
Prevaleceu na decisão o sagrado de-
ver de estar presente fisicamente à 
posse como membro de uma instân-
cia simbólica de um simples instituto 
privado de direito especializado.

Era a escolha do ministro Marco 
Aurélio de Mello, que ingressou no 
STF por designação do seu primo, 
Fernando Collor de Mello, quando 
na presidência da república.

O país que espere pela sua vol-
ta. Às calendas gregas a norma le-
gal e regimental. Que prosperem 
as especulações, a indignação e o 

ranger de dentes. O ministro 
precisava sair correndo de 
uma das mais graves sessões 
da história do STF para pe-
gar o avião.

Esse ministro, que se 
comportou na sessão do dia 
4 como advogado ad-hoc em 
defesa do HC de Lula, dei-
xando de lado os escrúpulos 
da consciência, o respeito e 
até o pudor.

Apenas pelo seu procedi-
mento recente, Marco Aurélio 
de Mello já garantiu o seu lu-
gar na história, na lata de lixo.

Propaganda 
verde rui

 
Paragominas está vivendo uma 

situação inusitada na rotina semes-
tral das chuvas fortes na Amazônia. 
Sua população, atingida pela maior 
cheia da sua história, ficou sem sa-
ber de imediato se o fenômeno se 
devia apenas à chuva forte que estava 
caindo na região, com 110 milíme-
tros de precipitação em um dia, ou 
se também havia um fator agravante 
a mais: o rompimento de barragens 
particulares localizadas ao longo do 
vale do rio Uraim, o mais importante 
do município.

Segundo depoimento de mora-
dores, uma enxurrada que se desen-
cadeou a partir das três horas da ma-
drugada do dia 12 atingiu todas as 
áreas mais baixas da sede municipal, 
arrastando tudo que encontrou pela 
frente, natando duas crianças.

A irrupção súbita, que causou 
forte impacto e surpreendeu, indica-
va um afluxo repentino de água re-
presada, reforçando a suposição do 
rompimento de barragem. Dois anos 
atrás esse fato teria acontecido com 
um criatório de pirarucu, sem maio-
res prejuízos, exceto pelo criador, 
que ficou sem a sua criação. Agora o 
efeito foi muito mais grave, levando 
a prefeitura a decretar estado de ca-
lamidade pública.

A situação deve impor ao go-
verno fazer um levantamento de 
todas as barragens situadas em regi-
ões com chuvas mais intensas para 
preparar um plano de prevenção de 
acidentes. E, mais adiante, fiscalizar 
essas barragens para verificar sua 
legalidade e condições técnicas. O 
problema se tornou grave. O invó-
lucro de município verde de Para-
gominas se rompeu. Agora, é ne-
cessário investigar a realidade por 
debaixo da propaganda.
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Jatene diz que fica
sem dizer a verdade

 

noticiar o caso contabilizou 11 
mortos em cinco horas. De acordo 
com O Liberal,  seriam 10 assassi-
nados em seis horas. O Diário do 
Pará  somou 10 mortos em 4 ho-
ras. A estatística daquele dia podia 
subir ou descer na quantidade de 
mortes e de tempo, gravitando em 
torno de 10 mortes na duração de 
apenas um quarto do tempo de um 
único dia. Era mais uma daque-
las tragédias anunciadas. Mas não 
pode simplesmente seguir, com os 
personagens até então vivos, para o 
arquivo morto. Era morte demais.

A resposta do governo: criou 
um “gabinete” para monitorar a 
situação e aumentar o efetivo po-
licial, se necessário, resposta que 
nada resolve, mas faz barulho. Ou-
tra, mais drástica, a demissão de 
toda cúpula atual da polícia tam-
bém não teria efeito prático maior. 
Teria, no entanto, um significado 
simbólico: o governo estaria fazen-
do alguma coisa de mais profundo e 
de longo prazo do que sair catando 
cadáveres, incluindo policiais (19 
em menos de um quadrimestre), 
e sair atirando a esmo, liquidando 
culpados e inocentes, às vezes sem 
informações suficientes para dis-
tinguir realmente quem é quem.

Em fim de mandato, não é de 
praxe uma autoridade pública fa-
zer alguma coisa (até o mordomo 
demora a servir o cafezinho). O 
economista Simão Jatene é o po-
lítico com mais mandatos eletivos 
de governador em toda história do 
Pará (embora incapaz de ganhar 
o primeiro por votação própria e 
independente; com ela, se a tives-
se, nem vereador seria). Às véspe-
ras de completar 12 inacreditáveis 
anos nesse cargo, vai passar como 
o pior governador em matéria de 
segurança pública.

Manteve como secretário um 
general aposentado que, já ao se 
apresentar, não deixou qualquer 
observador mais atento em dúvida: 
ele não entendia nada do setor que 
iria comanda; também não estava 
ali para entender (parecia mais um 
acerto de cúpula entre o governa-
dor e um desembargador influente 
no judiciário de Brasília). Dito e 
feito, desde o dia em que sentou na 

Simão Jatene alegou que, ao de-
cidir permanecer até o final do ter-
ceiro mandato que o povo paraense 
lhe conferiu, tornando-o o político 
mais vezes eleito governador pelo 
voto direto (e o que por mais tem-
po permaneceu no cargo, comple-
tando 12 anos no final de 2018, dos 
quais oito anos seguidos), colocou 
de lado os projetos pessoais ou fa-
miliares, como já fizera em 2006, 
“mesmo podendo ser candidato à 
reeleição”. Assim, sacrificou seu 
próprio projeto de fazer da filha, 
Izabella, deputada federal, man-
tendo a família no poder.

Disse que embora “não des-
conheça que tal comportamento 
pode surpreender e até incomodar 
a quem pensa diferente, continuo 
acreditando no nosso Estado, na 
nossa gente e em uma forma dife-
rente de fazer política”. Aos que di-
vulgaram “que eu estaria disposto, 
a qualquer custo ou preço, a deixar 
o cargo para não ficar sem manda-
to e oportunizar a candidatura de 
membro da minha família, espe-
ro, nessa oportunidade, contribuir 
para que revejam seus conceitos, 
inclusive sobre política e políticos”.

Entende que, “diante das atuais 
circunstâncias, a melhor forma de 
contribuir com o Estado é perma-
necer no cargo e lutar para que o 
Pará não retroceda, mesmo que 
isso nos impeça de concorrer nas 
próximas eleições”.

Dirigiu-se aos amigos, que, “da 
mesma forma e, às vezes, com ar-
gumentos bem mais contundentes, 
sempre defenderam a importância 
de concorrer à novo mandato, até 
como mecanismo de proteção, face 
a falta de princípios e limites de al-
guns adversários, a minha eterna 
confiança de que, se quanto à jus-
tiça nada temos a temer, quanto à 
essa gente só Deus e o voto popu-
lar podem proteger”.

Aos paraenses, prometeu que, 
“mais uma vez, juntos, independen-
temente de diferenças, continuare-

mos protegendo o Pará de mãos e 
corações inescrupulosos, que tanto 
mal já fizeram ao nosso Estado na 
busca de saciar sua desmedida fome 
de riqueza e poder”.

A mensagem, pelo Facebook 
pessoal do governador, pode ser 
bonita, mas não é verdadeira. Em 
2006, Jatene teve que recuar para 
não ser atropelado por Almir Ga-
briel. Seu padrinho e antecessor, 
sem o qual, pelo uso da máquina 
pública, seria praticamente impos-
sível se eleger para qualquer coisa 
(ocupava então a figura do poste 
eleitoral), se lançou ao cargo sem 
consultar Jatene. Ele só soube da 
candidatura do correligionário tu-
cano através da imprensa.

Almir agiu dessa maneira por 
achar que Jatene o traíra, entendo-
se secretamente com Jader Barbalho 
(o que Almir viria a fazer depois, 
invertendo os papeis na política pa-
roquial destituída da espinha dorsal 
da ética e da moral). Jader usou seu 
poder para ajudar Ana Júlia Carepa 
a se eleger pelo PT. É uma das suas 
muitas dívidas para com o Pará.

Os planos originais de Jatene 
para este ano previam a sua can-
didatura ao Senado e da filha, a bi-
secretária extraordinária, Izabela, 
a deputada federal. O governador 
teve que mais uma vez mudar seus 
planos porque seu vice, Zequinha 
Marinho, se recusou a renunciar 
junto com Jatene.

Só lhe restou permanecer até 
o fim, como fez em 2006. Por um 
fator óbvio: o candidato de Zequi-
nha nunca foi seu companheiro de 
chapa, que o isolara e desprezara; 
e sem a máquina estadual, Jatene 
dificilmente se elegeria senador, 
para ser otimista.

O resto é retórica tucana.

Violência a granel
 
No dia 10, a TV Globo deu 

destaque ao Pará, rotineiramen-
te excluído da sua cobertura, ao 
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Márcio Miranda aconselha: não vote em Márcio Miranda
 
Por livre e espontânea vontade, o 

deputado Márcio Miranda ofereceu 
aos eleitores do Pará um forte motivo 
para não votarem nele, se querem le-
var à prática o discurso de moralização 
da vida pública brasileira.

O Repórter 70, principal coluna 
de  O Liberal  (ainda a voz do dono), 
informou: “Caso Márcio Miranda che-
gue ao governo do Estado, poderá lan-
çar a filha do governador Simão Jatene, 
Izabela, como sua sucessora”.

O valor de um compromisso des-
ses é, no mínimo, temerário, quando 
não absolutamente inconfiável.

O general João Figueiredo, o últi-
mo presidente da república (1979/85) 
no regime militar de 21 anos, teria 
que ser imensamente grato ao seu 
antecessor, a quem devia o manda-
to. Geisel, ao patrocinar Figueiredo, 
pensava em se tornar o condestável 
da república (como o general Góes 
Monteiro foi de Getúlio durante a 
ditadura do Estado Novo, entre 1937 
e 1945). Mas Figueiredo nunca foi ao 
gabinete de Geisel no Rio nem ao seu 
sítio, em Petrópolis.

Lula tinha o mesmo objetivo ao 
impor a candidatura de Dilma Rousse-
ff à sua sucessão. Diga-se, em defesa do 
ex-presidente, que ele sabia da incom-
petência da afilhada, que trabalhou 
ao seu lado no Palácio do Planalto. O 

que desconhecia era a dimensão abis-
sal desse despreparo, resvalando para 
aquilo que Marx chamava de “idiotia 
rural”. Quando tentou evitar que ela 
fosse a um segundo mandato, Dilma 
reagiu, animada pela energia afrodisí-
aca de quem chega ao poder.

Então liberou seus auxiliares para 
garanti-la, desde que se isolassem dela, 
como  se fossem portador de doença 
altamente contagiosa (e é mesmo: a 
corrupção), método de preservação 
que deve ter copiado do divino mestre, 
para a mais cara campanha eleitoral à 
presidência da república brasileira. Fi-
cou, mas só por mais um ano e meio. A 
conta ainda vai precisar ser paga pelos 
próximos anos. Por Lula, na cadeia.

É nesse contexto que o compro-
misso do presidente da Assembleia 
Legislativa do Estado deve ser relativi-
zado. O fenômeno mais comum, prin-
cipalmente em política, é o afilhado 
trair o padrinho (e o feitiço – da elei-
ção graças ao uso da máquina pública 
– se voltar contra o feiticeiro), mesmo 
quando acontece em família partidá-
ria, como aconteceu no PSDB entre 
Almir Gabriel e Jatene, um acusando 
o outro de Judas.

Pior do que Márcio Miranda se 
tornar exceção à regra e cumprir o 
prometido é justamente fazer o que 
diz que fará. Já vi muita transação en-

tre o poderoso que está no cargo e o 
que pretende assumi-lo, inclusive o 
candidato a novo poderoso colocar ao 
seu lado, na chapa de titular e vice do 
cargo, parente do detentor da chave 
do cofre público e da caneta que assi-
na nomeação de funcionários, a mais 
usada e exitosa ferramenta de seduzir 
e convencer eleitor

Jamais testemunhei, porém, uma 
oferta da sucessão como esta, que im-
plica a desistência do futuro (ou quase 
futuro) governador declarar que a re-
benta do padrinho será a sua sucesso-
ra, para embevecer e convencer o pai a 
entrar de cabeça (nesta circunstância, 
jamais erguida) na campanha, descar-
tando quaisquer escrúpulos da cons-
ciência. O que implica numa segunda 
renúncia: não tentar a reeleição, a joia 
da coroa desde que o terrível instituto 
foi posto nas ruas por FHC, o homem 
pragmático que assassinou o sociólogo 
ao chegar ao paroxismo da vaidade.

Em matéria de nepotismo, o de-
putado do DEM se excedeu: está se 
dispondo a pagar, ao governador do 
PSDB, pelo cargo que ele ocupa, o pre-
ço mais caro já oferecido nesse tipo de 
transação de que tenho conhecimento 
na república brasileira. É ágio recorde 
no país da corrupção.

Com a palavra, o voto e o veto, o 
distinto eleitor.

cadeira de secretário, dela pouco 
saindo para ir ver seus subordina-
dos em operação.

Ainda assim, permaneceu nela 
durante três anos. Foi-se de volta 
a Brasília, onde, até ser convocado 
para a missão, gozava as delícias de 
uma boa aposentadoria na melhor 
cidade brasileira para quem está nes-
ta condição, sem dizer a que veio.

Já o delegado Luís Fernandes 
é de carreira e já ocupou a Segup. 
Por isso mesmo, não devia voltar a 
ela. É a repetição no erro. Agrava-
do pelo fato de que agora começa 
a ser revelada uma das ações mais 
desastrosas e suspeitas da ação am-
biental do Estado: seu comporta-
mento - no mínimo, incompetente 
- no acompanhamento (ambiental 
e tributário) da maior fábrica de 
alumina do mundo, junto com a 

oitava maior fábrica de alumínio, 
ambas de propriedade da multi-
nacional norueguesa Hydro, O as-
sunto fede cada vez mais.

Deixando a Semas para substi-
tuir o general Jannot Jansen, Luís 
Fernandes parece mais preocu-
pado em se resguardar do acervo 
anterior do que tratar da missão 
atual. Ninguém o vê, nem seus su-
bordinados, em presença e ação.

Ainda que ambos fossem os 
melhores para a função, esbarram 
num governador inapetente para a 
questão (só para ela?). E se a tría-
de fosse exemplar, teria que aplicar 
sua competência para enfrentar um 
desafio quase impossível: evitar 
essa matança, que coloca Belém na 
vergonhosa posição de 10ª cidade 
mais violenta do mundo. Uma re-
alização conjunta do PSDB, dono 

político da capital e do Estado.
Massacres diários – aleatórios, 

casuais, planejados, isolados ou 
contínuos, coletivos, de execução 
sumária. Por ação de bandidos, de 
milícias e da própria polícia (mas 
- e se ela não existisse?). De repre-
sália ou por acerto de negócios. De 
cobrança de dívida ou de queima 
de arquivo. Ou, já no desespero e 
na mecânica da selvageria, por vin-
gança de policiais bandidos pela 
morte de policiais - honestos ou 
não - no precário cumprimento do 
seu dever - nas ruas, no confronto 
direto com seus inimigos, não na 
cadeira de mando ou no gabinete 
dos teóricos do assunto.

O governador, ao permanecer 
estático, perplexo ou indiferente, 
brinca com o fogo. Mas quem se 
queima é o povo.
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A fantasia do governador
contra a realidade do Pará

Acho que foi em junho de 2009 que 
me encontrei pela última vez com Simão 
Jatene. A conversa não foi entre o gover-
nador e o jornalista, mas entre dois ve-
lhos conhecidos. Ele é cinco meses mais 
velho do que eu. Foi uma conversa sobre 
o passado comum diante de um perso-
nagem famoso desse período, o grande 
cantor Walter Bandeira.

Walter estava morto e nós lhe pres-
távamos nossa última homenagem, no 
velório, apropriadamente realizado no 
teatro experimental Waldemar Henri-
que. Muita música nas relembranças. 
Afinal, Jatene também foi cantor, com 
boa voz, bom de papo também, agradá-
vel. Deixamos nossas muitas diferenças 
de lado e partilhamos a tertúlia com 
quem estava por ali. Simples como en-
trou, Jatene saiu. Nunca mais nos vimos.

Mas tenho visto e ouvido o gover-
nador a cantar, através de vídeos posta-
dos pela internet. Parte de mim aprova 
e aplaude a manutenção desse hábito 
salutar e terapêutico. Herdei da minha 
mãe o gosto pelo canto, sem absorver-
lhe a competência no gogó.

Foi cantando em dueto com ela 
que – me disseram os especialistas – a 
protegi um pouco da sanha do Alzhei-
mer, que acabaria por matá-la. Não 
por coincidência, um dia depois em 
que não consegui fazê-la me acompa-
nhar no nosso canto, em particular de 
fados, na sua cama no abrigo do Pão 
de Santo Antônio.

Outra parte de mim começou a es-
tranhar a frequência e a forma de cantar 
do governador. Ele parece cada vez mais 
empenhado em se apresentar. Canta 
como se estivesse em um palco, diante 
de um público selecionado, como o can-
tor profissional que não foi – ou foi por 
período de tempo muito curto.

Sobretudo diante das muitas mortes 
violentas e diárias no Pará, com concen-
tração na região metropolitana da capi-
tal, o governador deveria reservar sua 
cantoria para a sua maior intimidade, 
para relaxar e se divertir, como na pesca-
ria, hobby mais recente, do qual pouco 
ou nada posso dizer.

Diante do entusiasmo, da dedicação 
e do tempo dedicado pelo governador às 
suas apresentações - amadoras, mas com 
pretensão quase profissional - os gover-
nados podem achar que sua excelência 
está perdendo tempo, está se desviando 
das funções mais levadas que assumiu e, 
decididamente, não está levando tão a 
sério, como devia, a grave situação social 
do Pará, com suas carências agravadas 
pela necessidade de partilhar a riqueza 
com uma quantidade sempre maior de 
pessoas, muitas delas provenientes de 
outros Estados e países.

Observei a coincidência do amiu-
damento da presença musical do go-
vernador com a sua ausência nas ativi-
dades do Estado. Agrava-se o problema 
da insegurança pública, que o seu ante-
cessor e padrinho, o médico Almir Ga-
briel, considerava não ser nada além de 
uma sensação.

O afilhado parece seguir o diagnós-
tico. Policiais morrem e ele não vai nem 
ao velório, como teve a gentileza de fa-
zer com Walter Bandeira. Não faz um 
pronunciamento. Não convoca coletiva 
dedicada apenas a essa questão. Omi-
te-se tanto que só pode ser por confiar 
cegamente no ditado popular de que 
quem canta seus males espanta.

Se Simão Jatene olhar com mais 
acuidade em volta, perceberá que o 
dito virou mito - ou desencanto, como 
o governador.

CARTA ABERTA

(No dia 13 dirigi esta carta aberta a 
Jatene plo meu blog. Ainda não tive 

qualquer resposta.)
Noite começando, cansaço tomando 

conta do corpo, muito trabalho ao longo 
do dia, tensão, nervosismo, indignação e 
raiva, estupor e medo, vontade de largar 
tudo e buscar um abrigo seguro, civili-
zado, de vida normal - e muito distante 
de Belém do Pará, ou mesmo do Brasil.

No último suspiro (que não é o do 
mouro), um alento para escrever ao go-
vernador Simão Robison Jatene, velho 

conhecido, da minha idade, o mais bem 
sucedido (no sentido de ocupação de 
poder institucional) da nossa geração, 
para surpresa da sua quase totalidade, 
se pensamos no tempo de Jatene can-
tor e violonista, ao lado da Heliana (por 
ironia, de volta ao violão e ao canto, já 
um tanto desafinado e muito despropo-
sitado, como Nero catando poesia `ao 
som de harpa enquanto Roma ardia, 
por obra dele).

Governador: aceite a sua derrota em 
segurança pública, na sua desastrada po-
lítica para o setor, tão ruim que manteve 
no limbo do comando, por três infin-
dáveis anos, um cidadão sem qualquer 
aptidão e conhecimento para a função, 
o general Jannot. E, agora, recoloca no 
posto quem o deixou, imediatamente 
antes do general, com saldo negativo.

Reconhecendo sua derrota, reúna a 
força e a disposição que ainda lhe res-
tam e saia desse torpor insano, que leva 
o secretário de segurança pública, Luís 
Fernandes, à frase infeliz de que se sente 
seguro em Belém.

Logo em seguida, o delegado (li-
cenciado) Éder Mauro, na condição de 
deputado federal mais votado do Pará 
(ó Pará!), atribui esse estado de espíri-
to à presença de seguranças em torno 
do secretário. E garante que 80 poli-
ciais estão à disposição da segurança 
do governador.

Como se dizia antigamente, é um 
despautério, um ultraje ao cidadão que 
circula pela capital do Pará no transe do 
medo, receoso de que tirem-lhe a vida 
de forma fútil, banal, absurda.

Pois bem, governador: convoque o 
seu secretariado, coloque em posição de 
destaque os responsáveis pela segurança 
pública, convide senadores, deputados 
federais e estaduais de todos os partidos, 
representantes do governo federal aqui 
sediados, das universidades, dos empre-
sários, dos trabalhadores e da sociedade 
civil, a magistratura e o Ministério Pú-
blico, para uma reunião no Mangueiri-
nho (dispensando o pagamento das suas 
milionárias taxas).

Determine que um grupo de inteli-
gência prepare um quadro objetivo so-
bre a gravidade da situação, sem tentati-
va de maquiá-la ou manipulá-la. A partir 
desse diagnóstico, abra um tempo para 
a inscrição de participantes, por ordem 
cronológica até o limite de 50 pessoas, 
dentre o universo de representantes de-
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Morrem 22 na rebelião mas pouco se sabe dela

signados por seus pares e previamente 
cadastrados antes do encontro.

Cada um disporá de até cinco minu-
tos, rigorosamente cronometrados, para 
apresentar uma única sugestão concreta 
para uma política de segurança pública. 
A sugestão será anotada e incorporada a 
um projeto de lei, a ser encaminhado à 
Assembleia Legislativa para discussão e 
aprovação, em regime de urgência.

Uma comissão externa de 10 mem-
bros, eleitos durante o encontro, fará a 
revisão final. O texto dessa revisão não 
poderá mais ser alterado pelo governo, 
que simplesmente o encaminhará.

O governador, mesmo em fim de 
mandato e em período eleitoral, assegu-
rará o cumprimento dos resultados des-
sa consulta, procurando alcançar como 
alguns dos seus objetivos, que eu, como 
provocador desta iniciativa sugiro:

-mais policiais nas ruas, devolvendo 
às delegacias e à tropa os que estiverem 
desviados em atividades-meio (eram pelo 
menos 500 homens só da PM anos atrás).

– mais mobilidade às patrulhas po-
liciais em campo, com todo armamento 
necessário e os veículos adequados.

– formação de atiradores de elite em 
um credenciado centro internacional para 
enfrentar os bandidos que fazem reféns e 
qualquer um que ameace a vida alheia.

– aprimoramento do núcleo cen-
tralizado de inteligência, com os equi-

pamentos mais modernos e curso de 
aperfeiçoamento no exterior em regime 
intensivo.

– salário indireto para a força po-
licial: moradia subsidiada, creche, re-
feição especial, escola, plano de saúde 
próprio e assistência psicológica espe-
cífica, clube de lazer de qualidade para 
os familiares, etc. Ou seja, melhorar as 
condições de vida dos policiais sem re-
percussão na folha de pessoal do Estado.

– uma ouvidoria independente, efi-
ciente e ágil para absorver as denúncias, 
queixas, críticas e sugestões da popula-
ção com a maior credibilidade possível.

Naturalmente, sugestões mais nu-
merosas e melhores aparecerão, preci-
sam aparecer.

O governo foi derrotado. Mas a po-
pulação não tem que pagar - ainda mais 
- por isso. Saia da sua passividade, go-
vernador. Dê uma resposta aos cidadãos 
aflitos, como eu. Ou esqueça para que 
nós não voltemos atrás no que já esta-
mos fazendo: esquecendo-o.

 
IRREALIDADE

 
O governador Simão Jatene deci-

diu pagar o preço que o risco de re-
jeitar o oferecimento de ajuda federal 
para a segurança pública do Estado 
representa. Se aceitasse, sofreria mais 
um desgaste político, já que a ini-

ciativa de Raul Jungmann teria sido 
inspirada por Helder Barbalho, seu 
adversário pré-candidato do MDB ao 
governo do Estado.

Ao decidir continuar a exercer a 
plenitude da sua jurisdição, porém, o 
governador sofrerá mais um golpe se 
ocorrer uma nova matança ou os índi-
ces de violência não baixarem. Será o 
esgotamento final do pouco que ainda 
lhe resta de credibilidade em matéria 
de segurança pública.

Enquanto ele simulava autossufi-
ciência, com um enorme atraso, o co-
mando da Polícia Militar retirava de 
operação seus sete trailers instalados 
em Belém. Para chegar a uma conclu-
são que já era generalizada nesse setor, 
foi preciso que um bando atacasse o 
trailer da Condor, ferindo gravemente 
a cabo Edna Maria. Um vídeo mostrou 
a premeditação do ataque e a facilida-
de na sua execução, seguida de fuga 
bem sucedida.

Um ponto fixo de policiais é atrati-
vo para vinganças ou mesmo intimida-
ções de criminosos em qualquer área 
da cidade, que já é um contínuo de 
pontos críticos. A teimosia em manter 
suas concepções e a demora em corri-
gir erros são dois dos componentes da 
desastrosa política de segurança públi-
ca do governo do PSDB. Ele acabou se 
enredando em seus próprios erros.

É um sinal dos tempos de violência 
no Pará que a reportagem mais rica em 
informações sobre a rebelião, com 22 
mortos, que ocorreu no dia 10, na peni-
tenciária de Santa Izabel, na região me-
tropolitana de Belém, tenha sido publi-
cada, hoje, pela Folha de S. Paulo, escrita 
por Rogério Pagnan Bruno Santos.

Mesmo que o repórter não tenha 
desvendado o mistério que continua a 
cercar o fato, ele apontou as inconsistên-
cias, incongruências da versão apresenta-
da pelo governo do Estado, que esconde 
mais do que revela.

O choque e as mortes resultaram de 
uma tentativa de invasão da penitenciá-
ria para dar fuga a presos selecionados, 
talvez integrantes do Comando Verme-
lho, que tem o mando no local?

Foi uma rebelião interna, sem o 
apoio de fora dos muros da detenção? 
Foi uma cominação dos dois fatores? 
Foi um acerto de contas entre grupos 
de prisioneiros? Ainda que tenha sido 
isso, a polícia aproveitou para liquidar 
desafetos? Algumas das mortes foram 
pura execução? Qual era a condição 
dos mortos?

Nada disso está claro. Tudo e ainda 
mais é possível. As autoridades não con-
taram tudo que sabem ou ainda não sa-
bem tudo que aconteceu?

Mais perguntas seriam feitas e mais 
respostas teriam que ser dadas se a im-
prensa paraense apurasse mais, inves-
tigasse junto a mais fontes, checasse 
informações, percorresse as instalações 
penitenciárias e fizesse, com maior am-
plitude, o que a Folha de S. Paulo fez. A 
péssima cobertura cotidiana dos assun-
tos policiais acabou por entortar a boca 
do jornalismo desse setor. Por isso, 
mais um dia se passa de um aconteci-
mento tão grave com muitas perguntas 
e poucas respostas.

IMAGENS DA VIOLÊNCIA

As imagens do vídeo são chocan-
tes: corpos estendidos e espalhados por 
uma área no interior da penitenciária de 
Santa Izabel, na região metropolitana de 
Belém. São as vítimas de uma batalha 
campal que começou seis horas atrás: 23 
pessoas morreram no tiroteio intenso.

Era uma  tentativa de fuga em mas-
sa iniciada de fora da penitenciária por 

um grupo numeroso e bem armado. Está 
confirmada a morte de um agente prisio-
nal. Ainda é desconhecida a identidade 
de outras 22 pessoas, entre presos e pes-
soas suspeitas de dar cobertura à fuga. 
Há mais gente ferida em estado grave.

Como costuma acontecer nesses 
barris de pólvora humana, o excesso de 
lotação é o ingrediente para cenas de 
barbárie quando ocorre uma rebelião 
ou tentativa de fuga coletiva. Havia 60% 
de presos a mais do que a capacidade da 
penitenciária.

O episódio ocorre no dia seguinte à 
chacina de 12 pessoas, que se sucedeu 
à morte de mais dois PMs na véspera, 
elevando para 18 as baixas na corpora-
ção, entre militares ativos e na reserva, 
só neste ano. É apenas coincidência in-
feliz, o extremo da má sorte para o go-
verno do Estado?

Se foi, então a casualidade é uma 
metáfora da causalidade. Como não 
se pode demitir um governador eleito 
pelo povo, o povo que se manifeste e o 
governador, se é vítima de tantas coin-
cidências ruins na segurança pública do 
Pará, que peça para sair.



Na batalha de Barcarena,
quem diz a verdade?

 

revelado frágeis: a prática de crime 
ecológico, como o recente perpetra-
do pela Anglo American e a Vale em 
Mariana, Minas Gerais, o maior da 
história do Brasil.

Se a Hydro for em frente e, para 
resolver o dissídio, se torne neces-
sário recorrer a uma arbitragem in-
ternacional, seria um passo à frente 
para, ao mesmo tempo, desvendar 
as práticas ilegais ou irregularida-
des de poderosas empresas e a se-
riedade da conduta governamental, 
muito elogiada às vezes mais pelo 
que diz do que pelo que faz. A pro-
va dos nove fará bem a todos, prin-
cipalmente ao quase sempre esque-
cido cidadão.

 A diretoria da Albrás anunciou 
que decidiu cortar 50% da produ-
ção da sua fábrica de alumínio de 
Barcarena, o que corresponde a 230 
mil toneladas, com base na produ-
ção anual. “O corte foi necessário 
devido à redução de produção im-
posta à Alunorte, que impossibilita 
o fornecimento de mais de 50% da 
alumina que a Albras precisa”, diz o 
comunicado.

O processo de redução da pro-
dução terá início “em breve, uma 
vez que toda a alumina da Albrás é 
fornecida pela Alunorte”. A Albras 
diz que poderá reiniciar sua produ-
ção “tão logo a Alunorte retome sua 
produção total”.

“Nossa preocupação principal 
são os empregados da Albras, bem 
como nossos clientes, que serão afe-
tados pela decisão. Manteremos di-
álogo com os sindicatos para avaliar 
qualquer impacto para os emprega-
dos”, disse o presidente do conselho 
da Albrás, Einar Glommes.

A Albras é a oitava maior produ-
tora mundial de alumínio do mundo 
e a maior do continente. A capacida-
de da fábrica é de 460 mil toneladas 
de alumínio primário por ano. A Hy-
dro é proprietária de 51% da Albras. 
Os 49% restantes pertencem à Ni-
ppon Amazon Aluminium Co. Ltd.

O Estado do Pará, o segundo em 
território e o nono em população do 
Brasil, espera arrecadar neste ano 
27 bilhões de reais. A multinacional 
norueguesa Norsk Hydro fatura um 
terço desse valor no Estado, em qua-
tro empreendimentos: a maior fábri-
ca de alumina e a oitava maior fábri-
ca de alumínio do mundo, uma das 
maiores jazidas de bauxita do mun-
do e participação em outra mina.

Com expectativa de receita pró-
xima de R$ 10 bilhões, ela emprega 
– direta e indiretamente – quase cin-
co mil pessoas, quatro mil delas no 
município de Barcarena, sua princi-
pal base no Brasil, a 50 quilômetros 
de Belém. E a que mais deve se ex-
pandir em todos os domínios dessa 
multinacional.

Nas últimas semanas a Hydro foi 
tema de interesse internacional por 
ser flagrada fazendo exatamente o 
oposto do que constituía o seu maior 
capital institucional e de prestígio: 
a atenção e os cuidados exemplares 
com o meio ambiente. Uma creden-
cial que fez o governo da Noruega, 
maior acionista da empresa, criar um 
programa de um bilhão de reais para 
proteger as florestas da Amazônia e 
criticar o governo brasileiro por não 
prestar a contrapartida devida por 
tanta atenção de um país estrangeiro.

A partir de denúncias de mo-
radores vizinhos às duas fábricas 
gêmeas, a Albrás (de alumínio) e a 
Alunorte (de alumina), autoridades 
locais constataram não apenas o va-
zamento de lama tóxica a partir dos 
imensos depósitos de rejeitos indus-
triais como a existência de tubula-
ções clandestinas que despejavam 
água sem tratamento nas drenagens 
naturais da região.

O Instituto Evandro Chagas, uma 
das principais instituições científi-
cas da região, com reconhecimento 
internacional na sua especialidade, 
o estudo de arboviroses tropicais, 
chegou a constatar, junto com a Uni-
versidade Federal do Pará, a maior 
do norte do país, a contaminação de 
pessoas com metais pesados, em do-
sagens elevadas.

Inicialmente, a alta direção da 
Hydro recnheceu erros e falhas, ad-
mitindo sua culpa, pedindo descul-
pas e prometendo sanar todas as ir-
regularidades. Investiria o que fosse 
necessário (200 milhões de reais) 
para montar um sistema de controle 
dos resíduos da sua atividade, poten-
cialmente agressiva ao meio ambien-
te, na mais exemplar possível.

Nesta semana, porém, a empresa 
contra-atacou. Com base em resulta-
dos preliminares de uma auditagem 
internacional, contestou os resulta-
dos das pesquisas que levaram à sua 
condenação e execração pública.

Sustentou que não houve trans-
bordamento das bacias de deposi-
ção de lama vermelha, resultante 
da lavagem química do minério de 
bauxita para sua transformação em 
metal. Nem teria havido lançamento 
de água contaminada nas drenagens, 

que resultariam em sérios problemas 
de moradores ribeirinhos, inclusi-
ve pela ameaça de doenças graves, 
como o câncer.

Em seguida, a empresa anunciou 
que a Albrás, responsável pela produ-
ção de 460 mil toneladas de alumínio 
primário, a principal exportadora 
brasileira desse produto, começaria a 
ter sua atividade reduzida à metade, 
já que outra subsidiária do grupo, a 
Mineração Paragominas, responsá-
vel pela maior parte do suprimento 
de matéria prima, teve de se ajustar 
à diminuição de 50% da produção da 
Alunorte, por ordem da justiça, que 
ainda obrigou a companhia a pagar 
pesada multa.

O laudo preliminar, cuja íntegra 
não foi fornecida, parece ter dado 
ânimo à Hydro de enfrentar o go-
verno num terreno no qual as donas 
de grandes empreendimentos se têm 


