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Sem medidas
Após assumir o 
mandato, o saudoso 
deputado Clodovil 
Hernandes (PTC-SP) 
estreou em grande es-
tilo, ao exigir silêncio 
durante seu discurso 
de estreia, calando 
368 parlamentares 
no plenário. E ainda 
deu um pito em Pau-
lo Maluf (PP-SP), que 
insistia em conver-
sas paralelas. Em se-
guida, uma repórter 
quis saber como ele 
votaria as medidas 
provisórias da pauta. 
Clodovil fez graça:
- Que medida o quê, mi-
nha filha... Eu não estou 
aqui para fazer roupa!

Vamos 
reapreciar 
isso sob o 
ângulo do 
desvio de 
ótica”

‘‘
Ministro Luiz Fux (STF) sobre 
brecha para o político que 
renuncia para evitar cassação

Maconheiros 

Os maconheiros da USP, 
que invadiram e depreda-
ram o prédio da reitoria, 
foram financiados por di-
nheiro público. O Partido 
da Causa Operária (PCO), 
que incitou e deu suporte 
à confusão, recebeu só este 
ano R$ 360 mil do fundo 
partidário, da Justiça Elei-
toral. A Conlutas, central 
sindical que bancou R$ 39 
mil para fiança dos detidos, 
recebe R$ 15 mil mensais 
do sindicato dos docentes 
do ensino superior.  

Profi ssionais
Acusado pelo reitor João 
Rodas de ser o mentor da 
confusão na USP, o PCO con-
firma: “a gente participa do 
movimento desde o início”.

Caixinha do mal
A Conlutas informa que “di-
versos sindicatos”, como dos 
Sem Teto e de Servidores Fe-
derais da Educação Básica, 
contribuíram para a fiança.

Pernas curtas
A Conlutas diz não receber 
porque é contra imposto sin-
dical, mas para o Ministério 
do Trabalho irregularidades é 
que a impedem de recebê-lo.

Ao pé do morro
Os maconheiros da USP 
rejeitam a presença da PM 
no campus pelas  mesmas 
razões que “Nem” impedia 
a PM de subir a Rocinha?

Ligações perigosas 

A denúncia do Ministério Pú-
blico de “crime eleitoral”, que 
não sai do lugar, aproxima o 
traficante Antônio Francis-
co Bonfim Lopes, o “Nem”, 
do submundo político na 
Rocinha, a maior favela da 
América Latina. Com o fale-
cido vereador Luiz Cláudio 
Oliveira, foi acusado de coa-
gir moradores para votar em 
“Claudinho da Academia” 
(PSDC). A PF sabia, menos o 
governador Sérgio Cabral, 
que além de tirar fotos com 
o “líder comunitário”, foi ao 
enterro dele, em 2010. 

Junto e misturado
O submundo é tão ousado 
que “Claudinho da Acade-
mia” dividiu palanque com 
Dilma e Lula no lançamen-
to do PAC da Rocinha. 

Corte
No topo dos assuntos mais co-
mentados no Twitter, “Nem” 
virou piada: “depois de pren-
derem o barão da droga, falta 
agora encontrar o rei”.
 

Terremoto
Após o desafio de só deixar o 
cargo “a bala”, o ministro Lupi 
virou alvo de piada: só falou 
besteira porque está muito 
“abalado” com o governo.

Fato e fantasia
O alagoano Teotônio Vilela 
exibe provas da lisura no pa-
gamento da dívida do Estado 
no banco Panamericano, de 
R$ 3,3 milhões, mas muitos 
preferem acreditar na fan-
tasia da “irregularidade”. O 
pagamento de dívidas herda-
das obedeceu a uma fila. Os 
bancos foram os últimos. 

Calote caro
Antecessor de Teotônio Vie-
la no governo de Alagoas, 
Ronaldo Lessa descontava 
do servidor a mensalidade 
do crédito consignado, mas 
não repassava os valores. A 
dívida junto a bancos che-
gou a R$ 40 milhões.

Vigarice indígena
Durante audiência para de-
bater a questão das terras 
indígenas na Câmara, o 
deputado Nelson Padovani 
(PSC-PR) revelou que os-
sos de índios do Xingu são 
transportados e enterrados 
em fazendas produtivas de 
outras regiões, para forçar a 
demarcação de terras.

Bessa no PTB
O ex-deputado Laerte Bessa 
(PSC), líder de policiais civis 
do DF, tem conversado com 
o senador Gim Argelo (DF) 
sobre sua transferência 
para o PTB. Bessa rompeu 
com o grupo do ex-aliado 
Joaquim Roriz.

Para comer frio
O PMDB não reagirá agora 
à recusa de Dilma de tomar 
parte do seu programa na TV. 
O partido não reage no calor 
dos fatos. Aguardem-se as co-
ligações com o PT para as elei-
ções municipais. Aí, então...

Pão de queijo
O rolo da ONG Instituto Ci-
dade no Esporte, envolvendo 
o repasse suspeito de R$ 9,5 
milhões, detonou o projeto 
do “padrinho” Wadson Ri-
beiro, secretário nacional e 
braço direito do ex-ministro 
Orlando Silva, de se candida-
tar a prefeito de Juiz de Fora 
(MG) em 2012, pelo PCdoB.

Lei de Garrincha
O ministro Fernando 
“Enem” Haddad (Educação) 
obteve, como pré-candida-
to petista à prefeitura de 
São Paulo, a unanimidade. 
Lula fez todos se retirarem 
da disputa. Agora só falta 
combinar com o eleitor. 

Esqueceram 
A Controladoria-Geral da 
União precisa tirar a poeira 
e sacudir as irregularidades 
graves encontradas pelo Tri-
bunal de Contas da União nas 
obras da BR-O50 e BR-265, em 
Minas, e BR-487, no Paraná. 

Pensando bem...
... aparecendo quase todo 
dia de máscara na janela, 
Lula quer virar o Michael 
Jackson de São Bernardo.

cláudio
humberto

ch@claudiohumberto.com.br

Dilma aprovada por 47% 
dos paraenses. Jatene 35%.

A pesquisa do Datafolha 
também demonstra a ava-
liação dos paraenses sobre 

o governo de Dilma Rousseff, 
presidente do Brasil, e do go-
vernador do Pará, Simão Jate-
ne. A gestão da presidente Dil-
ma é avaliada como  ótima ou 
boa por 47% dos eleitores para-
enses. Outros 42% dizem que 
seu governo é regular, enquan-
to que 9% o consideram ruim 
ou péssimo. A nota atribuída 
pelos paraenses ao governo da 
presidente é de 7,1.

Já a aprovação do governo 
Simão Jatene pelos paraenses é 
menor: somente 35% dos para-
enses consideram a gestão de 
Jatene ótima ou boa, enquan-
to 39% a consideram regular. 
A fatia dos que consideram o 
governo tucano ruim ou pés-
simo é de 20%. No grupo de 
eleitores favoráveis a Carajás, 
o índice de ruim ou péssimo 
chega a 28%. Entre os eleitores 
que são favoráveis à criação do 
Tapajós, 30% avaliam o gover-
no como ruim ou péssimo. A 
nota média atribuída ao gover-
no de Jatene é de 6,2.

A pesquisa também sondou 
os paraenses sobre a avaliação 
que fazem dos serviços pú-
blicos oferecidos no estado. O 
esgotamento sanitário é con-
siderado o pior serviço - sete 
em cada dez eleitores do Pará 
(71%) dizem que a canalização 
de esgoto no Estado é ruim ou 
péssima. Os hospitais e a saúde 
pública também foram consi-
derados péssimos por 67% da 
população. Também foram mal 
avaliados o saneamento básico 
e a segurança do estado. “Mora-
dia e habitação” e “luz, rede elé-
trica e energia” são os serviços 
com maior índice de avaliações 
boas e ótimas. O Datafolha tam-
bém perguntou se esses servi-
ços melhorariam, piorariam ou 
ficariam como estão no caso de 
uma possível divisão do estado 
e, de forma geral, mais eleitores 
disseram que melhorariam.

PROPAGANDA

A primeira noite de veicula-
ção da propaganda referente ao 
plebiscito de 11 de dezembro 
sobre a proposta de divisão 
territorial do Estado do Pará, 
com mensagens relacionando 
razão e emoção, ontem à noite, 
trouxe de vez o assunto para a 

DATAFOLHA
Pesquisa revela que  
os paraenses acham 
o governo federal 
melhor que o estadual

Intervenção na OAB provoca ato de protesto

Um ato de repúdio reuniu, 
na manhã de ontem, em frente 
à sede da Ordem dos Advoga-
dos do Brasil - Seção Pará (OAB-
PA), no bairro da Campina, 
advogados, representantes de 
sindicatos, associações e outras 
representações. Na ocasião, eles 
protestaram contra a interven-
ção do Conselho Federal da 
Ordem na seccional paraense, 
o que provocou o afastamento 
do presidente eleito pela classe, 
Jarbas Vasconcelos.

A principal crítica exposta 
durante a manifestação foi o 
fato da intervenção ser com-
preendida como um ato polí-
tico e não jurídico, como deve-
ria. “Estamos questionando a 
forma como essa intervenção 
foi feita, sem seguir as etapas 
processuais previstas no Es-
tatuto da OAB”, informou o 
advogado João dos Anjos, um 

dos coordenadores do Ato. 
Outro questionamento foi 

quanto à escolha do advoga-
do paranaense Roberto Bu-
sato para presidir a OAB-PA 
durante a intervenção. “Não 
concordamos com a escolha 
de alguém que não conhece 
a realidade do Estado do Pa-
rá para presidir à Ordem em 
detrimento da pessoa que foi 
eleita pelos advogados. Além 
disso, a OAB-PA desempenha 
diversas atividades, através de 
suas comissões, que mantém 
diversas atividades e serviços 
à sociedade e não sabemos se 
eles terão continuidade”, res-
saltou João dos Anjos. Esse 
também foi o questionamento 
do advogado José Maria Vieira, 
presidente da Associação dos 
Advogados Trabalhistas do 
Estado do Pará (Atep). “Quero 
dizer que nesta terra existem 
advogados competentes para 
presidir à Ordem, por isso não 
vamos sossegar até tirar esse 
interventor que está ai”, disse.

Uma das entidades que le-
vou representantes até o local 
em apoio ao Ato de Repúdio foi 
a União Geral dos Trabalhado-

res (UGT). “Apoiamos a eleição 
do Jarbas (Vasconcelos) e não 
concordamos com a interven-
ção dentro de uma instituição 
democrática. A seção é esta-
dual e não existe nenhuma 
denúncia comprovada”, afir-
mou o presidente da UGT, José 
Francisco Pereira.

O presidente afastado da 
OAB-PA, Jarbas Vasconcelos, 
acompanhou a manifestação 
e fez questão de agradecer pe-
lo apoio recebido. “Apesar de 
ter sido afastado do exercício 
legítimo do meu cargo, estou 
me sentido muito feliz pelo 
apoio dos advogados e de toda 
a sociedade”, ressaltou. 

Jarbas enfatizou sua con-
tribuição para que todas as 
questões que levaram ao seu 
afastamento sejam apuradas, 
mas que gostaria que outros 
pontos fossem esclarecidos. 
“É preciso saber as razões que 
levaram o presidente da OAB 
Nacional a dar esse golpe, é 
preciso saber que interesses 
políticos estão por traz disso. 
Vamos passar a OAB a limpo. 
Vamos comparar a minha 
prestação de contas com a dos 

últimos presidentes da Ordem. 
Estou me sentido um persegui-
do político”, resumiu.   

A organização do Ato in-
formou que outras manifesta-
ções de repúdio à intervenção 
deverão ocorrer nos próximos 
dias. “Esse é apenas o primeiro 
ato formal, mas outros ainda 
serão agendados. Vamos nos 
reunir na próxima semana 
para discutir esse assunto”, 
afirmou João dos Anjos. 

No dia 23 de outubro, o 
Conselho Federal aprovou, pe-
la primeira vez na história da 
OAB, a intervenção em uma 
de suas seccionais. Na oca-
sião, foram afastados todos 
os dirigentes envolvidos na 
tentativa de venda de um ter-
reno da subseção de Altamira, 
que teve como estopim a falsi-
ficação da assinatura de um 
diretor. Além do presidente da 
OAB-PA, mais quatro mem-
bros envolvidos no processo 
- o secretário-geral, Alberto 
Campos Júnior e os diretores 
licenciados Evaldo Pinto, Jorge 
Medeiros e Albano Martins. A 
intervenção está prevista para 
durar seis meses.

“Belém não 
deve fechar os
olhos para o 
povo do interior 
do Estado”

apreciação dos eleitores para-
enses. A campanha da Frente 
contra a criação do Estado de 
Carajás pregou a união entre os 
paraenses como estratégia pa-
ra garantir benesses econômi-
cas e administrativas a todas 
as regiões no Pará. A Frente a 
favor da criação do Estado do 
Carajás levou ao ar a ideia de 
conquistas a partir da divisão 
do Pará, como, por exemplo, o 
melhor atendimento à saúde 
dos habitantes dos municípios 
do interior do Estado. 

A mensagem contra a di-
visão do Pará trouxe pesso-
as usando camisetas com a 
bandeira do Estado cantando 
o Hino do Pará no Forte do 
Presépio, no bairro da Cidade 
Velha. Foram trabalhados o or-
gulho de ser paraense, o fato 
de o Estado ser único e diverso 
e reunir um povo bom e traba-
lhador, em meio a imagens 
mostrando ícones da cultura 
paraense, como locais e pon-
tos turísticos, frutos e ritmos 
estaduais. A Frente contra a 
criação do Estado de Carajás 
ressaltou que o dia 11 de de-
zembro será um dia de voto 
não para se elegar um candi-
dato, mas para se decidir ser o 
Pará deve ou não ser dividido. 

A Frente argumentou que, 
em caso de divisão territorial, 
o Pará vai perder 83% do ter-
ritório, com 58% ficando para 
Tapajós e Carajás assumindo 
25%. O Pará ficará com 17% do 
território atual, ou seja, 1/6 do 
que é hoje, transformando-se 
em um “Parazinho”. Tapajós 
ficará com 87% das florestas 
e rios e Carajás, com 85% da 
produção mineral. A mensa-
gem da Frente terminou com 
um vídeo de um tecnobrega 
contra a divisão do Pará. 

No programa de estreia da 
Frente a favor da criação do Es-
tado do Carajás, as imagens de 
abertura foram de moradores de 
baixa renda do interior do Estado, 
em particular, comunidades ri-
berinhas. Na mensagem, foi afir-
mado que mais importante que 
o tamanho do Pará é o tamanho 
dos problemas, do sofrimento da 
população no Estado. Se o Pará 
não for dividido, segundo a men-
sagem da Frente, não acontecerá 

nada no Estado, ou seja, não ha-
verá investimentos para melhor 
qualidade de vida da população, 
em especial na área da saúde. 

A Frente argumentou que o 
Governo do Estado não possui 
recursos financeiros para inves-
timentos na saúde e educação 
pública no Estado, e informou 
que os salários dos policiais de 
Tocantins são maiores que os 
do Estado. Se o Pará for dividido, 
segundo a Frente, será mais vi-
ável a administração das novas 
unidades federativas e os recur-
sos do Fundo de Participação 
dos Estados (FPE) subiriam dos 
atuais R$ 2,9 bilhões do Pará 
para R$ 5,9 bilhões ao ano, be-
neficiando aos três territórios. 
No jingle da Frente, foi enfocada 
a esperança dos habitantes das 
cidades do Pará e que Belém não 
deve fechar os olhos para o po-
vo do interior do Estado.

A propaganda sobre o ple-
biscito nas emissoras de rádio 
é feita em blocos, das 7 às 7h10 
e das 12 às 12h10. Na televisão, 
das 13 às 13h10 e das 20h30 às 
20h40, sempre à segundas, ter-
ças, quartas, sextas e sábados, 
de acordo com o horário de Bra-
sília (DF). Hoje, será a vez das 
campanhas das frents contra e 
a favor do Estado de Tapajós.

MANIFESTAÇÃO
Classe contesta 
ação do Conselho
Federal por ter
caráter político

Ótimo / bom Regular Ruim / péssimo Não sabe

Ótimo / bom Regular Ruim / péssimo Não sabe
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51 48

41 42
40 41
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7 9
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26
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4240
35

39

28
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AVALIAÇÃO DO GOVERNADOR SIMÃO JATENE

AVALIAÇÃO DA PRESIDENTE DILMA ROUSSEFF 

O governo de Simão 
Jatene é avaliado como 
ótimo ou bom para 

35%

Total da amostra  (eleitores do atual Estado do Pará)
Eleitores do novo Estado de Carajás

Eleitores do novo Estado do Pará
Eleitores do novo Estado de Tapajós

Total da amostra  (eleitores do atual Estado do Pará)
Eleitores do novo Estado de Carajás

Eleitores do novo Estado do Pará
Eleitores do novo Estado de Tapajós

(Estimulada e única, em %)

(Estimulada e única, em %)

Para

47% 
dos eleitores do Pará, 
Dilma Rousseff está 
fazendo um governo 
ótimo ou bom
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