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AZUL MAGENTA AMARELO PRETO

HD de 300GB com 15k

COMPRAS SUPERFATURADAS

Assento de vaso sanitário para deficientes

Home Theater 5.1 Sound Surround

Lata de tinta verniz, acabamento brilhante,
de cor transparente

Caixa de 24 lápis de cor

Lâmpada incandescente 13W de 220V

Soquete antivibratório para lâmpada fluorescente

Preço pago pela Biblioteca Preço médio de mercado

R$ 5 mil

R$ 928

R$ 838

R$ 196

R$ 149

R$ 134

R$ 1.100

R$ 200

R$ 69

R$ 15

R$ 8,2

R$ 1,5

R$ 434

R$ 8,4

Desde 1990 sem gravar, Robertinho de Recife ensaia
uma volta, com a bênção da nova geração • 3

No Rio, o galã Antonio Banderas revela que daqui
para a frente pretende dirigir mais do que atuar • 3

Coleção de problemas
Os exemplares de estreia da primeira revista em quadrinhos do Brasil são furtados da Biblioteca Nacional,

onde produtos vêm sendo adquiridos com preços até dez vezes mais caros do que os praticados no mercado

NOVO FURTO: sumiram da Biblioteca Nacional o primeiro (à esquerda) e

o segundo números da revista “O Tico-Tico”, publicada entre 1905 e 1957

e em cujas páginas personagens como Mickey e Popeye surgiram no país

André Miranda

A
lgumas gerações de brasilei-
ros, que por mais de 50 anos
cresceram lendo a principal
revista infantil do país na pri-
meira metade do século XX,
podem se considerar órfãs.
As duas primeiras edições

do almanaque “O Tico-Tico” — a primeira
revista em quadrinhos do Brasil —, publi-
cadas em 1905, foram furtadas da Fundação
Biblioteca Nacional (FBN), no Rio. O crime
ocorreu há cerca de um ano, depois de a
instituição receber um investimento milio-
nário em segurança (veja quadro ao lado), e
nunca veio a público. A direção da biblio-
teca diz não se manifestar sobre o assunto
por recomendação da Polícia Federal, para
não interferir nas investigações. Até hoje,
as revistas, extremamente raras e conside-
radas uma das preciosidades do acervo da
FBN, não foram recuperadas.

Os problemas da Biblioteca Nacional, po-
rém, não se encerram no que acontece nas
áreas públicas da instituição. Um levanta-
mento feito pelo GLOBO em pregões e em-
penhos para compra de material indicam
que o órgão vem adquirindo produtos com
preços duas, três, cinco e até dez vezes mais
caros do que os encontrados no mercado. A
prática chama a atenção porque, em pre-
gões, os órgãos públicos avaliam as ofertas
de empresas concorrentes e escolhem exa-
tamente aquelas que estipulam o preço mais
barato para o produto pedido. Mesmo as-

sim, entre outros itens, a FBN recebeu este
ano um HD de 300 gigabytes para servidor
num custo de R$ 5 mil. O preço sugerido pe-
lo fabricante é de R$ 1.100.

A revista “O Tico-Tico” foi publicada re-
gularmente, às quartas-feiras, entre 1905 e
1957. A partir dali, o almanaque teve edi-
ções especiais até 1977. Personagens como
Gato Félix, Mickey Mouse e Popeye apare-
ceram no Brasil pela primeira vez nas pá-
ginas de “O Tico-Tico”. Entre seus ilustrado-
res, estiveram nomes importantes das artes

brasileiras, como J. Carlos, Luiz Sá e Angelo
Agostini. Em 2005, quando o semanário
completaria cem anos, dada a sua impor-
tância, a própria Biblioteca Nacional orga-
nizou uma exposição de três meses com
parte de seu acervo da revista.

A suspeita da Polícia Federal é de que o
furto tenha sido ação de criminosos que se
passaram por pesquisadores na seção de
periódicos da instituição e simplesmente
guardaram as duas edições da publicação
em bolsas ou casacos, saindo sem serem

notados. O crime teria ocorrido em maio,
mas a FBN afirma só ter comunicado o fato
à Delegacia de Repressão a Crimes Contra o
Meio-Ambiente e Patrimônio Histórico, da
Polícia Federal, em agosto de 2010.

A investigação da PF aponta como prin-
cipal suspeito dos furtos da revista o estu-
dante Leonardo Jorge da Silva. No fim de ju-
lho, antes da denúncia da FBN à polícia so-
bre “O Tico-Tico”, Leonardo Jorge foi preso
em flagrante, numa rua de Copacabana, por
outro crime: ele estava de posse da tela “En-
terro”, de Candido Portinari, furtada do Mu-
seu de Arte Contemporânea de Pernambu-
co, 15 dias antes. Em sua agenda, a PF en-
controu os números de referência das duas
“O Tico-Tico” retiradas da biblioteca. A in-
vestigação segue em curso.

— É uma notícia horrível. Se não me en-
gano, a Biblioteca Nacional era a única ins-
tituição que tinha a coleção completa de “O
Tico-Tico” — diz Waldomiro Vergueiro, pro-
fessor da USP e organizador do livro “O Tico-
Tico: centenário da primeira revista em qua-
drinhos do Brasil”. — É impossível precisar
o valor econômico das revistas furtadas.
Mas eu posso falar da perda cultural. “O Ti-
co-Tico” era muito valorizada por pais e pro-
fessores porque tinha um compromisso for-
te com a educação. As histórias em quadri-
nhos estrangeiras chegaram pela primeira
vez ao Brasil por meio da publicação. O Rui
Barbosa citou a revista num discurso no Se-
nado. O Carlos Drummond de Andrade fez
um crônica sobre ela. É um pouco da memó-
ria do país que se vai. Continua na página 2

Furtos e fraudes no passado
● Em julho de 2005, a Biblioteca Nacio-
nal esteve às voltas com outro caso de
furto. Na ocasião, 991 fotos, incluindo
imagens de Marc Ferrez, sumiram dos
acervos da instituição. Cinco suspei-
tos foram detidos em 2007, sendo que
quatro deles respondem a processo
em liberdade, e somente 101 das fotos
foram recuperadas. Por conta do cri-
me, o bibliófilo Pedro Corrêa do Lago,
então presidente da Biblioteca Nacio-
nal, foi multado no ano passado em R$
36 mil pelo Tribunal de Contas da
União (TCU), por negligência.

O furto de 2005 também fez com
que a Biblioteca Nacional investisse,
já na gestão seguinte, com Muniz So-

dré na presidência, R$ 1,7 milhão
num sistema de monitoramento, com
câmeras e sensores de movimento.

Além disso, em fevereiro de 2009, O
GLOBO mostrou que a Biblioteca Na-
cional havia comprado computado-
res 77% acima do valor de mercado
para um programa de instalação de
bibliotecas públicas, num contrato
de R$1.726.485,04. A reportagem tam-
bém revelou que a biblioteca havia
recebido denúncia de fraudes num
pregão para compra de equipamen-
tos de informática e havia aberto uma
investigação interna. O referido pre-
gão, porém, não foi interrompido. E a
investigação não seguiu adiante.
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Text Box
Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 29 maio. 2011, Segundo Caderno, p. 3.




