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M arighella nas-
ceu em Salva-
dor no dia 5
de dezembro
de 1911. Era fi-
lho de Augus-

to Marighella, mecânico natu-
ral da Itália, e de Maria Rita Ma-
righella, descendente de escra-
vos africanos.

O Dicionário Histórico-Biográ-
fico Brasileiro – Pós 1930, edita-
do em 2001 pela Fundação Ge-
túlio Vargas, encontra-se sucin-
ta e desapaixonada biografia do
homem que, “influenciado pe-
las ideias socialistas do pai”,
aceitou a ideologia marxista-le-
ninista e se filiou, com apenas
19 anos de idade, ao Partido Co-
munista Brasileiro (PCB). Des-
de esse momento a trajetória de
Marighella passou a ser deter-
minada pela turbulência políti-
ca que caracterizou a nossa His-
tória, da ascensão de Getúlio
Vargas ao poder em 1930, na
crista de revolução que liqui-
dou a República Velha, até o re-
gime militar implantado em 31
de março de 1964.

Como um dos principais qua-
dros do Partido Comunista Bra-
sileiro, que tinha como secretá-
rio-geral Luís Carlos Prestes,
Marighella desfrutou breves pe-
ríodos de legalidade, tendo sido
eleito, com outros 13 compa-
nheiros comunistas, deputado
à Assembleia Nacional Consti-
tuinte de 1946. Pouco depois,
em 1947, todavia, o partido vol-
tou a ser condenado à ilegalida-
de e todos tiveram o mandato
cassado.

O movimento militar de 64
apanhou os comunistas despre-
venidos. Crentes no dispositi-
vo militar com que João Gou-
lart imaginava contar para de-
fendê-lo e na mobilização dos
sindicatos que dirigiam em
aliança com o PTB, não tiveram
chance de sequer ensaiar rea-
ção. Quem nos conta é Hércu-
les Corrêa, no livro Memórias de
um Stalinista, à época deputa-
do estadual, presidente do Sin-
dicato dos Têxteis do Rio de Ja-
neiro e da Comissão Permanen-
te das Organizações Sindicais
do Estado da Guanabara, dire-
tor da Confederação Nacional
dos Trabalhadores na Indústria
(CNTI), secretário da bancada
parlamentar do PCB, integran-
te da Comissão Executiva do
PCB-Rio e do Comitê Central
do PCB, responsável pela Seção
Nacional Sindical, líder da Con-

federação Geral dos Trabalha-
dores (CGT).

No dia 31 de março, ao procu-
rar o presidente Goulart no Pa-
lácio das Laranjeiras, tomou co-
nhecimento de que, para evitar
possível guerra civil, este regres-
sara a Brasília e se preparava pa-
ra deixar o País. Após perambu-
lar cinco dias pelas ruas do Rio
de Janeiro, Hércules Corrêa es-
condeu-se no sítio do partido
localizado em Jacarepaguá. “Só
naquele lugar, e muito aos pou-
cos, fui começar a me dar conta
da derrota que sofremos. A coi-
sa foi descendo sobre mim, co-
mo um torpor, até que me vi in-
teiramente tomado por um de-
salento absurdo, um quase de-
sespero”, escreveu o dirigente
comunista.

Carlos Marighella engrossou

o rol dos derrotados. Reagiu, po-
rém, de maneira diferente. Rom-
peu com a alta direção do Parti-
do Comunista, que se recusava
a optar pela luta armada. A terrí-
vel experiência adquirida com a
malograda Intentona Comunis-
ta de 1935 permanecia na memó-
riados dirigentes, osquais sabia-
mentereconheciama impossibi-
lidade de derrotar o maior Exér-
cito da América Latina com um
punhado de militantes velhos,
inexperientes, desarmados. Vol-
to a Hércules Corrêa e ao livro
de memórias, onde escreveu:
“O Partido opunha-se a qual-
quer ação armada contra o regi-
me. Calculávamos que nãotería-
mos chance de nos contrapor
aos militares, por falta de ade-
são da população, e que podería-
mos estimular um endureci-
mento da repressão – que já não
estava de brincadeira”.

Conta Jacob Gorender, no li-
vro Combate nas Trevas, que des-
de 1962 já se esboçava no seio
do PCB movimento divisionis-
ta. De um lado, Luís Carlos Pres-
tes e Giocondo Dias opondo-se
a qualquer aventura armada e,
de outro, facção radical decidi-
da a partir para a revolução à
frente de trabalhadores e cam-
poneses. Segundo o Dicionário
Histórico-Biográfico, o Partido
Comunista do Brasil (PCdoB)
“foi constituído com o objetivo
de promover a derrubada do sis-

tema capitalista, através da re-
volução armada”, ao passo que
o velho PCB “defendia o cami-
nho pacífico para a revolução
brasileira”.

Relata Hércules Corrêa que
“o ano de 1967 foi muito traumá-
tico para o PCB. Carlos Ma-
righella foi expulso do Partido
pela sua opção pela luta arma-
da”. Escreve que se encontra-
ram em São Paulo, ambos pro-
curados pela polícia, antes de
Marighella fugir para Cuba. Foi
quando advertiu: “Ficou malu-
co, ô baiano? Essa história de
guerrilha não vai dar certo nun-
ca no Brasil”. Respondeu Ma-
righella: “Escuta Hércules, não
adianta. Eu já estou decidido. O
que você tem a fazer é me dese-
jar boa sorte”.

O que se seguiu é conhecido.
Durante os “anos de chumbo” o
Brasil acompanhou aquilo que
Gorender denominou “o com-
bate nas trevas”. A despropor-
ção de forças, aliada à maciça
repulsa dos trabalhadores, dos
camponeses, da classe média,
dos servidores públicos ao ter-
rorismo e à guerra civil determi-
naram o esgotamento da luta ar-
mada, tornando menos áspero
o retorno à democracia.

Marighella participa da Histó-
ria como propagandista da guer-
rilha urbana. Não obstante os
esforços de biógrafos no senti-
do de apresentá-lo como figura
suave, de nobre caráter, dele
permanece a imagem de terro-
rista que repudiava “a farsa elei-
toral”. Em lugar das disputas de-
mocráticas, propunha a insur-
reição, a destruição de proprie-
dades rurais, assaltos a bancos,
invasões de empresas, atenta-
dos, assassinatos. O Mini-Ma-
nual do Guerrilheiro Urbano,
cujo texto é encontrado na in-
ternet, não projeta a imagem de
um homem pacífico, mas de al-
guém afeito à violência.

Delatado, não se sabe por
quem, Marighella foi embosca-
do e morto em São Paulo pelo
delegado Sérgio Paranhos
Fleury, em 4 de novembro de
1969. Confirmava-se a previsão
de Hércules Corrêa feita em
1967. Eliminado o chefe, a luta
armada entrou em declínio e em
pouco tempo se encerrou.
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M ensalão pa-
gou despesa
pessoal de Lu-
la, diz Valé-
rio. Foi como
a ventania ra-

diativa de uma bomba atômica
que a manchete de terça-feira
do Estado varreu as melhores
redações do País. A notícia de
que Marcos Valério, em depoi-
mento prestado à Procuradoria-
Geral da República em setem-
bro, acusa o ex-presidente Luiz
Inácio Lula da Silva de ter se be-
neficiado pessoalmente dos re-
cursos ilícitos arrecadados pelo
esquema do mensalão obrigou
os principais veículos jornalísti-
cos do Brasil a reconhecer o furo
espetacular dos repórteres des-
te jornal Felipe Recondo, Alana
Rizzo e Fausto Macedo. Imedia-
tamente a pauta da imprensa
brasileira virou caudatária da
manchete do Estadão.

Não sem motivo. Embora
não fosse inédita a informação
de que Marcos Valério, depois
de condenado pelo Supremo
Tribunal Federal (STF), vinha
procurando as autoridades pa-
ra, com base num regime de de-
lação premiada, conseguir redu-
zir seu período de cadeia, ainda
faltavam as provas de que ele
realmente tinha disparado sua
metralhadora giratória. Até
aqui ninguém tinha visto o do-
cumento oficial com suas acusa-
ções. Pois foi isso que Felipe Re-
condo, Alana Rizzo e Fausto Ma-
cedo trouxeram a público. A par-
tir de agora não há mais espaço
para que um ou outro se esqui-
ve do mal-estar, alegando que
esse ou aquele órgão de impren-
sa inventa frases que Valério
nunca teria pronunciado. Ele as
pronunciou todas – e mais algu-
mas outras. A prova de que fa-
lou o que falou, irrefutável, se
encontra impressa em folhas de
papel timbrado do Ministério
Público e acaba de ser revelada
pela reportagem do Estadão.
Ponto final. Ninguém mais po-
de dizer que é boato, que é in-
vencionice. É preto no branco:
o operador do mensalão acusa o
ex-presidente da República de
ter levado dinheiro.

Temos, então, uma certeza e
uma dúvida. A certeza é de que é
verdade que Marcos Valério fa-
lou o que falou. Quanto à dúvi-
da, essencial, esta se resume no
seguinte: será verdade tudo o
que ele falou?

Tanto pela certeza quanto pe-

la dúvida, o quadro político alte-
rou-se completamente. Não
que se vá tomar como fato o que
afirma um agente criminoso
condenado a cumprir pena
atrás das grades. Ele não tem
credibilidade – ao menos, não a
de antemão. Suas afirmações só
podem ser recebidas com des-
confiança, para dizer o mínimo.
“Delação premiada para salvar
o próprio couro é coisa de cana-
lha”, disse Roberto Jefferson, o
delator inaugural do mensalão.
Ninguém há de dar crédito fácil
e rápido ao arquiteto financeiro-
publicitário do maior escânda-
lo do governo Lula. A propósi-
to, a notícia do Estadão de ter-
ça-feira não estimula a confian-
ça ingênua e desavisada, apenas
demonstra que as acusações do
condenado não são produto de
inferências especulativas irres-
ponsáveis de jornalistas de opo-
sição, mas são falas reais, que de
fato existem. Eis o que altera
por inteiro o quadro político.

Nesse ponto, o depoimento
de Valério abre uma fissura de
morte entre os condenados do
mensalão: uns insultam os ou-
tros, as versões se contradizem,
a coisa ali está muito malpara-
da. Existe algo de mais podre
ainda dentro de que já existia de
muito podre na Esplanada dos
Ministérios.

Daqui por diante a indiferen-
ça deixa de ser uma tática segu-

ra. Os que preferiam o silêncio
não têm mais margem para ca-
lar. O próprio Lula esboçou
uma primeira reação: “Não pos-
so acreditar em mentira. Não
posso responder mentira”. A
presidente da República, Dilma
Rousseff, que observava um dis-
tanciamento de estadista em re-
lação aos rancores e rumores
emanados do submundo do cri-
me, tachou de “lamentável” o
que, segundo ela, constitui uma
“tentativa de destituir (o ex-pre-
sidente) da imensa carga de res-
peito que o povo brasileiro lhe
tem”. Num comentário breve,
telegráfico, o presidente do
STF, Joaquim Barbosa, indaga-
do se o ex-presidente deveria
ser investigado, limitou-se a
uma frase: “Creio que sim”.
Opositores de plantão come-

çam a considerar chamar mais
gente para depor.

Se fosse só isso, já seria muito.
Mas há mais. Marcos Valério
afirma que recebeu uma ameaça
de morte do hoje presidente do
Instituto Lula, Paulo Okamot-
to, que também revidou: “Eu
ameacei ele de morte? Por que
vou ameaçar ele de morte? Está
nos autos que eu ameacei ele de
morte? Duvido! Duvido que ele
tenha dito isso”. Conforme o
próprio Estado informou em
sua edição de ontem, em repor-
tagem deAndreiNetto e Fernan-
do Nakagawa, da Agência Esta-
do, Okamotto disse não ter lido
a reportagem de terça passada.
Afirmou também que “Lula não
lê o Estadão”. Sobre as denún-
cias de que o ex-presidente teria
participado de uma reunião pa-
ra autorizar os empréstimos
fraudulentos que viabilizaram o
mensalão, orientou os repórte-
res: “Meu nome não é Lula. Se
teve esse negócio, eu não estava
nessa reunião. Tem que pergun-
tar ao Lula um negócio desses”.

Uma observação: na fala de
Paulo Okamotto podemos com-
preender um pouco melhor os
efeitos que a manchete de terça-
feira provoca na cena política.
“Tem que perguntar ao Lula.”
De fato, é a ele que certas per-
guntas devem ser dirigidas. Por
mais doloroso e indigesto que
seja – a presidente Dilma tem
razão em apontar o desgaste
que essa investida de Marcos
Valério impõe ao seu anteces-
sor –, Lula precisará pensar nu-
ma estratégia de comunicação
menos lacônica.

E há mais ainda. Ontem, ou-
tra revelação complicada foi
manchete no Estado: BB cobra-
va ‘pedágio’ de agências para o
PT, afirma Valério. Será verda-
de? Só um trabalho investigati-
vo nas documentações do pró-
prio Banco do Brasil e em ou-
tras frentes poderá responder.

O furo de terça-feira vai tra-
zer mais desdobramentos nos
próximos dias. Para a imprensa
o trajeto que se abre é delicado:
sem dar crédito a quem não me-
rece e sem macular a honra de
quem pode estar sendo acusa-
do injustamente, terá de reme-
xer o lixo, que contém material
explosivo, e puxar, de lá de den-
tro, o fio da meada da verdade.
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Fundado em 1875
Julio Mesquita (1891-1927)
Julio de Mesquita Filho (1927-1969)
Francisco Mesquita (1927-1969)
Luiz Carlos Mesquita (1952-1970)

José Vieira de Carvalho Mesquita (1959-1988)
Julio de Mesquita Neto (1969-1996)
Luiz Vieira de Carvalho Mesquita (1959-1997)

Américo de Campos (1875-1884)
Nestor Rangel Pestana (1927-1933)
Plínio Barreto (1927-1958)

O furo

Fórum dos Leitores

Carlos
Marighella

CORRUPÇÃO
A sina do PT

Pelas expressões faciais da presi-
dente Dilma Rousseff, de Lula e
de alguns petralhas, podemos ava-
liar a preocupação deles com a di-
vulgação do depoimento de Mar-
cos Valério à Procuradoria-Geral
da União e também da Operação
Porto Seguro e quejandos. Embo-
ra todos neguem e Dilma diga
que estão tentando denegrir a
imagem do ex-presidente – co-
mo, aliás, era de esperar, pois eles
repetem sempre que desconhe-
ciam tudo e que tudo é mentira...
Que Lula merece um processo in-
vestigatório é patente. Tem de
justificar muita coisa a ele atribuí-
da, tanto em relação às declara-
ções de Valério como, e principal-
mente, à Operação Porto Seguro,
em que a participação de Lula foi
mais cabeluda. Aguardemos, a
Justiça tarda, mas não falha.
CARLOS E. BARROS RODRIGUES
ceb.rodrigues@hotmail.com
São Paulo

Discurso da posse

Dona Dillma considerou lamentá-
veis as denúncias contra Lulla.
Mas não foi ela que, ao tomar pos-
se, defendeu a apuração de todos
os malfeitos?
FRANCISCO G. SALGADO CESAR
fgscesar@hotmail.com
Guarujá

Respeito é bom e eu gosto

A presidente Dilma, ao tentar dis-
farçar o indisfarçável, pede respei-
to ao ex-presidente Lulla. Ora,
presidente, nós, o povo brasileiro,
é que pedimos mais respeito, ao
menos à nossa inteligência. São o
nosso dinheiro e as instituições
democráticas que estão em jogo,
e ninguém pode ser absolvido ou
condenado, por mais alto que se-
ja o cargo ocupado, sem antes ser
investigado e julgado.
EDUARDO BIRAL
elbiral@ig.com.br
São Paulo

Incêndio

Meu pai sempre dizia: “Onde há
fumaça, há fogo”. Investigue, Mi-
nistério Público!
GERALDO MACIAS MARTINS
maciasfilho@hotmail.com
Catanduva

Por que não se defende?

Se as novas acusações de Marcos
Valério são falsas, por que o cida-
dão Lula não processa o acusa-
dor? Por que o cidadão Lula preci-
sa, para a sua defesa, da atuação
de blindagem da presidente da Re-
pública, do presidente do Sena-
do, José Sarney (este altamente
suspeito), do presidente da Câma-
ra dos Deputados (do PT)...? Será
que é porque tem medo, pois se
abrir um processo contra Valério
muita coisa mais vai aparecer nas
investigações? Será que aí poderá
aparecer a sua real evolução patri-
monial, assim como a do seu fi-
lho gênio (sic) dos negócios?

MARCO AURÉLIO REHDER
marcoarehder@yahoo.com.br
São Paulo

Quem não deve não treme

Se não há nada a temer, sugiro
que Lulla peça provas das acusa-
ções, em vez de ficar só acusando
o antigo colega de mentiroso. Já a
“mãe do PAC”, que deixe Carli-
nhos Cachoeira falar o que sabe
sobre a Delta e ela própria nos ex-
plique como foi a escolha dessa
empresa, que há poucos anos (an-
tes do PAC) era minúscula.
WALLACE ANDRADE
wallace12000@yahoo.com.br
Mairiporã

Os desqualificados...

Após a percepção dos parlamenta-
res sobre os estragos que pode
causar – para eles – a lei sobre a
delação premiada, decidiram re-
vogá-la. O instituto da delação
premiada foi criado justamente

para que se pudesse obter infor-
mações de pessoas que tiveram
participação em organizações cri-
minosas para se chegar ao deslin-
de de fatos criminosos. Líderes
políticos do PT e de sua base alia-
da afirmaram que denúncias fei-
tas por pessoas processadas ou
que já tenham sido condenadas
pela Justiça não têm credibilida-
de suficiente para serem aceitas
pela sociedade, muito menos pe-
lo Judiciário. Segundo eles, são
pessoas desequilibradas que, por
desespero, tentam qualquer coisa
para aplacar seu martírio no cár-
cere. Assim, com a nova interpre-
tação dada convenientemente à
lei pelos “ínclitos” parlamentares
José Sarney (PMDB-AP), Jilmar
Tatto (PT-SP) e Marco Maia (PT-
RS) de que os delatores, por se-
rem “condenados”, “delinquen-
tes”, “desesperados” e, portanto,
desqualificados como denuncian-
tes, não há mais razão para a exis-
tência dessa legislação. Pois não
serão cidadãos que não habitam o
submundo do crime que poderão
prestar essa colaboração. Muito

menos o padre da paróquia mais
próxima. Sem considerar, no ca-
so específico, que o hoje condena-
do Marcos Valério tinha sua habi-
litação reconhecida por todos os
políticos mais influentes em âm-
bito nacional, principalmente os
próceres do partido que ora o des-
qualificam. Desqualificados são
os que ainda continuam a insistir
em enganar, roubar e imputar aos
cidadãos o rótulo de estúpidos.
JOSÉ CARLOS SALIBA
fogueira2@gmail.com
São Paulo

... petistas

O colérico presidente do PT, Rui
Falcão, e Jilmar Tatto, líder do
partido na Câmara dos Deputa-
dos, afirmaram que Marcos Valé-
rio é um desqualificado que foi
processado, condenado e que irá
para a cadeia. Nesse caso, José
Dirceu, José Genoino, João Paulo
Cunha e Delúbio Soares são o
quê? Eles vão ajudar desqualifica-
dos a pagar suas multas?
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Agora a imprensa terá
de remexer o lixo e
puxar de lá de dentro o
fio da meada da verdade

Do chefe da luta armada
fica a imagem de
terrorista que repudiava
‘a farsa eleitoral’
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 13 dez. 2012, Primeiro Caderno, p. A2.




