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LilianRamos,que
apareceusemcalcinha
aoladodeItamar,é

tratadade‘pornostar’

Olivrovaiagradar
àquelesqueadmiram
figuraspolêmicasdo

universopolítico.

Aotentarprovarque
Lulanuncafoide
esquerda,livro

desagradaapetistas

Petistaseex-petistas
querejeitaramaliança
comAlencarem2002

podemsedesagradar.

Livrodevedesagradar
aquemachaFernan-
doHenriqueCardoso

muitovaidoso.

Devedesagradaros
adversáriosdeDilma
em2010-emespecial

osaliadosaSerra.

Olivrovaidesagradar,claro,aosserristase
aospartidáriosdoPSDB.‘Privataria’pode
aindaincomodaraquemnãoestáfamiliari-

zadocomoperaçõesfinanceirascomplexas

Olivroagradaàqueles
quedesconfiamda
‘persona’públicado

ex-presidente

Olivroagradaàqueles
quegostamde
históriasinspiradoras

ecomdosesdeemoção

Fãsdoex-presidentee
quemgostadebons
registrosfotográficos
devemapreciaraobra.

Deveagradaros
admiradoresdeDilma
(independentede

filiaçãopartidária).

Olivrovaiagradaraquemsemprese
posicionoucontraasprivatizaçõese,
principalmente,aadversáriospolíticosdo

PSDB–emespecial inimigosdeJoséSerra.

GILBERTOAMENDOLA
gilberto.amendola@grupoestado.com.br

“APrivatariaTucana”,dojornalis-
ta Amaury Ribeiro Jr., transfor-
mou as quase sempre elegantes e
plácidaslivrariasdacidadenoepi-
centro de um dos embates mais
“sanguíneos” da política nacio-
nal. Petistas, tucanos, privatistas,
estatistas ou simples leitores de
ocasião foram responsáveis pela
venda de 15 mil exemplares em
doisdias–eporumasegundatira-
gem de 65 mil, segundo a editora.
A literatura política, com mais ou
menospolêmica, foi fértil em lan-
çamentos em 2011 (leia ao lado).

A obra trata de suposto esque-
ma de corrupção nas privatiza-
ções realizadas no governo do ex-
presidente Fernando Henrique
Cardoso(1995-2002), tendocomo
principal figuraoex-governadore
candidato derrotado à Presidên-
cia José Serra. Semana passada,
questionado sobre o livro, Serra
respondeu: “Vou comentar o que
sobre lixo? Lixo é lixo”.

Umareaçãotucanamaiscoorde-
nada demorou quase uma sema-
na–quandoacriação deCPI, pro-
vocada pelas denúncias do livro,
foipedidapelodeputadoProtóge-
nesQueiroz(PCdoB).Emnotapu-
blicada na última quinta-feira, o
presidente do PSDB, Sérgio Guer-
ra,dissequeserão“tomadasasme-
didasjudiciaiscabíveiscontraoau-
toreosassociadosàscalúniasdes-
se livro”. Na mesma nota, Guerra
insinua que “membros e agentes
doPartidodosTrabalhadores”es-

tariampor trás das denúncias.
A repercussão do lançamento

pareceterpegoopróprioautorde
surpresa: “O livro explodiu. Virou
comentário de boteco. Pra mim
foi surpresa – pessoas costumam
comprar só autoajuda e livros de
nomes como Jô Soares. Acredito
queo lugardo jornalismopolítico
defôlegosejamesmoolivro.Ojor-
nal não tem mais espaço pra esse
tipo de trabalho”, diz Amaury.

LuizFernandoEmediato,daGe-
raçãoEditorial,contaquesuaedi-
tora nasceu justamente para dar
espaçoàhistóriarecenteenãotão
bemcontadadapolíticabrasileira
(aGeraçãojálançoulivros-denún-
cia sobre José Sarney e Antônio
Carlos Magalhães). “Não tenho
medo de processos. Aprendi com
eles.Jánãousomaisfotodepolíti-
cos na capa. Não tomo mais pro-
cesso por uso indevido de ima-
gem.Nocasodo“Privataria”,con-
sultei três advogados e um inte-
grantedoMinistérioPúblico.Oli-
vro está bem embasado”.

O cientista político Edison Nu-
nes, da PUC-SP, crê que, quando
descritaemlivro,apolíticatemim-
pacto maior sobre a realidade.
“Nem precisa vender muito, basta
ter influência sobre formadores de
opinião, que irão repercutir seus
conceitos e informações”. Sobre o
livro de Amaury, ele faz objeção.
“Achoquepodepassarmensagem
que todos os políticos são iguais,
quecorrupçãoéalgonormal.”

SamuelSeibel,donodaLivraria
da Vila, não entrou no mérito de
“Privataria”, mas acredita que os
leitores estão ávidos pela história
política do País. “Começou com
os livros de história do Brasil, que
despertaram vontade no público
de conhecer e entender a realida-
de política”. ::

Acolunavoltaaser publicadanapróximaterça-feira, dia20

José Serra declarou que o seu
livro “é um lixo”...
Ele tem de dizer por que é um
lixo. Os documentos são falsos?
Ele tem de discutir o mérito.

Você não tem medo de
receber muitos processos?
Já fui indiciado, masnãoconde-
nado. Nunca perdi um proces-
so. Só no tempo do Banestado,
respondi 34 processos. Ganhei

todos eles.

As redes sociais ajudaram na
divulgação do livro?
Muito.Foiumacoisafortenare-
de, mas não tenho Twitter, nem
Facebook. Sou paranoico com
grampos e essas coisas.

Outros livros prontos?
Tem 3 ou 4 temas para escrever,
mas ainda não divulgo... VOCÊPRECISASABER

Polêmica
aumenta
interesse
porlivro

AmauryRibeiroJr.

Ivanir Yazbeck

José Nêumanne
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Eliane Cantanhêde

ENTREVISTA
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Hubert Alquéres

LUCASDEABREUMAIA

Brigadocomseuex-mentorpolíti-
co, que vetou sua candidatura à
Prefeitura, Celso Russomanno
(PRB) não hesita em atacar Paulo
Maluf (PP): “Nós nunca tivemos
uma relação muito cordial”. Em
2010,eletrocouoPPpeloPRB.Ho-
je, o ex-deputado federal aparece
em primeiro lugar na maioria dos
cenários apresentados nas pes-
quisasdeintençãodevoto.Emen-
trevista ao Jornal da Tarde, ele
afirmaqueoscandidatosàPrefei-
tura recebem doações ilegais de

empresas de ônibus, mas não
aponta nomes.

OPRBvairesistiraumpedidodo
PT para que abra mão da candi-
datura própria?
OPRBnãotemministério.Nãoes-
tá amarrado. Digamos que isso (a
conversa com o PT) já possa ter
acontecido e não resultou em na-
da. Minha candidatura é certa,
certíssima. O próprio PRB já lan-
çou minha candidatura.

Mas por que então o seu desem-
penhonaseleiçõesparagoverna-

dor ficou aquém do esperado?
Em primeiro lugar, a campanha
polarizou (entre PT e PSDB). Em
segundo,eutinhaumônusmuito
pesado nas minhas costas.

O sr. se refere ao Maluf?
Pois é. Eu senti, na campanha (ao
governo), muita dificuldade com
isso. Uma rejeição grande.

O sr. tem algum ressentimento
do Maluf por ele ter minado sua
candidatura à Prefeitura?
A minha candidatura não vem de
agora. Era para eu ter sido candi-
datonasduaseleiçõesanteriores,
eelearticuloucontra.Duranteto-
daaminhavidanoPP,semprebri-
guei com o Paulo. Nunca tivemos
uma relação muito cordial, por-
queelegostadascoisasdeumjei-

toe eugostodascoisascertinhas.

O sr. acredita que haverá polari-
zação nas eleições?
Acho que não, até porque o qua-
droaindanãoestámuitoclaro.As
pesquisasmostramqueapopula-
ção quer mudanças. Tivemos as
administrações seguidas de am-
bososlados(PTePSDB),conside-
rando que a gestão Kassab é uma
continuação da administração
do PSDB. Então, se as pesquisas
confirmam que as pessoas que-
remmudar,nósnãoteremospola-
rização na disputa.

Quais serão os principais temas
da eleição do ano que vem?
Qualidade dos serviços públicos.
Primeiro: transporte. Você pode
publicar o que eu estou te falan-
do: as empresas de ônibus ban-
cam as campanhas dos prefeitos,
apesardenãopoderem.Aminha,
não,senhor!Eles influenciamnos
roteiros e na quantidade de ôni-
bus. As licitações são feitas com

umaquantidadedeveículos,ede-
pois que ganham, diminuem a
quantidadeparaqueosônibus fi-
quemlotadoseosempresárioses-
tejam ganhando bem.

O sr. pode citar algum nome?
Elesfinanciamsempreostrêspri-
meiroscandidatos.Semprefoias-
sim. Não podem, só que fazem
por baixo do pano.

ENTREVISTA

Ricardo Batista AmaralAmaury Ribeiro Jr.

AVidaQueréCoragem

OQueSeideLula
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JoséAlencar -
AmoràVida

‘Nuncaperdiumprocesso’

80anos-FHC

CelsoRussomano,pré-candidatoàPrefeituradacapitalpeloPRB

APrivatariaTucana

JTPOLÍTICA

OReal Itamar

OjornalistaJoséNêumannePin-
to traça um perfil do ex-presiden-
te Lula em que ele é retratado co-
moumconservador.Entreoutras
coisas,NêumanneescrevequeLu-
la resistiu a participar do sindica-
to,àcampanhaDiretas-Jáevetou
acolaboraçãodoPTcomogover-
no Itamar Franco. R$ 35.

Biografia escrita pela jornalista
Eliane Cantanhêde mostra como
José Alencar enfrentou o câncer e
também os principais momentos
desua carreirapolítica–destaque
para os detalhes da relação que
Alencar tinha com o ex-presiden-
te Lula (uma amizade, mas com
independênciaideológica).R$35.

JORNALISTAEAUTORDOLIVRO‘APRIVATARIATUCANA’

Fernando Henrique Cardoso é
ofocodeumtipodebiografianão
muito comum por aqui, a “foto-
biografia”. Organizado por Hu-
bertAlquéres,olivrotraz imagens
de FHC jovem, no mundo acadê-
mico, ao lado de Lula (antes e de-
pois da Presidência) e pelo mun-
do. R$ 60.

O livro de Ricardo Batista
Amaral conta detalhes da vida
da presidente Dilma. A obra
abrange a infância de Dilma,
sua juventude nas organiza-
ções de esquerda, clandestini-
dade, prisão e tortura na dita-
dura militar, a luta pela rede-
mocratização e sua aproxima-
ção com Lula. Destaque para
as fotos inéditas desta trajetó-
ria. R$ 49, em média.

Políticaeliteratura

Lançamentodeobracom
acusaçõessobreprocesso
eprivatizaçõesmarcaano
repletodepublicações
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SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS DA ENERGIA ELÉTRICA 

DE SÃO PAULO - Edital - Ficam convocados os associados deste Sindicato, quite e 

no gozo de suas prerrogativas sociais, para participarem da Assembleia Geral, a ser 

realizada no dia 20/12/2011, às 16h em primeira convocação, ou, às 18h em segunda 

e última convocação, na Rua Thomaz Gonzaga, 50 - Liberdade, nesta Capital, para 

tratar da seguinte “ORDEM DO DIA’: “Exame, discussão e deliberação sobre assuntos 

relacionados as Centrais Sindicais e Federações de Trabalhadores do país”.  São 

Paulo, 17 de dezembro de 2011, Carlos Alberto dos Reis, Presidente.

A investigação de Amaury teria começado a pedido
do então governador de Minas Gerais (e hoje senador)
Aécio Neves (PSDB), quando ele ainda era funcionário
dojornalEstadodeMinas. SegundoAmaury,Aécioesta-
vasendogrampeadoporpessoasligadasaoex-governa-
dor José Serra – que no início de 2010 disputava com o
mineiro a vaga de candidato tucano a Presidência da
República. Neste contexto, Amaury teria colhido infor-
mações sobre o processo de privatização no governo
FHC.Basicamente,olivrodefendeatesedequeamigos
e parentes de Serra mantiveram empresas em paraísos
fiscaiseasusaramparamovimentarmilhõesdedólares
entre1993e2003.Deacordocomolivro,VerônicaSerra
(filhadeJosé Serra)e seu marido,AlexandreBourgeois,
receberam recursos destes “paraísos” para investir em
empresas no Brasil. Por meio de sua assessoria de im-
prensa, Serra declarou: “Trata-se de uma coleção de
calúnias que vem de uma pessoa indiciada pela Polícia
Federal. Isso é crime organizado fingindo ser jornalis-
mo”. R$ 35, em média.

LivrodojornalistaIvanirYaz-
beck pretende recolocar Ita-
marFranconocentrodahistó-
ria política brasileira – valori-
zando o período em que ele
ocupou o cargo de presidente
da República (1992-1994). A
obra defende Itamar como fi-
gura fundamental para a cria-
çãodoRealepara aestabilida-
de econômica e “maturidade”
do Brasil. R$ 49, em média.
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É impossívellançarbiografiasnãoautorizadas.
PorumainterpretaçãodaConstituição,todo
biografadoouafamíliadeleacabaganhando
naJustiça.”

LUIZFERNANDOEMEDIATO,
DAGERAÇÃOEDITORIAL

“NoPP,semprebriguei
comoPaulo(Maluf)”

Café e Padaria Expressa JJJ. Ltda - ME, CNPJ. 04.103.001/0001-
12, Comunica à Praça que a Sra. Fernanda de Jesus Santos, CTPS: 90.709
Série 280-SP, RG. 32.530.610-2, teve efetivação de abandono de
emprego no dia 28/11/2011.
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