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Por meio de uma nota do Mi-
nistério da Fazenda e de decla-
rações do ministro da Justiça,
José Eduardo Cardozo, o go-
verno da presidente Dilma
Rousseff afirmou ontem que o
Conselho de Atividades Finan-
ceiras (Coaf) não tem informa-
ções sobre operações financei-
ras do ministro-chefe da Casa
Civil, Antonio Palocci.

A nota, que contesta a reporta-
gem publicada ontem pelo Esta-
do, informa que não foi feita ne-
nhuma notificação à Polícia Fe-
deral sobre negócios suspeitos
da empresa de Palocci, a Projeto.

O Estado mantém e sustenta
as informações publicadas. A re-
portagem investigou as opera-
ções financeiras e imobiliárias
do ex-ministro e confirmou, em
conversa gravada com uma fon-

te do primeiro escalão da equipe
econômica, na quarta-feira, que
o Conselho fez um comunicado
à Policia Federal sobre uma mo-
vimentação financeira “atípica”
envolvendo a Projeto do minis-
tro Palocci e uma empresa do se-
tor imobiliário – em 2009 e 2010,
Palocci adquiriu dois imóveis
em São Paulo, em transações
que, somadas, chegam a quase
R$ 7,5 milhões.

A fonte deixou claro, na con-
versa gravada com o Estado,
que a empresa investigada pela
PF não era a de Palocci. Mas tam-
bém foi explícita ao dizer que a
notificação do Coaf, feita há cer-
ca de seis meses, envolvia movi-
mentação financeira entre a Pro-
jeto e a empresa sob investiga-
ção. “Quando a gente encontra
essa ligação, a gente fornece a in-
formação que a gente tem para a
polícia”, afirmou a fonte, no diá-
logo gravado pela reportagem.

A íntegra da nota da Fazenda,
de pouco mais de três linhas, dis-
se: “Ao contrário do que afirma o
jornal O Estado de S. Paulo, em
matéria publicada no dia 19 de
maio, o Coaf não enviou relató-
rio à Polícia Federal comunican-
do que a empresa Projeto fez
uma operação financeira suspei-
ta e também não afirmou, como
menciona a manchete da maté-
ria, que ‘o negócio feito por em-
presa de Palocci é suspeito’”.

A nota da Fazenda foi divulga-
da no fim da tarde de ontem, de-
pois de um dia inteiro de reu-
niões no Palácio da Alvorada.

De manhã, ao participar de
uma audiência na Comissão de
Segurança Pública da Câmara, o
ministro da Justiça chegou a di-
zer que não há na PF nenhum
inquérito investigando Palocci
ou a Projeto. Se houvesse algo
nesse sentido, não caberia à PF
investigar, porque o ministro

tem foro privilegiado, afirmou.
A reportagem de ontem do Es-

tado não disse que o ministro e
a empresa eram investigados pe-
la PF. “Não foi pedido nem dada
qualquer informação espontâ-
nea do ministro Palocci ao Coaf.
O que sei é que o ministro Paloc-
ci não está sendo investigado,

nem sua empresa. Não há atipici-
dade que justificasse tal investi-
gação contra o ministro Paloc-
ci”, disse Cardozo.

Após a audiência pública, Car-
dozo voltou a tratar do assunto
atribuindo ao jornal informa-
ções que ele não deu. “Em ne-
nhum momento a PF solicitou

ao Coaf qualquer informação es-
pecífica sobre esta empresa (a
Projeto)”, disse. O Estado não
afirmou que “a PF solicitou” in-
formações ao Coaf. Ao contrá-
rio, foi o Coaf que forneceu infor-
mações à PF, dentro de uma vigi-
lância de movimentação finan-
ceira de rotina.

N o dia 10 de maio, uma pro-
fessora, Amada Gurgel, fa-
lou em audiência pública
na Assembleia Legislativa

do Rio Grande do Norte meia dúzia
de verdades que desenharam em par-
te o cenário da educação no País.

Às autoridades presentes restou o
silêncio diante das palavras de uma
brasileira angustiada.

As seguintes: “Durante cada fala
aqui eu pensava em como organizar a
minha fala. Porque são tantas as ques-
tões a serem colocadas e tantas as an-
gústias do dia a dia de quem está em
sala de aula, que eu queria pelo menos
conseguir sintetizar minimamente
essas angústias.

“Como as pessoas sempre apresen-
tam muitos números e dizem que

eles são irrefutáveis, eu gostaria tam-
bém de apresentar um número que é
composto por três algarismos apenas,
bem diferentes de tantos números que
são apresentados aqui com tantos alga-
rismos: é o número do meu salário, R$
930, com nível superior e especializa-
ção.

“Eu perguntaria a todos aqui, mas só
respondam se não ficarem constrangi-
dos, se vocês conseguiriam sobreviver
ou manter o padrão de vida que vocês
mantêm, com esse salário. Certamente
não conseguiriam.

“Não é suficiente nem para pagar a in-
dumentária que os senhores e as senho-
ras utilizam para poder frequentar esta
Casa. A minha fala não poderia partir de
um ponto diferente, porque só quem es-
tá em sala de aula, só quem pega três ôni-

bus por dia para chegar a seu local de tra-
balho é que pode falar com propriedade.

“Fora disso, qualquer consideração
aqui é apenas para mascarar uma verda-
de visível a todo mundo: em nenhum
governo, em nenhum momento no nos-
so Estado, na nossa cidade, no nosso
país a educação foi uma prioridade.

“Então, me preocupa muitíssimo a po-
sição da maioria, inclusive da secretária
(de Educação) Betânia Ramalho, de não
falarmos sobre a situação precária por-
que isso todo mundo já sabe.

“Como assim, não vamos falar da si-

tuação precária? Gente, estamos acei-
tando a condição precária da educação
como uma fatalidade?

“Estão me colocando dentro de uma
sala de aula com um giz e um quadro
para salvar o Brasil, é isso?

“Salas de aulas superlotadas com os
alunos entrando com uma carteira na
cabeça porque não têm carteiras nas sa-
las e sou eu a redentora do País? Não
tenho condições, muito menos com o
salário que recebo.

“A secretária disse que não podemos
ser imediatistas, que precisamos pensar
a longo prazo. Mas a minha necessidade
de alimentação é imediata. A minha ne-
cessidade de transporte é imediata, a ne-
cessidade dos alunos de ter uma educa-
ção de qualidade é imediata.

“Eu gostaria de pedir aos senhores
que se libertem dessa concepção extre-
mamente equivocada, e digo isso com
mais propriedade do que os grandes es-
tudiosos: parem de associar a qualidade
da educação com professor dentro da
sala de aula.

“Nãohá como terqualidade em educa-
ção com professores trabalhando em
três turnos seguidos, multiplicando
seus salários: R$ 930 de manhã, R$ 930
de tarde, R$ 930 de noite para poder so-
breviver. Não é para andar com bolsa de
marca nem para usar perfume francês.

“É para pagar a alimentação de
seus filhos, para pagar a prestação de
um carro que muitas vezes compram
para se locomover mais rapidamente
entre uma escola e outra.

“Não me sinto constrangida de
apresentar meu contracheque, por-
que penso que o constrangimento de-
ve ser de vocês.

“Lamento, mas deveriam todos es-
tar constrangidos. Entra governo e
sai governo e o que se solicita de nós é
paciência e tolerância.

“Quero pedir à secretária paciência
também porque nós não aguentamos
mais esse discurso.

“Não podemos ser responsabiliza-
dos pelo caos que na verdade só se
apresenta para a sociedade quando
nós estamos em greve, mas que está
lá todos os dias dentro da sala de aula,
em todos os lugares.

“São muitas questões mais comple-
xas que precisariam ser postas aqui.
Mas infelizmente o tempo é curto e é
isso que eu gostaria de dizer em nome
dos meus colegas que pegam três ôni-
bus para chegar ao local de trabalho,
em nome dos estudantes que estão
sem aula agora por causa da greve,
mas que ficam sem aula por muitos
outros motivos.”

É isso. Embora não seja apenas isso.

Denise Madueño
Eugênia Lopes / BRASÍLIA

Na tentativa de furar a blinda-
gem do ministro da Casa Civil,

Antonio Palocci, o DEM e o PPS
foram ontem ao ataque, O pri-
meiro apresentou proposta de
fiscalização e controle em cinco
comissões permanentes da Câ-
mara para forçar investigação so-
bre suposto crime de responsabi-
lidade praticado pelo ministro.

Aomesmo tempo, o PPS proto-
colou no Ministério Público no-
vo pedido de investigação para
apurar eventuais irregularidades
cometidas por Palocci, por meio

da empresa Projeto, de sua pro-
priedade. O pedido tem por base
movimentaçõesfinanceiras atípi-
cas rastreadas pelo Conselho de
Atividades Financeiras (Coaf),
vinculado ao Ministério da Fa-
zenda, conforme revelado pelo
Estado. O líder do PPS, deputa-
do Rubens Bueno (PR), conside-
raque o fato demonstra aexistên-
cia de indícios materiais de irre-
gularidades em poder da PF.

“O procurador afirmou que
nossa primeira representação
não oferecia elementos suficien-
tes para a abertura de inquérito.
Com esse novo pedido, espera-
mos que a investigação possa ser
aberta. Até porque a PF já analisa

os negócios milionários do minis-
tro”, disse Bueno.

Um dia depois de ter barrado a
convocação de Palocci na Câma-
ra, o líder do governo, deputado
Cândido Vaccarezza (PT-SP),
saiu em sua defesa. “Não existe
nenhum descumprimento da lei
por Palocci”, disse. Ele preferiu
não comentar a reportagem do
Estado. “Para ter esse tipo de
informação é preciso ter quebra
desigilo. Não tenhoessa informa-
ção. O que interessa ao governo é
que o Palocci cumpriu a lei”, afir-
mou Vaccarezza. Para ele, a opo-
siçãoestá “querendo criar proble-
mas” ao tentar convocar Palocci
para explicar o aumento de seu

patrimônio nos últimos quatro
anos. “A oposição não tem âni-
mo de esclarecimento; tem âni-
mo de beligerância.”

Existem oito requerimentos

em comissões permanentes da
Câmara que pedem a convoca-
ção de Palocci. “Ninguém pode
ter uma evolução patrimonial
tão expressiva sem explicar”, dis-
se o líder do DEM, Antonio Car-
los Magalhães Neto (BA), que
prometeu se empenhar para ten-
tar aprovar a convocação de Pa-
locci na semana que vem.

Diante da ampla maioria do go-
verno, porém, o DEM apresen-
tou a proposta de fiscalização e
controle em cinco comissões da
Câmara, cujos presidentes terão
de indicar relator para dar pare-
cer sobre as atividades financei-
ras do ministro. “Na prática, se
for aprovada, é uma mini-CPI em
uma comissão”, disse ACM Ne-
to. “É o caminho para driblar as
manobras d o governo para evi-
tar a convocação de Palocci.”

Coaf nega alerta à PF
sobre compra de imóvel
‘Estado’ mantém informação, confirmada em conversa gravada, de que
órgão da Fazenda enviou à Polícia Federal registro de transação imobiliária

PPS vai ao Ministério Público em busca de acesso a dados
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Professora diz meia dúzia de
verdades irrefutáveis sobre a
educação e cala deputados

Uma foto do Brasil

Perspectiva. ACM Neto: Se
for aprovada, é uma mini-CPI

Partido quer informações
do Coaf e da PF; DEM faz
investida em comissões
da Câmara na tentativa
de investigar ministro
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Text Box
Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 20 maio 2011, Primeiro Caderno, p. A6




