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POLÍTICA

Paulinho entrega defesa
ao Conselho de Ética

OPERAÇÃO SANTA TEREZA
Deputado do PDT levou 23 dias para apresentar documento no qual
sustenta a tese de que o BNDES estaria livre de pressões políticas
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P arece claro a esta altura que o presidente Luiz Inácio
Lula da Silva anda disposto a caminhar na beirinha
do precipício. O governo federal conduz a inflação
para uma elevação moderada mas consistente, na su-

posição de que isso é preferível a refrear em algum grau o
crescimento e a geração de empregos.

É uma conta de chegada. Lula dá sinais de que age, nesta re-
ta final de seu ciclo, como o típico governante brasileiro. O pre-
sidente parece não estar nem aí com o que vai acontecer no
Brasil depois de 2010. Já que, aparentemente, os projetos para
um terceiro mandato foram repassados ao arquivo morto.

Volta e meia Lula reafirma verbalmente seu compromisso
antiinflacionário. Mas a falta de convicção do presidente
quanto à prioridade do tema fica nítida na timidez que a ad-
ministração demonstra ao tratar do assunto. Para começar,
como já se registrou na imprensa, não há quem no governo
esteja voltado integral e obstinadamente para o combate à
elevação dos preços.

A prioridade da ministra-chefe da Casa Civil é o Programa
de Aceleração do Crescimento (PAC), que além das rodovias
federais pavimenta a candidatura dela à cadeira de Lula. Já o
titular da Fazenda anda preocupado mesmo é com o Fundo
Soberano. Pelo andar das contas externas, entretanto, é bom
o ministro correr com o assunto antes que a proposta morra
por falta de dinheiro. O do Planejamento, como é da função,
concentra-se em azeitar as engrenagens orçamentárias para
que a execução ande bem.

Sobra o presidente do Banco Central. Mas esse é outro
que leva jeito de estar fazendo uma conta de chegada. En-
quanto o animal selvagem da inflação ganha musculatura, o
presidente do BC parece mais voltado à tarefa de costurar as
condições políticas para governar Goiás a partir de 2011.

Lula deve a reeleição em 2006 ao voto dos pobres e da clas-
se média baixa. Nos dois grupos, o candidato do PT recolheu
nas urnas os dividendos políticos da sábia decisão que adotou
em 2003, quando atacou a inflação com unhas, dentes, paus,
pedras e mais tudo que es-
tivesse à mão. Infelizmente,
porém, essa diretriz parece
pertencer ao passado.

Semanas atrás, o presi-
dente foi a Roma para uma
conferência em que se dis-
cutiria a inflação dos ali-
mentos. Mas Lula chegou
ali focado apenas na alar-
deada sustentabilidade do
etanol brasileiro. É um si-
nal dos tempos. O antes lí-
der mundial do combate à
fome dispôs-se a voar mi-
lhares de quilômetros para
participar de um debate
sobre a fome dos pobres e
não apresentou qualquer proposta para aumentar maciça-
mente a produção de comida no planeta.

O pavio da volta da inflação brasileira foi aceso lá fora. A
pressão da demanda mundial por alimentos e matérias-pri-
mas traduz-se aqui como um choque de custos. Diante do
qual os mecanismos convencionais devem ser questiona-
dos. Que taxa de juros e que superávit fiscal precisaríamos
adotar para que a inflação interna fosse abatida, mesmo
com um cenário global de pressão de preços? Possivelmen-
te, superávit e juros suficientes não apenas para conter a in-
flação, mas também para imobilizar o país.

E o pior é que não há, mesmo no cenário mais austero, ga-
rantia de que agora o remédio vá funcionar bem. É razoável
que países façam ajustes rápidos e dolorosos para matar a in-
flação. Mas não é razoável que a terapia de choque seja minis-
trada sem a certeza de que irá curar a doença. Aliás, um dos
riscos que corremos é cair no pior cenário: brecar a economia
brasileira e continuar a sofrer com a inflação vinda de fora.

Cenários não convencionais exigem disposição e coragem
para pensar em novas soluções. A primeira delas será encon-
trar mecanismos para garantir a oferta abundante de alimen-
tos no mercado interno de modo a preservar o poder de com-
pra da população mais pobre. O assunto é tão delicado que
na Argentina o governo de Cristina Kirchner sofre um cerco
de morte por ter tomado decisões nesse sentido. Lá, como cá,
os grandes agricultores são socialistas na hora de exigir o per-
dão das dívidas que calotearam. Mas quando o país pede de-
les algum sacrifício em nome do bem comum, retomam ra-
pidamente suas melhores convicções capitalistas.

Outra providência urgente é evitar a propagação dos mo-
vimentos de alta nos preços, mas sem mergulhar o Brasil na
recessão. Ou seja, é necessário que de algum modo o gover-
no controle o mercado. 

O ditado diz que não se mexe em time que está ganhando.
Não apoiado. Em time que está ganhando é que se mexe, an-
tes que comece a perder. A não ser, é claro, que Lula deseje fa-
zer do seu segundo mandato uma reedição dos piores erros
do primeiro quadriênio de Fernando Henrique Cardoso, um
governo que nos quesitos “rolar com a barriga” e “conta de
chegada” parecia insuperável.
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O DITADO DIZ QUE
NÃO SE MEXE EM
TIME QUE ESTÁ
GANHANDO. NÃO
APOIADO. EM TIME
QUE ESTÁ
GANHANDO É QUE SE
MEXE, ANTES QUE
COMECE A PERDER
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MAIS TEMPO
NA CADEIA

A Quinta Turma do
Superior Tribunal de
Justiça (STJ) negou ontem,
por unanimidade,
habeas corpus ao 
ex-prefeito de Juiz de Fora
(MG) Carlos Alberto Bejani
(PTB). O petebista, que
renunciou recentemente ao
mandato, está preso desde
o dia 12, quando a Polícia
Federal realizou a
Operação De Volta para
Pasárgada. Antes, ele havia
sido detido, em abril, na
primeira fase da operação,
que desarticulou um
esquema de liberação
irregular de verbas do
Fundo de Participação dos
Municípios (FPM).

MARCELO ROCHA
DA EQUIPE DO CORREIO

Está nas mãos da ministra
Cármen Lúcia, do Supremo
Tribunal Federal (STF), a de-
núncia do Ministério Público
de Roraima contra as pessoas
suspeitas de envolvimento na
rede de pedofilia desbaratada
pela Operação Arcanjo, da Polí-
cia Federal. O caso chegou ao
STF por causa da citação ao lí-
der do líder do PR na Câmara,
Luciano Castro, que tem a prer-
rogativa de responder a acusa-
ções penais somente na Corte
máxima. Em depoimento às
autoridades no estado, uma
adolescente de 13 anos, que te-
ria sofrido abuso sexual, in-
cluiu Castro na turma de pedó-
filos investigada pela PF.

A ministra estuda o caso e
deve pedir ao procurador-geral
da República, Antonio Fernan-
do de Souza, um parecer sobre
o relatório dos promotores de
Justiça de Roraima José Rocha
Neto e Luís Antônio, autores da
denúncia. Se entender que há
elementos suficientes para in-
vestigar o deputado federal, o
chefe do Ministério Público Fe-
deral pedirá a abertura de in-
quérito no Supremo.

Castro acusa adversários po-
líticos de estarem por trás da ci-
tação de seu nome pela adoles-
cente. “É uma acusação absur-
da e irresponsável. Os fatos cita-
dos pela menor jamais aconte-
ceram, o depoimento é falso.

Não há uma só evidência, pro-
va ou testemunho de que eu
tenha estado em algum bar
com a menor, muito menos
de ter ido a um motel em um
automóvel que não possuo”,
afirmou. O congressista teve o

nome confirmado no fim de
semana como candidato à
Prefeitura de Boa Vista.

Denunciados
O Ministério Público rorai-
mense denunciou 10 pessoas
acusadas de participar do es-
quema criminoso, entre elas o
ex-procurador-geral do esta-
do, Luciano Alves de Queiroz;
os dois empresários e irmãos
José Queiroz da Silva e Valdivi-
no Queiroz da Silva; o oficial
da Polícia Militar Raimundo
Ferreira Gomes; o servidor pú-
blico Hebron Silva Vilhena; Li-
diane do Nascimento Foo, acu-
sada de agenciar as adolescen-
tes; e o marido dela, Givanildo
dos Santos Castro. Os acusa-
dos foram denunciados pelos
crimes de estupro, atentado
violento ao pudor, formação
de quadrilha, exploração se-
xual e prostituição.

O esquema de pedofilia foi
descoberto a partir de ação da
Polícia Federal contra o tráfico
de drogas no estado. Mais de 20
vítimas foram identificadas du-
rante a investigação, que respal-
do os mandados de prisão reali-
zados durante a Operação Ar-
canjo, em 6 de junho, pela Polí-
cia Federal.

Acusação chega
ao Supremo 

TIAGO PARIZ
DA EQUIPE DO CORREIO

O deputado Paulo Pereira
da Silva (PDT-SP), o Pau-
linho da Força, apresen-
tou ontem sua defesa ao

Conselho de Ética, apostando em
integrantes do governo e antigos
colaboradores para tentar salvar
o mandato no processo que res-
ponde por quebra de decoro. No
documento, ele sugeriu como
testemunhas o ministro do De-
senvolvimento, Miguel Jorge, o
presidente do Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e
Social (BNDES), Luciano Couti-
nho, o PM Wilson Consani Júnior
e o ex-assessor da Força Sindical
João Pedro Moura.

Moura e Consani foram presos
pela Polícia Federal durante a
Operação Santa Tereza, acusados
de participar de um esquema de
fraude em empréstimos concedi-
dos pelo BNDES. Paulinho é sus-
peito de ser um dos beneficiários
pelo desvio de verbas da estatal.
O ex-assessor da Força, central
presidida pelo deputado do PDT
paulista, é visto como peça-cha-
ve no esquema.

A PF suspeita que Moura in-
termediava interesses de Pauli-
nho na quadrilha, além de transi-
tar livremente no Congresso Na-
cional como assessor parlamen-
tar do pedetista. A PF apreendeu
com Moura um crachá da Câma-
ra, o que serviu para reforçar as
suspeitas.

Na defesa escrita, Paulinho ar-
gumentou que o antigo assessor
não está no rol de funcionários de
seu gabinete e que usava um cra-
chá para explorar ilegalmente o
prestígio do parlamentar. Em de-
poimento à Justiça de São Paulo,
Moura admitiu que usou indevida-
mente o nome de Paulinho e ne-
gou que o deputado tenha partici-
pado da suposta fraude no BNDES.

Coronel da PM, Consani pres-
taria serviços para a boate W.E.,
supostamente utilizada para la-
var dinheiro desviado do banco,
segundo as suspeitas da polícia.
O oficial também é ligado a Pauli-
nho e foi flagrado em uma escuta
telefônica alertando o deputado
da Operação Santa Tereza.

Miguel Jorge e Luciano Couti-
nho foram listados como teste-
munhas para sustentar a tese de

O PARLAMENTAR APOSTA NO TEMPO PARA TENTAR REVERTER QUADRO NEGATIVO INSTALADO NO CONGRESSO

que o BNDES está livre de pres-
sões políticas. A argumentação é
que os empréstimos do banco
são garantidos após minucioso
estudo técnico. O dinheiro des-
viado teria sido originado em
uma linha de financiamento ofe-
recido à prefeitura de Praia Gran-
de, cidade do litoral paulista.

Propina
A quadrilha teria negociado com
o prefeito a liberação do emprés-
timo de R$ 124 milhões mediante
pagamento de R$ 2,6 milhões em
propina. Paulinho teria ficado
com parte desse dinheiro, segun-
do suspeita dos policiais encarre-
gados do caso.

Com a apresentação da defe-
sa, o deputado Paulo Piau
(PMDB-MG), relator do caso,
quer agilizar o processo e ouvir o
depoimento do pedetista na pró-
xima quarta-feira. O presidente
do colegiado, Sérgio Moraes

(PTB-RS), afirmou que o deputa-
do do PDT poderá optar por ser
ouvido em 8 de julho.

Integrantes do conselho acre-
ditam que, quanto mais tempo ti-
verem para estudar os documen-
tos, melhor para o processo. “A
próxima semana deve ser dedica-
da à avaliação dos argumentos da
defesa e documentos apresenta-
dos. E somente na outra semana
vamos ouvir o Paulinho. Se agili-
zarmos, poderemos perder a
oportunidade de inquiri-lo sobre
fatos contraditórios”, opinou o de-
putado Efraim Filho (DEM-PB).

Paulinho já foi beneficiado
pelos 23 dias que levaram para
passar as cinco sessões ordiná-
rias da Câmara. O deputado do
PDT aposta no tempo para con-
seguir construir a defesa de seu
mandato e reverter o quadro de-
teriorado que havia se instalado
no calor das acusações da Polí-
cia Federal.
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PRÉ-CANDIDATO À PREFEITURA DE
BOA VISTA, DEPUTADO ATRIBUI
DENÚNCIA A ADVERSÁRIOS POLÍTICOS


