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TEXTO PUBLICADO NA COLUNA SEMANAL NO
CORREIO POPULAR
VINTE VEZES
Marcos Roberto Inhauser
Esta semana estamos sendo bombardeados com a notícia de que o ex-ministro, depois deputado e
agora novamente ministro, Antonio Palocci, teve a façanha de fazer crescer seu patrimônio em vinte
vezes nos últimos quatro anos.
Fosse ele um nerd do mundo da informática, um Mark Zuckemberg criando algo parecido ao
Facebook, ou o Steve Jobs lançando a série de I-tudo, talvez pudéssemos aceitar a notícia sem grande
alarde e assombro.
Mas o caso em questão é emblemático por tratar-se de figura central do lulo-petismo e da
“estabilidade” financeira que o petismo afirma ter trazido ao país. Ele esteve envolvido em casos
ruidosos e rumorosos quando de sua passagem pela Prefeitura de Ribeirão Preto, nos contratos
denunciados por um ex-assessor seu. A Construtora Leão teve que dar mil explicações e voltas diante
das acusações. O próprio Palocci esteve depois envolvido em uma casa nada familiar, alugada para
atender aos desejos carnais de gente relacionada ao petismo e a Palocci e, segundo denúncia do
Francenildo, ao próprio. A coisa terminou no que todos sabemos, com o ministro envolvido na quebra
do sigilo bancário do caseiro e a renúncia do indigitado.
Agora, aparece esta capacidade de fazer milagres econômicos e financeiros. Uma consultoria de sua
propriedade teve a façanha de ter em quatro anos alguns dos melhores pagadores deste tipo de
trabalho que há no Brasil e quiçasmente fora dele. Na média foi um faturamento de 1,9 milhão por
ano, ou seja, mais de 150 mil por mês limpinho na mão, ou melhor no caixa da empresa. Se o nobre
deputado foi quem trabalhou, ele ganhou a média de R$ 6.000,00 dia, tendo trabalhado 25 dias mês.
Acresça-se a isto os salário e benesses do cargo de deputado e a coisa está explicadinha.
O problema é que para ele ter trabalhado 25 dias mês, ele não conseguiria ser também deputado.
Mas imaginemos que ele fez a meia semana em Brasília como todos os outros fazem, ele ainda assim
tinha três dias para trabalhar como consultor. Logo, se foi isto que ocorreu, ele ganhou uma média de
R$ 12 mil/dia. Eta consultoria cara. E perceba que isto é o que ganhou só para comprar os imóveis.
Parece que não teve despesas de funcionários porque o escritório da consultoria sempre esteve
fechado.
Mas se a consultoria foi dada ao grupo que mais lucrou (prefiro o termo mamou) no governo Lula,
que foram os bancos, a coisa começa a se explicar, porque, ganhando o que ganham, sem nenhum
órgão a limitar a fome bancária, talvez a consultoria tenha sido regiamente paga como agradecimento
à liberdade de atuação que tem.
De minha parte, se posso pedir algo, gostaria que o nobre deputado e consultor me desse a lista dos
clientes, para ver se consigo dar uma mamada também. Nem tenho a pretensão de fazer meu
patrimônio multiplicar vinte vezes, mesmo porque, vinte vezes quase nada é quase nada.
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