
 

O CASO BANCOOP  
 

 

 
De volta à Veja (última edição), o caso da COOPERATIVA HABITACIONAL DOS 
BANCÁRIOS DE SÃO PAULO, se verdadeiro, prova mais uma vez que o Brasil 
só deve os seus problemas a Portugal e a si mesmo. A Portugal porque foi 
quem os trouxe. E a si porque nunca perdeu oportunidade de mantê-los. Ao 
que parece, os nossos iniciadores já se safaram. E nós? Quando vamos nos 
livrar da vocação para a fraude que esses quinhentos primeiros anos nos 

legaram? Veja os depoimentos (grifos atuais): 
 

“o sindicato sempre foi um defensor da minha classe. Por isso, na hora de fazer 

o financiamento com eles, não tive dúvidas. Comecei 

a pagar um apartamento de 45 000 reais em 1997. 

Suei para honrar as prestações. Vendia coxinha e 

bolo para complementar a renda. Esse imóvel 

representa muito par minha família. Onde 

morávamos, meus filhos dormiam na sala. Em 2000, 

quitei o apartamento e nós nos mudamos. Seis anos 

depois, porém, passei a receber boletos com valor de 

600 reais. Em 2008, a BANCOOP entrou com uma 

ação de despejo contra mim. Ela não foi concluída, 

mas, desde então, vivo o pesadelo de eles tirarem o meu único bem material. 

Durmo sob efeito de calmantes.” (Bancária Aposentada, 55 anos) 

 

“Conheci a Bancoop em 2004 ... achei a 

oportunidade ótima: o preço era bom e a 

instituição tinha credibilidade. Demos 

nossa economia de 10 000 reais de 

entrada e passamos a pagar as prestações 

... Esse imóvel nunca foi concluído. 

Empatamos 80 000 reais nessa história. 

Não confio mais nas instituições.” 
(Advogada, 42 anos e família) 

 

 “Aos 43 anos, decidi dar um grande passo: comprar 

meu primeiro imóvel. Usei os 20 000 reais que havia 

juntado e entrei no financiamento de um apartamento de 

60 000 reais. As prestações eram metade do meu salário. 

Um dia recebi uma cobrança extra de 1800 reais. Seria 

a primeira de muitas. Tive de tirar um empréstimo 

bancário. Em dois anos estava endividado, mas havia 

quitado o meu imóvel. Sentia-me orgulhoso- jamais 

atrasei uma parcela ... O meu imóvel nunca saiu do 

chão. No início, briguei, participei de protestos vestido de palhaço. Há dois 

anos, recebi o diagnóstico de câncer de pulmão... Perdi as esperanças . 

(Bancário aposentado, 52 anos) 



Em sua nota pública (http://www.bancoop.com.br/nota%20veja.htm), a 
BANCOOP diz que a matéria de Veja “é extremamente fantasiosa 
quanto aos fatos”, embora não rebata os relatos acima. A revista 
argumenta que, segundo o Ministério Público de S. Paulo, boa parte dos 
sonhos dos cooperados acima teria ido para caixa de campanha do PT 
e até para empresas criadas em nome de dirigentes da cooperativa 
(cita nomes).  E a nota não contesta, o que não nos deixa esquecer do 
1º MENSALÃO (o segundo conhecido é o de Arruda/DEM, por enquanto 
preso).  
 
Decepcionado? Bobagem. Acima da fé sempre estiveram as estruturas. 
Não foram de Cristo os primeiros passos do que veio a dar na Santa 
Inquisição?  Assim caminhou, também, O Melhor da Humanidade: a 
Esquerda. Claro que, dentro dela (e fora), sempre existiram e existem os 
Jesus, Lennons, Luther kings, Ghandis... Mas nunca foram maioria!  
Tudo sempre foi bem mais comum do que se imagina, desde os 
diretórios acadêmicos! Por falar nisso, a quantas anda o inquérito policial 
que apura (ou apurava) o esquema que, por anos, filou grana desse 
sindicato? Por que até agora não apareceu o nome do jornalista que, 
junto com os outros funcionários denunciados e demitidos, organizou e 
executou o longo golpe? A que partido político ele pertence ou 
pertencia? Não foi, aliás, o próprio Presidente Lula quem disse que o PT 
apenas havia feito na República (referindo-se ao mensalão) o que todos 
os outros partidos fizeram? Eu o vi na Globo!     
 
Não por acaso a História não cansa de atestar a isenção 
dos autores que, após escalarem montanhas de 
documentos, memórias e depoimentos liberados com o fim 
da URSS, escreveram STALIN, A CORTE DO CZAR 
VERMELHO (2003) e MAO, A HISTÓRIA 
DESCONHECIDA (2005), ambos da Companhia das Letras 
(atenção: especialmente no caso de Mao, aconselha-e a leitura apenas durante 

o dia). Com quase MIL páginas, cada um desses dois 

imensos relatos da vida privada sob o manto do “socialismo” 
não deixam dúvida: só há um Deus que a tudo torna bom: 
FISCALIZAÇÃO, LIBERDADE DE EXPRESSÃO, CADEIA com 
PANCADA  e PERDA DE BENS para LADRÃO DE DINHEIRO 
PÚBLICO. E, claro, EDUCAÇÃO. Mas aí já são outros 
Quinhentos. 
 
Ah, quando o absolutismo soviético ruiu, não só trabalhadores 
emergiram dos seus escombros. DONOS DE CAPITAL, também. 
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