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TEXTO PUBLICADO NA COLUNA SEMANAL NO
CORREIO POPULAR
ATOLADO NO ESGOTO
Marcos Roberto Inhauser
Recebi uma foto, destas que rodam a internet, que vinha em meio a uma série de outras que
mostravam trabalho duro. Entre as muitas, havia uma de um trabalhador em limpeza de esgoto que
estava com a boca-de-lobo aberta e tinha enfiado a cabeça no esgoto entupido e transbordante,
ficando ajoelhado na parte de fora e assim “atolado” até a cintura para conseguir arrumar a coisa.
Quando vi a foto, imediatamente pensei que ela era um retrato das nossas casas legislativas.
Os recentes escândalos da farra das passagens, da casa do Agaciel, do apartamento funcional dados
aos filhos do diretor João Carlos Zoghbi, do laranjal que ele tem para camuflar empresas que prestam
serviço à casa, da quantidade de diretores que o Senado sustentava, a quantidade de denúncias feitas
pelo casal Zoghbi que agora se retira, das denúncias feitas por ex-assessor do Jereissati, vem reforçar
que se trata de um esgoto a céu aberto e que deputados e senadores estão como aquele trabalhado da
foto: enfiados de cabeça.
Não acredito que a coisa seja nova, haja visto o argumento mais usado pelos parlamentares para
explicar suas condutas, qual seja, de que sempre se fez assim, que as coisas não estavam claras, que se
entendia deste ou daquele jeito. O que é novo é a imprensa e segmentos da sociedade terem acesso a
certos dados, depois de muita pressão e trabalho duro de investigação, e revelarem o que se faz nos
corredores e subterrâneos das casas legislativas.
Outro elemento que acho que pesou para a revelação destes fatos é a sede da república sindicalista
e dos “cumpañeros” agraciados com cargos na administração federal, de estatais e demais esferas da
administração pública. Famintos de uma riqueza fácil e sendo liderados por um chefe que não sabe de
nada, atacaram com voracidade, fazendo botins nas licitações, contratos e outros expedientes
comissionáveis, que acabou gerando uma luta interna pela partição da parte do bolo que se corta
debaixo da mesa. Descontentes e prejudicados se encarregaram de vazar para o público certas
práticas da partilha.
Plagiando o guru-mór-sindicalista, nunca na história deste país se soube de tanta corrupção quanto
agora. O estado está aparelhado para fazer a sucessora do Lula, ou, caso se agrave sua saúde, emplacar
uma mudança constitucional que lhe permita a segunda reeleição.
Espero e sonho que tenhamos uma mobilização nacional, como nunca se viu na história neste país,
que, com a coisa até o pescoço, dê um basta nos oligarcas do esgoto.
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