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TEXTO PUBLICADO NA COLUNA SEMANAL NO
CORREIO POPULAR
O QUE ENVERGONHA O PAÍS
Marcos Roberto Inhauser
A presidente Dilma “Soucheff” veio a público, depois de um longo silêncio ante a gravidade das
manifestações públicas, dizer mais do mesmo e fazer propaganda do seu governo. Depois de dez dias,
ela gastou dez minutos para dizer nada. E no meio do nada tentou dar uma lição de moral: “a violência
envergonha o Brasil”.
Acrescento coisas que, sim, envergonham o Brasil.
Envergonha o Brasil, dona Dilma, um governo com 37 ministérios incompetentes e um Ministro da
Pesca que entende tanto disto quanto eu de física quântica.
Envergonha a prática de construir a base parlamentar na base de alianças com partidos,
entregando ministérios de “porta fechada”.
Envergonha o Brasil um ministro da Economia que até o final de 2012 dizia que o PIB seria de 3%
ou mais e deu 0,9%.
Envergonha o Brasil a quantidade de deputados e senadores, pagos a peso de ouro e com
aposentadorias nababescas, para fazer quase nada.
Envergonha o ter coisas para serem votadas há anos, como é o caso do novo pacto federativo, que
uma vez mais, no que pese o prazo dado pelo STF, não será votado.
Envergonha a depredação do patrimônio público seja por privatizações questionáveis, seja pelas
licitações viciadas.
Envergonha o país a quantidade de dinheiro jogado fora em obras iniciadas e abandonadas.
Envergonha o dinheiro gasto com propaganda de governos federal, estaduais e municipais.
Envergonha a quantidade de escolas em péssimas condições.
Envergonha o salário de merreca dos professores.
Envergonha a qualidade do atendimento na saúde, a falta de médicos e de infraestrutura nos
hospitais.
Envergonha o processo de aposentadoria e os salários pagos aos aposentados.
Envergonha a qualidade dos orçamentos e contratos feitos com as empreiteiras, que sempre
recebem aditivos aumentando significativamente os custos finais.
Envergonha que as obras de infraestrutura viária da Copa nunca tenham saído do papel.
Envergonha o despreparo deste governo da Dilma, que vem a público fazer um segundo discurso,
orientada por marqueteiros, vendendo o seu programa de governo e propondo uma Constituinte
restrita, coisa que, no dia seguinte, teve que voltar atrás, dizendo que não disse o que disse e que
entenderam errado o que disse.
Envergonha a falta de estratégia em lidar com as manifestações públicas e as demandas populares.
Dizer que o povo quer que as “reformas sejam mais rápidas” (sic). Quando se está parado, qualquer
velocidade será mais rápida. E o governo da Dilma está parado há 30 meses.
Envergonha o eterno retorno da “reforma política” sem que nunca se faça nada de concreto desde o
tempo do FHC.
Envergonha a classe de partidos políticos que temos, muitos comprados para dar sustentação
política (sic) ao governo.
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Envergonha que o partido da presidente tenha tentado, por várias vezes e diversas maneiras,
cercear a livre expressão, a liberdade de imprensa, a autonomia de investigação do ministério público.
Envergonha ter mensaleiros condenados sendo parlamentares e recebendo como tais.
Envergonha ter o Maluf, condenado aqui e fora do país, como aliado deste governo.
Eu me envergonho do (des)governo que temos!!
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