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TEXTO PUBLICADO NA COLUNA SEMANAL NO
CORREIO POPULAR
PRESIDENSIDICALISMO
Marcos Roberto Inhauser
Estamos às voltas com a aparição do cometa Lulin, este corpo gasoso e meio misterioso, descoberto
em 2007, que tem duas caudas e gira em sentido contrário ao da maioria dos outros corpos. A
aparição dele e suas características me fazem pensar que se trata de uma boa analogia de nosso Lulin,
o “paz e amor” com dom de Poliana.
O nosso também se assemelha a um cometa, que apareceu para ter brilho a raiz de suas duas
caudas (PT e PMDB), anda no sentido contrário do que se espera deva ser e mantém seu brilho graças
a fatores misteriosos, mas com certeza relacionados à saúde do Bolsa Família.
Este cometa virou presidente vindo da constelação sindical, que fica longe da realidade vivida aqui
na terra. Na região de onde veio, emprego é “ad eternum”, mesmo que as condições não sejam
favoráveis. Mais que isto, emprego é para os “companheiros”, e quanto mais deles pendurados no
corpo chamado governo, sustentado pelo suor de trabalhadores, melhor e mais brilho o cometa terá.
O cometa é alimentado pelo calor do sol, que lhe vem de graça, como de graça vem para a
constelação sindical o sustento, oriundo de um imposto imposto (com o perdão da redundância
aparente), retirado a fórceps dos salários dos trabalhadores, sob a rubrica pomposa de “imposto
sindical”. Tal como o Lulin que vive a vagar e a passear pelos céus do universo, o nosso Lulin também
vive a passear pelos céus do mundo em seu aero-lula, com combustível pago por nós, sempre
acompanhado de asseclas vindos da constelação sindical.
Este nosso cometa, viajando no sentido contrário, entende que o presidencialismo só é bom se for
casado com sindicalismo. Para tanto trouxe o brilho da novidade da república presidensidicalista,
onde cargos antes ocupados por técnicos são agora ocupados por companheiros da constelação. As
agências reguladoras, idealizadas para serem órgão técnicos, se transformaram em comissões
sindicais pelegas. Outros corpos da constelação se animaram com o brilho do Lulin e se lançaram na
carreira “cosmética”, sendo eleitos deputados e prefeitos para uma atuação cosmética. Com isto temos
outros cometas de menor brilho, todos oriundos da constelação, tais como o cometa Paulinho, o
Medeiros, o Luis Marinho.
Estes novos cometas tiveram seus brilhos chamuscados por alguns borrões produzidos pelas
verbas do FAT, pelo chinês Lao Kin Chon e sua denúncia de propina e pelos gastos exorbitantes com
dinheiro vindo não se sabe de onde.
Consola-me saber que o Lulin só deve passar pela terra daqui a alguns milhões de anos. Que a
analogia se cumpra também no presidensidicalismo.
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