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TEXTO PUBLICADO NA COLUNA SEMANAL NO
CORREIO POPULAR
VANDERSUGA DOS SANTOS
Marcos Roberto Inhauser
Há algum tempo, escrevi aqui nesta coluna sobre o fato de haver deputado que, diante do pedido do
prefeito de sua cidade para que apresentasse emenda ao orçamento para postos de saúde, um deles,
que se apresenta com ares de ético na política e se diz evangélico, disse que o faria, mas pedindo
ambulância e não posto de saúde. O deputado argumentou que “posto de saúde eu não ganho nada,
mas comprando ambulância me dão 10%”. Na época eu já tinha o nome do deputado. Mais tarde eu o
vi enrolado no mensalão. Alegou inocência, que obedecia ordens superiores de outro bispo, que seus
assessores trabalhavam para ele, etc.
No relatório na Comissão de Ética ele foi apresentado como terceirizador de mandato. Foi
inocentado, juntamente com a maioria dos mensaleiros, por razões e mecanismos até agora não
conhecidos.
Agora está novamente enrolado com o esquema dos Sanguessugas. Ele vem com a desculpa
esfarrapada que comprou um BMW com dinheiro emprestado e que pode provar isto. Só não explicou
como a Planam pagou uma prestação.
Quero relembrar que foi este lobo travestido de bispo que fez sua campanha usando o texto bíblico
de Provérbios que diz: “quando os honestos governam, o povo se alegra; mas, quando os maus dominam,
o povo reclama”. Uma outra versão diz que o povo “geme”. Estamos a gemer de vergonha, porque os
maus, em número de noventa e um (até agora) governou. Estamos gemendo de vergonha porque este
e outros lobos que se apresentam como evangélicos, pastores, cantores gospel, estão enrolados até o
pescoço. É um Neuton Lima, Magno Malta, Pastor Amarildo, João Mendes de Jesus, Elaine Costa, e
outros. A isto some-se o outro bispo universal, Carlos Rodrigues.
Igrejas foram agraciadas com ambulâncias, até mesmo na região de Campinas. E agora o pastor
agraciado pede oração aos irmãos “porque o nosso deputado está sofrendo lutas”. Devia dizer
“corruptas”. Estes políticos evangélicos me fazem ficar com raiva. Elegeram-se com a bandeira da
ética, o senador participou da CPI do Narcotráfico fazendo alarde de sua ética e agora está enrolado e
vem com a explicação de que o carro que “usou era emprestado”. Haja inocência para se acreditar
nisto.
De bispos que vêm de uma empresa religiosa que explora a credulidade popular, que manipula
psicologicamente para encher suas borras, não me estranha que seus bispos ou ex-bispos tenham se
locupletado. Já estavam há tempo, antes mesmo de se elegerem.
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