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TEXTO PUBLICADO NA COLUNA SEMANAL NO 

CORREIO POPULAR 

 

CADÊ VOCÊ, SUPLICY? 
 

Marcos Roberto Inhauser 
 
Votei em você em todas as oportunidades que pude. Comecei em 90, depois em 98 e mais 

recentemente em 2006. Não só votei como, sem que você me pedisse, fiz campanha por você. Se 
encontrasse alguém indeciso quanto ao voto para senador, lá estava eu aconselhando a votar em você 
por considerá-lo combativo, independente e ético. 

Acompanhei sua luta na CPI dos Anões. Lembro-me da suas arguições aos implicados e da viagem 
aos Estados Unidos para tentar achar uma mulher que poderia ser a esposa do cérebro da quadrilha 
dos anões. Acompanhei as suas intervenções na CPI do Narcotráfico e no Mensalão e admirei sua 
independência quanto ao partido que estava atolado até ao pescoço nas maracutaias do valerioduto. 
Lembro-me da sua investigação quase quixotesca em busca de evidências quanto à morte do Celso 
Daniel. Sempre o achei um determinado, especialmente no que se refere ao Bolsa Família, tema quase 
único nas suas conversas e falas no plenário. 

Mas, confesso, estou desapontado com o seu sumiço nos recentes casos de corrupção no Senado. 
Até tenho a impressão que, ou você não é mais Senador, ou tirou férias. Não sou um investigador 
contumaz das suas atividades, mas não me lembro de uma única participação, fala, censura ou seja lá o 
que for diante dos recentes episódios. A única coisa que me lembro e que me causou espécie, foi a 
revelação da sua participação na farra das passagens aéreas, com explicação tímida e providência 
óbvia. 

Fico a me perguntar se a sua concepção do Bolsa Família passa pelo nepotismo do emprego da 
família nas tetas do erário. Afinal é uma forma de Bolsa Família. Dinheiro público para parentes menos 
agraciados na vida, sem mandato parlamentar, que não merecem ficar vendo o iluminado eleito se 
lambusando e eles à deriva. Por que não vi, não li, nem soube, da sua posição quanto a isto? 

Se você está no Senado desde 1990, como pôde passar todo este tempo sem nunca ouvir que algo 
de estranho acontecia nos subterrâneos do poder legislativo? Nunca ninguém lhe contou da casinha 
que o Agaciel tem? Nunca lhe passou pela cabeça que havia muito cacique para pouco índio nas 
diretorias do Senado? Nunca lhe passou pela cabeça perguntar como pode a Gráfica do Senado ter 
mais de mil funcionários e oitenta por cento deles na ociosidade?  

Há algo de estranho neste seu silêncio, especialmente em quem já fui muito combativo e 
independente. Qual a sua posição diante do enquadramento do Lula, exigindo a sustentação do 
Senador do Amapá que mora em São Luís na presidência do Senado? Qual a tua posição quanto ao 
circo montado na composição do Conselho de Ética e especialmente na escolha do presidente? 

Gostaria de ver você atuando como já fez. Mas, hoje por hoje, estou é decepcionado com você e meu 
voto você não recebe mais.  
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