
Acesse também www.inhauser.com.br / www.pastoralia.com.br / www.igrejadairmandade.org.br  

 

Rev. Dr. Marcos Roberto Inhauser 
Fone: (0XX19) 2121 5853 escrit. / 99798 6955 cel 

www.inhauser.com.br / marcos@inhauser.com.br  

www.pastoralia.com.br  

 

 

TEXTO PUBLICADO NA COLUNA SEMANAL NO 

CORREIO POPULAR 

 

É SÓ ISSO? 
 

Marcos Roberto Inhauser 
 

A avalanche de fatos relacionados à corrupção no legislativo brasileiro traz à tona uma questão que 
me parece pertinente. Seriam os casos do mensalão e sanguessugas os únicos desvios existentes no 
seio do Congresso Nacional? 

Um deputado que gastou uns cinco milhões para se eleger, que vai ganhar no máximo um milhão e 
meio de salários durante os quatro anos de mandato, se contentaria com receber uns trocados da 
Planam? E o resto da conta? Como vai pagar? 

É lógico e plausível que só sejam os trocados recebidos pelas negociatas das ambulâncias toda a 
corrupção que estes nobres representantes do povo tenham praticado? Um deputado que compra 
uma BMW com dinheiro emprestado sabe lá Deus de quem, e que tem uma parcela do financiamento 
paga pelos “Vendoin”, só recebeu estes cinquenta mil? 

Como ficam as suspeitas e certezas de que a Planam não era a única empresa a montar esquema, 
que há afirmações dos “Vendoin” de que perderam o negócio para uma outra empresa? Como saem 
recursos dos cargos nomeados por deputados nas várias instâncias do DNIT, Previdência, Saúde, 
Correios, Resseguros Brasil, Petrobrás, Banco do Brasil, Caixa Econômica, etc? Ou estes cargos, 
disputados a tapa e objeto de negociações no balcão da fisiologia, são porque os deputados e partidos 
têm um sólido compromisso em servir ao povo brasileiro? E os bancos? Estas agências de exploração 
do povo via tarifas que são controladas pelo Abreu (nem ele nem eu), não municiam os caixas destes 
representantes da plutocracia? E as concessionárias das rodovias, com seus pedágios exorbitantes 
também não gotejam benção nas contas dos partidos e deputados? 

Se olharmos para lista dos sanguessugas, vamos perceber que a quase totalidade deles é do baixo-
clero, gente sem expressão na vida legislativa e massa de manobra das lideranças. E o alto clero? 
Porque até agora não mexeram com o Janene, aquele mensaleiro que sumiu alegando problema de 
saúde e que até agora não foi julgado? Será que ele não tem muita munição para atirar caso invistam 
contra ele? 

Tenho para comigo que no Congresso existe uma lei do silêncio: “não denuncio ninguém porque 
tenho o rabo preso também”. E assim vão vendendo a honesta imagem nos horários gratuitos de 
televisão, pedindo o honrado voto de quem sua o dia todo para sustentar as mordomias dos corruptos.  
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