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Tranquem suas portas, liguem os alarmes de casas e carros, soltem os cachorros 
no pátio e iniciem suas orações, pois o senador Romero Jucá está em terras farroupilhas! O 
nobre senador, que é vice campeão em número de inquéritos no Supremo Tribunal Federal 
(STF), com oito suspeitas de maracutaia, só perde para o grande campeão, o insuperável, o 
inigualável, o inimputável Renan Calheiros, que, nos dias de hoje, possui a invejável marca de 
13 inquéritos (sem contar com os que correm em segredo de justiça!). 

Pois bem, a cara de pau destes dois nobres senadores é tão grande que o 
magnânimo Renan, neste fim de semana, deu uma declaração moralista-bombástica 
afirmando que em nome de seus valores morais e éticos (e eu nem sabia que ele tinha isso!) 
vai lutar contra a anistia do caixa 2 de campanha eleitoral; e, por outro lado e ao mesmo 
tempo, o vice campeão em maracutaias, o benevolente Jucá veio parabenizar e “dar uma 
força” para os prefeitos eleitos do PMDB no Rio Grande do Sul. A dupla de senadores 
peemedebista, ao participar de encontros públicos e solenes, consegue, na verdade, é 
debochar da inteligência de seus súditos, pois eles são o inverso do que qualquer homem, com 
um mínimo de dignidade, poderia desejar para si mesmo. Um cidadão, que possui um mínimo 
de respeito para o seu próprio nome, deve se envergonhar profundamente se for alvo de 
único inquérito. Eles, os dois senadores possuem, em conjunto, um total de 21 inquéritos (no 
mínimo, que se saiba) e, apesar disso, ficam dando lição de moral e ocupando todas as redes 
de comunicação com suas caras de pau midiáticas. 

Sorte deles é que estamos no século XXI. Se estivéssemos na virada do século XVIII 
para o século XIX, no tempo em que os homens públicos possuíam outra “qualidade”, 
especialmente em Paris, por muito menos que esses nobres senhores já fizeram e continuam 
fazendo, eles já teriam sido “guilhotinados em praça pública”. Sorte deles que, hoje, somos 
mais tranquilos e o máximo que podemos fazer é manda-los para Curitiba para serem 
internados no Spa do Moro! Falando nisso, é bom avisá-los que os seus aposentos já estão 
sendo preparados lá em Curitiba. 


