
A história de cada um
Lançado em Fevereiro de 1998, com circulação semanal ininterrupta

até 2001 e posteriores tentativas de retomar a sua veiculação, o PASSE

LIVRE ficou marcado no tempo e no imaginário de muitos como uma

proposta inovadora e anárquica de comunicação. Houve tentativas de imitá-

lo e também de ‘matá-lo’, além das ameaças de morte a quem o fazia...

Passou o tempo, mas o nome se consolidou como uma referência pela

ousadia e o inusitado de sua proposta. Abriu espaço para outros jornais -

que a despeito de terem formatos distintos, basdeiam-se no princípio da

gratuidade da informação.

Estamos voltando amparados pelo mesmo idealismo anárquico de

1998, talvez menos ingênuos - mas igualmente sonhadores e

inconformados. Estamos voltando por percebermos que o espaço não foi

ocupado, pelo contrário. Agigantou-se o vazio entre a realidade da vida e a

realidade que aparece nos meios de comunicação - hoje ainda mais compro-

metidos em omitir e manipular.

Voltar com uma proposta que marcou época tem seus riscos - mas

não estamos voltando pelo que o PASSE LIVRE representou no passado,

mas por aquilo que acreditamos que ele possa desempenhar no presente,

inclusive contribuindo para que parte do passado fique lá no passado.

A proposta é estarmos ‘juntos’ todas as semanas. O desafio é recon-

quistar a cumplicidade dos leitores. Que tenhamos todos uma boa leitura...

Tudo indica que as eleições de 2010 serão plebiscitárias

em termos de Brasil. No País, o eleitor optará entre o

futuro com a Dilma e a volta do atraso com Serra. No

DF, a briga será entre Agnelo, Arruda e Roriz.

“O MELHOR DA VIDA É DAR RISADA”*

* Frase atribuída a não sei quem por não sei quem, não sei aonde e não sei quando

O bêbado, no ponto do ônibus, olha pra uma mulher e diz:
-Você é feia, hein?
A mulher não diz nada. E o bêbado insiste:
-Nossa, mas você é feia demais!
A mulher finge que não ouve. E o bêbado torna a dizer:
-Puta merda! Você é muito feia!
A mulher não se agüenta e diz:
-E você é um bêbado!
-É, mas amanhã eu melhoro...

o - o - o

O mesmo bêbado da piada anterior entra no ônibus, senta
bem no fundo e grita:
-Desse banco pra frente todo mundo é corno! E daqui pra trás
todo mundo é viado!
Ao ouvir isto, levantam-se alguns dos passageiros, xingando
o bêbado e ameaçando cobri-lo de porrada.
O motorista, para evitar confusão, freia bruscamente e todos
caem. Um deles se levanta, pega o bêbado pelo colarinho e
pergunta:
- Fala de novo, safado. Quem é corno e quem é viado?
- Agora eu não sei mais. Misturou tudo!

Novo Enem
em dezembro

O Ministério da Edu-

cação confirmou a nova

data do Enem - Exame

Nacional do Ensino Mé-

dio. As provas serão nos

dias 5 e 6 de dezembro. A

realização do exame de-

verá ficar a cargo do Ces-

pe e da Cesgranrio. Lem-

brando que as provas

foram ‘roubadas’ de den-

tro da gráfica pertencente

a Folha de São Paulo.

Conferência de
Comunicação

O governo federal deci-

diu transferir para o perí-

odo de 14 a 17 de dezem-

bro a realização da 1ª Con-

ferência Nacional de Co-

municação, inicialmente

agendada para ocorrer en-

tre os dias 1º e 3 de dezem-

bro, em Brasília. Segundo

o Ministério das Comuni-

cações, a mudança foi de-

finida em função da agen-

da do presidente Lula. Se

a data inicial fosse manti-

da, o presidente não pode-

ria participar do evento, já

que ele viajará ao exterior

no mesmo período.

...semana que

vem tem mais...

Chutadores
de plantão

Profissão sem futuro no

Brasil é a de anunciadores

do caos. Qualquer medida

que o governo federal co-

gita e as pitonisas são re-

buscadas em suas verda-

des. Fracassadas na inca-

pacidade de entenderem o

que acontece, acabam con-

tratadas pela Veja ou viram

entrevistados de plantão da

Globo. São os mesmos que

asseguram que Serra ven-

ce em 2010 - com certeza

outra aposta furada...

Caras de pau
sem-fronteiras
A promiscuidade da

mídia não é um privilégio

brasileiro. Na verdade é

uma doença congênita a

ligar a falta de caráter, que

acaba se revelando trans-

nacional. Exemplo foi o

seminário promovido pela

revista britânica The

Economist em São Paulo

no dia 21 de outubro e sob

o pretexto de discutir os

rumos da América Lati-

na,centraram apenas críti-

cas ao governo Lula.
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Risco calculado?
Com um discurso marcado pelo rancor e o

apelo emocional de que foi traído por quem

sempre lhe jurou fidelidade, o ex-governa-

dor Roriz começa a colecionar derrotas em

sua tentativa de voltar ao Buriti. Primeiro

ficou sem partido, abrigando-se num nanico

de ocasião. Depois, esperava contar com a

aliança do PT, no que lhe foi negado em

entrevista do manda-chuva Zé Dirceu. Na

sequência, calculou que haveria uma de-

bandada de arrudistas loucos para voltarem

aos braços do antigo coronel. A sucessão

de expectativas frustradas está levando o

ex-governador a rever sua estratégia - sem

esconder o desencanto com tantas juras

que não se concretizam...

Expediente
PASSE LIVRE é publicação

semanal, tiragem de 20 mil
exemplares, distribuído em

ônibus e no metrô.
Edição Coletiva

passelivredf@gmail.com

Conversas
por aí...

Uma pergunta para...

Melhor faria o

GDF se em lugar

de construir viadu-

tos, alargar pistas

e destruir o meio-

ambiente investis-

se pesado em

transporte coleti-

vo. Os ‘carros’ do

metrô são velhos

e os ônibus, uma

vergonha.

Rodrigo Brito, presidente
do Sindicato dos Bancári-

os de Brasília

PL - A greve dos Bancá-
rios foi vitoriosa! Qual a
grande decepção?
Rodrigo Brito - Mais uma
vez ficou comprovada a
eficácia e a importância do
movimento nacional unifi-
cado, com a retaguarda da
Contraf-CUT e a mobiliza-
ção da categoria. A grande
decepção ficou por conta
da postura que a Caixa as-
sumiu, desrespeitando os
seus funcionários ao fugir
do diálogo e da negocia-
ção. Até nem parece que
fazia parte de um governo
com os compromissos com
a democracia.

Bom dia, Servidor!
2ª a 6ª, de 6h às 7h

Rádios Brasília 1.210 AM e 88,9 FM
Produção e Apresentação: Alfredo Bessow

Nova
disputa

A decisão de Heleno
Carvalho, ex-adminis-
trador do Guará por
mais de 12 anos e mo-
rador da cidade desde
1968, de sair candidato
a distrital em 2010 pelo
PTB acabou gerando
apreensões. Como a ci-
dade foi transformada
em reduto eleitoral de
distritais para-quedistas,
com tênues ou imper-
ceptíveis vínculos com a
comunidade, o nome de
Heleno irá alterar a con-
tabilidade de votos de
alguns ‘líderes’.

Exemplo

A média de público

do campeonato da 2ª

divisão do DF mostrou

a força e a fidelidade

da torcida do Botafogo

(do Rio) aqui no DF.

Amparados e seduzi-

dos pelos ‘nome’, mais

de quatro mil pessoas,

em média, assistiram

cada uma das partidas.

Inclusive a última, a

derrota para o

Ceilandense...

Liberdade?
O Sinpro teve parte

de seu material de divul-

gação da campanha sa-

larial censurada - num

episódio que demonstra

a forma como o GDF

considera, preza e tem

apego a liberdade de

expressão. Até a pode-

rosa Rede Globo aceita

o chicote do GDF. Ima-

gina se fosse o Lula...

Desafio pessoal
Arruda definiu um

grupo de 15 candidatos

a Distrital que terão

apoio, recursos e respal-

do pessoal dele nas elei-

ções de 2010. O objeti-

vo é ‘fazer’ uma banca-

da de oito distritais fiéis

- o que reduziria a ne-

cessidade de ‘comprar’

apoio a outros cinco que

forem eleitos. Para ami-

gos, Arruda diz que go-

vernar como está sendo

agora é caro demais...

Dilma,
para o BrasilNa espera

Quando será que
Gilmar Mendes o
‘benzetacil’ jurídico
sempre a serviço do
PSDB e da turma do
Demo vai criticar as vi-
agens eleitorais de Ser-
ra ao Nordeste e questi-
onar os rios de dinheiro
que a Sabeps despeja na
Rede Globo?

Causa espanto e

terror, na mídia e em

seus porta-vozes

políticos, a convicção

de que Dilma Rousseff

chegará tonificada

eleitoralmente em

outubro de 2010. O

desespero é tanto que

até a tal da Lina está

sendo ressucitada. Por

falar naquela senhora,

a responsabilidade por

manter uma incompe-

tente no comando da

Receita é toda do

ministro Mantega...

Briga sem fim
A determinação do

TSE da fidelidade aos
eleitos para com seus
partidos tem sido uma
angústia para certos po-
líticos que tinham na
troca de siglas lucrativa
fonte de recursos e de
barganha por vantagens.
A situação chegou a tal
ponto que até contratos
de ocupação de espaços
estão sendo impostos
por alguns partidos que
buscam, assim, garantir
que o ‘eleito’ ampare os
derrotados.


