
Vai que é tua, Gilmar!
Manipulada pela mídia, a oposição (PSDB, Demo e PPS) ao governo do PT

optou pelo caminho fácil da destruição para tentar impor um caminho que facilitasse
o seu retorno ao poder, mesmo que fosse através de um golpe. Assim, mídia e polí-
ticos reeditaram a mais espúria e perversa aliança - algo que vigorou no passado e
levou Getúlio ao suicídio, desembocou no Golpe de 1º de abril de 1964 e que tinha o
objetivo claro de tirar do poder o PT e o presidente Lula.

Valeram-se, mídia e oposição, da politização do TCU e do STF, transformados
em porta-vozes de posições políticas, deixando de lado o rigor dos argumentos pelo
calor dos descontentamentos e frustrações políticas. E sempre com o respaldo de
uma mídia que em lugar de informar, especializou-se em manipular, omitir, mentir e,
sem assumir, defender posições políticas.

Depois de banalizar as CPIs, que são fundamentais para a democracia, mídia
e oposição sentiram-se espremidos. Mesmo com todo alarde, é muito limitado o po-
der de interferência do TCU - que funciona como auxiliar do Poder Legislativo e, no
caso atual, em porta-voz de um grupo político que luta para voltar ao poder. Mas
encontraram espaço de voz no STF-Supremo Tribunal Federal, onde o tucano Gilmar
Mendes subitamente foi alçado a condição de consulta permanente da mídia - ten-
tando ser um parâmetro de ética.

Mas o ministro Gilmar, a quem o jornalista Paulo Henrique Amorim sistemati-
camente chama de Gilmar Dantas, não é propriamente uma voz confiável, tendo em
vista seu passado e seu presente. Mas é o que sobrou! E por isso, vai banalizando
opiniões, criminalizando os movimentos sociais, assumindo-se como ente político -
cogita-se, inclusive, que ele poderia vir a ser o vice de Serra em 2010 ou candidato
ao Senado pelo Mato Grosso. Mas se a candidatura de Dilma se consolidar, é prová-
vel que ele continue no STF - para ter, estrategicamente, um holofote seguro e mi-
crofones ao dispor - para falar tudo aquilo que a mídia e a oposição sugerem.

passelivredf@gmail.com
(mande críticas, notas, piadas, sugestões - ajude a fazer e manter o jornal)

“O MELHOR DA VIDA É DAR RISADA”*

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

Num vôo comercial saindo de Porto Alegre, o piloto liga o microfone e
começa a falar aos passageiros:
- Bom dia senhores passageiros, este é o vôo Tam 426, com destino a
São Paulo e escala em Florianópolis. Neste exato momento estamos
voando a 9 mil metros de altitude, velocidade de cruzeiro de 860 Km/
hora, e estamos sobrevoando a cidade de......... OHHHHHHH, MEU
DEUS!!!' E os passageiros escutam um grito pavoroso, seguido de um
barulho infernal... NÃÃÃÃOOOOOOO!!! Segundos depois, ele pega
novamente o microfone e, rindo sem graça, se desculpa:
- Desculpem-me mas é que esbarrei na bandeja e meu chimarrão caiu
em cima de mim. Vocês precisam ver como ficou a parte da frente da
minha calça!!!
E um dos passageiros grita:
- Gaúcho filho da puuuuuuutaaaaaaaaa!!! Você precisa ver como fi-
cou a parte de trás da minha!!!

- o - o - o -

- Já tive três sogras - disse o Zé ao amigo.
- E o que aconteceu com elas?
- Ah! a 1ª, "tadinha" comeu abobrinha envenenada...
- E a outra? quis saber logo o Zé!
- A 2ª também morreu depois de comer abobrinha envenenada...
- Também? E a terceira?
- Esta morreu de paulada.
- Paulada? Mas como? Por que?
- Ela não quis comer abobrinha envenenada!

...semana que

vem tem mais...

Pieri no
Sindilegis

Cansado de ver o Sindi-
legis trabalhar apenas na
defesa dos direitos e inte-
resses do pessoal do TCU,
o jornalista Pieri, funcio-
nário concursado da Câ-
mara dos Deputados des-
de 1978, é o nome da opo-
sição ao atual grupo que
transformou o sindicato
em entidade sem capacida-
de e nem interesse de lutar
por todos os associados..

Apoio sinistro
Serra, da máfia dos san-

guessugas, anda posando
na companhia de Quércia,
Pedro Simon (manda-chu-
va do PMDB no RS e que
dá sustentação ao governo
mais podre e corrupto do
País - que é o PSDB de
Yeda Cruzius, fiel escu-
deira de Serra) e Jarbas
Vasconcelos. São compa-
nhias indesejáveis e não re-
comendadas para quem
almeja conduzir o País -
porque representam o lado
mais podre da política. Na
verdade, é a companhia
ideal para ele...

Internet de
qualidade

A GVT está com dificul-
dades para atender a de-
manda por seus serviços de
telefonia. A adesão é puxa-
da pela internet de quali-
dade que ela oferece. Além
disso, outro diferencial é
na prestação de serviços:
utiliza funcionários própri-
os. A lamentar ainda a pre-
cariedade do atendimento
telefônico. A dúvida está
em saber se com tanta de-
manda, o serviço de inter-
net continuará tendo a qua-
lidade de agora.

O silêncio do TC
Enquanto o TCU é poli-

tizado reduto de apoio lo-
gístico para a mídia e a o-
posição, o Tribunal de
Contas do DF funciona
qual balcão de despachos
dos interesses do GDF. A-
tuou apenas no governo do
PT (95-98) quando fez va-
ler sua composição ligada
à direita para tentar impe-
dir o PT (na época com
Cristovam) de governar.
Hoje, Arruda ‘vive’ tran-
quilo, respaldado por con-
selheiros leais e a ele vin-
culados por laços de ami-
zade e de afinidade políti-
ca e coniventes com a
transformação da Capital
em paraíso das incorpora-
doras e empreiteiras...



O circo do shopping
Por ganância, o Parkshopping em Brasília corre o
risco de atrair a atenção da sociedade e da Jus-
tiça para uma série de irregularidades que vem
comentendo - sem ser admoestado. Ao querer
cobrar pelo estacionamento em área pública,
acabou comprando uma briga que pode fazer

com que outras negociatas feitas pela empresa e
alguns políticos (como por exemplo a invasão de

uma área do Parque do Guará) passem a ser
analisadas pela Justiça. A situação chegou a tal
ponto que o Carrefour Sul já colocou uma faixa:

estacionamento exclusivo para clientes do
Carrefour - trata-se de medida antipática, mas
justificada: nas cercanias da passagem para o

Parkshopping, o estacionamento fica abarrotado.
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Conversas
por aí...

Uma pergunta para...

Com as chuvas, os
moradores do DF
terão de conviver

com o caos no
trânsito, causado

pela falta de plane-
jamento do Gover-
no Arruda que foi
começando obras
e agora parte do

serviço já realizado
será desperdiçado.

Izabel Maior,Coord. Geral

da CORDE/SEDH

PL - Quais as novidades na área
federal na política social para as
pessoas com deficiência?
Izabel Maior - O governo fe-
deral acaba de editar o Decre-
to n. 6.980/2009, criando a
Subsecretaria Nacional de Pro-
moção dos Direitos da Pessoa
com Deficiência, novo órgão da
Secretaria Especial dos Direi-
tos Humanos da PR. Nos 20
anos da CORDE, os 24,5 mi-
lhões de brasileiros com algu-
ma deficiência passam a con-
tar com uma nova estrutura
para articular, coordenar e pro-
mover a política pública de di-
reitos, de acessibilidade em
geral e à comunicação e à in-
formação. A principal missão
é cumprir a Agenda Social de
inclusão das pessoas com defi-
ciência na sociedade, comba-
ter a discriminação e criar ba-
ses iguais de oportunidades. A
nova estrutura terá mais con-
dições de assessorar os estados
e os municípios nos projetos de
acessibilidade urbanística e
nos transportes, além de inten-
sificar as campanhas de mídia
com a imagem cidadã da pes-
soa com deficiência, atuando
em parceria com as entidades
que representam o segmento.

Estranhos
poderes

O colunismo social a-
nunciou que a esposa do
Ministro Gilmar Mendes
está se aposentando, de-
pois de 32 anos de traba-
lho no serviço público -
23 deles no STF. Além
da euforia, uma informa-
ção que faltou: ela vai
atuar como gestora na
área jurídica do escritório
do advogado Sérgio
Bermudes, do Rio. Tudo
muito estranho, ainda
mais se observarmos que
este é um dos escritórios
que atendem ao banquei-
ro Daniel Dantas - que
teve liminares deferidas
por Gilmar em tempo
recorde...

Coisa feia

Vitória do
povo uruguaio

A Frente Ampla conse-
guiu manter a maioria par-
lamentar em ambas as câ-
maras legislativas do Uru-
guai. O resultado final das
eleições gerais de 25 de ou-
tubro foi divulgado domin-
go pela Corte Eleitoral, con-
firmando as previsões. A
coalizão governante alcan-
çou 47,96% dos votos, con-
ta agora com 16 senadores
em 30 cadeiras e 50 depu-
tados em 99 vagas.

Do blog do Juca Kfouri,
domingo, dia 1º de novem-
bro: “Aécio Neves, o gover-
nador tucano de  MG, que lu-
ta para ter o jogo inaugural
da Copa do Mundo de 2014,
em Belo Horizonte, deu um
empurrão e um tapa em sua
acompanhante no domingo
passado, numa festa da Cal-
vin Klein, no Hotel Fasano,
no Rio. Depois do inciden-
te, segundo diversas teste-
munhas, cada um foi para
um lado, diante do constran-
gimento geral.

A imprensa brasileira não
pode repetir com nenhum
candidato a candidato a pre-
sidência da República a cor-
tina de silêncio que cercou
F. Collor, embora seus hábi-
tos fossem conhecidos.”

GoGoGoGoGovvvvverno Sererno Sererno Sererno Sererno Serrrrrraaaaa
Queridinho da mídia,

Serra é o governador do faz
de conta. A proposta orça-
mentária para 2010 - dados
da Liderança do PT na As-
sembléia - é reveladora:
1. Recursos para passagens
e despesas com locomoção
(25%) e serviços de asses-
soria (12%) crescem na
proposta orçamentária dele.
2. Os gastos de publicidade
do governo estadual mostra
que José Serra gasta 400%
a mais em publicidade que
Alckmin.
3. Na saúde, o investimen-
to global cairá mais de
10%. Em 2009, o orçamen-
to foi de R$ 507 milhões,
para 2010 será de R$ 449
milhões.

Sina
No ano em que não ha-

via bicho-papão na F1,
Rubens Barrichelo conse-
guiu chegar em 3º no final
do campeonato. Em 2010,
terá a companhia de mais
dois brazucas - mas, pelo
visto, só coadjuvantes...

Na lutaNa lutaNa lutaNa lutaNa luta
Impressionante o traba-

lho de destruição do Guará
pelo governo Arruda. A-
lém do absurdo de prédios
na área de contorno, da
bandalheira que virou o
‘pólo de modas’, tapea-
mento asfáltico tem a libe-
ração das casas para vira-
rem cortiços. Tudo aquilo
contra o que sempre lutou
Heleno Carvalho - duran-
te anos administrador e
pré-candidato a Distrital.

Peleando

Mesmo distante, as elei-
ções internas do PT estão
pegando fogo. Na renova-
ção das zonais, nem tudo
está saindo conforme a
vontade dos caciques. E-
xemplo de guerra declara-
da é na Zonal do Plano Pi-
loto, onde antigas amiza-
des foram deixadas de lado
e a baixaria está correndo
solta - inclusive com a re-
messa de ‘dossiês’ e outras
práticas deploráveis.

Tadinho deles,
sempre eles...
Votaram contra o ingres-

so da Venezuela no Merco-
sul: Heráclito Fortes (Dem-
PI), Flexa Ribeiro (Psdb-
PA), José Agripino (Dem-
RN), Arthur Virgílio (Psdb-
AM) e o coronel Tasso Je-
reissati (Psdb-CE). Os gol-
pistas cada vez menores...

Perda
O movimento político de

Brasília está de luto com a
morte, aos 82 anosde Bene-
dito M. de Carvalho, o Bené.
Filiado ao PCB desde os 10
anos, Bené jamais abando-
nou o Partidão. Deixa um
legado de coerência e de luta
e de apego ao diálogo.


