
Roriz e Arruda: qual o pior?
Talvez nem seja preciso perguntar, porque a realidade mostra que não há

entre os dois ‘diferenças’. Os dois transformaram o GDF num balcão de negócios,
manipulando a Câmara Legislativa, negociando com o Tribunal de Contas (onde
construíram base de apoio), contando com a conivência da mídia mediante siste-
mática injeção de recursos - com uma oposição enfraquecida e dividida, sem
conseguir estruturar um discurso único, até porque muitos dos chamados ‘oposici-
onistas’ têm o hábito de gostar de uma dupla convivência, de um conchavo.

Na verdade, Roriz e Arruda representam o que há de pior na política nacional,
na medida em que usam o ‘Estado’ para beneficiar grupos - mormente empreiteiras,
em detrimento da sociedade que tem que conviver com a sistemática perda da
qualidade de vida, quer pelo adensamento populacional como acontece de forma
leviana e irresponsável no Guará, quer pela queda na qualidade dos serviços públi-
cos (o caos anunciado da saúde é exemplo, onde uma ONG ‘espanhola’ ligada ao
Demo e que fora expulsa da Bahia, ‘ganhou’ hospitais de presente).

O DF não merece continuar sendo destruído pelo modelo administrativo
representado por Roriz e por Arruda. Sabe-se bem que obras ajudam a financiar
campanhas, são fundamentais para garantir a fidelidade de aliados, ajudam a sen-
sibilizar distritais - mas para a sociedade, que nunca é escutada, sobra apenas o
transtorno e o custo de pagá-las com impostos, encargos e tributos.

Quem mora e vive no DF está cansado da pequenez política-administrativa
que tomou conta do GDF, principalmente com a doentia opção por obras que
apenas servem para destruir a qualidade de vida dos seus moradores. É hora de
despertar para a opção por uma outra alternativa, que não priorize o mercantilismo.

“O MELHOR DA VIDA É DAR RISADA”*

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

Cena: sujeito entrando em uma agropecuária.
- Tem veneno pra rato?
- Tem! Vai levar? - Pergunta o balconista.
- Não, vou trazer os ratos pra comer aqui!!!

- o - o - o -
Cena: No caixa do banco, o sujeito vai descontar um cheque.
A pergunta: Vai levar em dinheiro???
- Não!!!!! Me dá em clips e borrachinhas!!!

- o - o - o -
Cena: Casal abraçadinho, entrando no barzinho romântico.
A pergunta: Mesa para dois?
- Não, mesa para quatro, duas são pra colocar os pés.

- o - o - o -
Cena: o sujeito apanhando o talão de cheques e uma caneta.
A pergunta: Vai pagar com cheque?
- Não, vou fazer um poema pra você nesta folhinha

- o - o - o -
Cena: Sujeito no elevador (no subsolo-garagem).
A pergunta: Sobe?
- Não, esse elevador anda de lado.

- o - o - o -
Cena: Sujeito fumando um cigarro.
A pergunta: Ora, ora! Mas você fuma?
- Não eu gosto de bronzear os pulmões também.

- o - o - o -
Cena: Sujeito voltando do píer com um balde cheio de peixes.
A pergunta: Você pescou todos?
- Não, alguns são peixes suicidas e se atiraram no meu balde.

...semana que
vem tem mais...

Netos do ‘tio’
Adolpho

A decisão do PSDB de
treinar cabos eleitorais no
nordeste, versão tupiniquim
da juventude hitlerista que
tinha o papel de ‘descobrir’
judeus na Alemanha e en-
tregá-los para as temidas
SS, mostra o medo dos tu-
canos com as eleições de
2010. O gasto, R$ 450 mil,
não sensibilizou e nem pre-
ocupou o porta-voz deles
no STF, o fiel amigo Gil-
mar Mendes...

Nonsense
Marina Silva que saiu do

PT por não concordar com
os ‘desvios’ do Partido, foi
para o PV que não tem nor-
te algum e agora flerta com
o Psol, o Psdb, o Pps e a
turma do Demo. Ou seja:
saiu da casinha de vez.

O que é FHC?O que é FHC?O que é FHC?O que é FHC?O que é FHC?
A memória é algo assus-

tador. Principalmente quan-
do obscurecida pelo ódio.
Nos oito anos do (des) go-
verno de Fracassando Hen-
rique Cardoso, o Brasil que-
brou três vezes, dilapidou-
se o patrimônio público em
privatizações (inclusive a
Vale), achatou-se o venci-
mento do funcionalismo, a
PF vivia amordaçada, fo-
ram anos sem correção das
tabelas do IR, não houve in-
vestimentos sociais, não
houve distribuição de ren-
da. A única preocupação
Demo-Tucana era destruir
o Estado e se dar bem...

Sobre o TCU
Mesmo com a percep-

ção de que o TCU não pas-
sa de departamento a ser-
viço de grupos políticos, é
impressionante como tem
governista que gosta de
usar ‘normas’ do tribunal
que não é Tribunal para
execitar o seu poder. Isso
é particularmente presente
na Secom e na mídia do BB
e da Caixa, ainda guiados
por parâmetros tucanos.

"Agora que as transformações pelas quais sempre
lutamos começam a se aprofundar, não iremos dei-
xar que elas escapem das nossas mãos, das mãos

calejadas do povo brasileiro." Dilma Rousseff

Tudo por $$$$
Caetano Veloso, que

passou a vida fazendo
juras de amor a ACM,
agora virou anti-Lula.
Tudo porque o governo
federal não chancelou, via
Lei Ruanet, o show do
decadente baiano.

Puro ego...
Lapidar mensagem do

Emerson Menin: “A propó-
sito do artigo sobre o Care-
tano Veloso, registro que em
um show em Brasília, a
plateia cantava com ele, Ca-
retano parou e a repreen-
deu:‘vocês vieram aqui para
me ouvir ou para cantar?’’



Competência
Olhando o DF, percebe-se uma inversão de

prioridades em todos os sentidos. A exemplo do
que aconteceu com FHC em nível federal, aqui se
trabalha de modo sistemático pela destruição de

serviços públicos essenciais - no caso, o foco está
na educação, na saúde e no transporte público.
Não se trata de acaso ou de incompetência ad-
ministrativa, mas sim de decisão política de des-
truir estes setores, solapando sua credibilidade

junto à sociedade. Qual outra razão serviria para
justificar a manutenção de Augusto Carvalho na
Secretaria de Saúde? Ou do Valente na Educa-
ção? Ou do Cel Fraga nos Transportes? São,

sem qualquer dúvida, as pessoas indicadas para
destruir estes serviços. E estão conseguindo...
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Conversas
por aí...

Uma pergunta para...

Só mesmo o fato
de não morarem

nas cidades é que
pode justificar a

defesa de alguma
intervenções urba-
nas que os esper-
talhões defendem.

Uma delas é a
bizarra inter-bair-
ros que vai servir
apenas para aca-

bar com o que
resta de sossego

no Guará.

Ibrahim Yusef,presidente
do SINDIRETA-DF

PL - O que representa a apro-
vação do PL 1.449/09?
Ibrahim Yusef - Para nós, o
coroamento da luta de mui-
tos anos em defesa dos ser-
vidores do chamado Carrei-
rão. Nos últimos anos, mui-
tas vezes estivemos na imi-
nência de conseguir, mas
sempre havia um jogo de
pressão muito grande. Reco-
nhecemos que o governador
Arruda acabou fazendo aqui-
lo que outros governantes
se omitiram, buscando corri-
gir distorções que impunha
a que servidores ainda rece-
bessem complementação do
salário mínimo. A incorpora-
ção das gratificações ao ven-
cimentão, a exemplo do que
já ocorre na área federal, é
uma garantia a mais para to-
dos os servidores. Mas este
foi um passo. Continuamos
cobrando a imediata implan-
tação do Plano de Saúde,
pagamento dos precatórios,
qualificação dos servidores
e a liquidação do ‘passivo’
dos chamados exercícios
findos. Entre outros.

Favorito
Petistas de todos os

matizes, correntes e ten-
dências continuam envol-
vidos com a  disputa in-
terna no chamado PED-
2009, quando de forma
direta e única entre os
partidos do País, os mili-
tantes do PT escolhem
seus dirigentes. Aqui no
DF, a peleja é grande nas
zonais, algumas abando-
nadas e com dirigentes
buscando novo mandato,
mesmo que pouco tenham
feito. Para comandar o
PT-DF o nome que tem
aglutinado um número
crescente de ‘forças’ é o
do sindicalista Roberto
Policarpo.

Novo tempo

Cacofonia
Preocupado com a falta

de espaço na mídia, o go-
vernador Roriz resolveu
bancar um projeto de co-
municação - recheado de
denúncias contra Arruda.
Uma pena a pobreza na es-
colha do nome: Folha da
Capital - que acabou redun-
dando num cacófono.

Agnelo Queiroz continua
atuando diuturnamente em
duas frentes: durante o dia
é diretor da Anvisa e à noi-
te e nos finais de semana
se desdobra em compro-
missos de uma agenda que
não pára de crescer. É o
nome do PT para disputar
o Buriti em 2010 e com
certeza possibilitará um de-
sempenho à altura da his-
tória do Partido, apagando
do mapa o desempenho
pífio de 2006..

Plano BPlano BPlano BPlano BPlano B...............
...dos tucanos... Não se ad-
mire o dileto leitor se na úl-
tima hora, amparado em
pesquisas que a cada dia lhe
são menos favoráveis, Ser-
ra desistir de disputar a pre-
sidência e optar por mais
quatro anos no Governo de
SP. Também por conta de
pesquisas internas, Aécio
mostra-se predisposto a ir
pro senado. O plano ‘b’ dos
tucanos seria FHC.

Insanidades
Em todo este episódio

envolvendo a universitária
que foi hostilizada na
Uniban - tinha que ser em
SP - por andar com roupas
provocantes e depois expul-
sa da referida ‘universida-
de’ fica a perplexidade: a
barbárie do comportamen-
to reflete o nível dos pro-
fissionais que estas ‘fábri-
cas’ de diplomas colocam
no mercado. São ordas de
fascistas, travestidos de
moralistas. E o pior que ain-
da tem gente que aplaude.

TecnologiaTecnologiaTecnologiaTecnologiaTecnologia
socialsocialsocialsocialsocial

Criado em 2001, o Prê-
mio de Tecnologia Social da
FBB-Fundação Banco do
Brasil este ano recebeu 695
inscrições, das quais 114
foram certificadas como
‘tecnologia social’. Destas,
24 passaram para a fase fi-
nal do prêmio. Agora, no dia
24, será definida qual das
iniciativas leva o ‘grande
prêmio’ desta iniciativa que
é realizada a cada dois anos.

Placar do bem
Para quem não tem o

péssimo hábito de torcer
contra o Brasil, aí vão qua-
tro boas notícias:
1. 19 milhões de brasileiros
saíram da miséria;
2. 120% foi a valorização
acumulada do Índice
Ibovespa;
3. US$ 233 bi é o valor das
reservas internacionais;
4. 7,4% é o menor índice
histórico de desemprego.

Euforia

Estratégia
Fica cada vez mais pa-

tente a convergência de
ações de segmentos que se
dizem à esquerda, mas que
apenas fazem o jogo da di-
reita. É o caso do povo do
Psol e do Pstu, que arros-
tando um fervor revoluci-
onário inconsequente ape-
nas fazem o serviço para o
qual foram designados pela
direita. A meta é boicotar as
ações do governo federal.

Depois de muitos anos
lutando para não cair para
a Série B, o Flamengo está
com tudo para conquistar
o Brasileirão 2009. A tabela
lhe é favorável, a ruindade
dos demais times é de doer
e já pode contar com 3 pon-
tos na última rodada, quan-
do receberá o Grêmio que
não ganha de ninguém fora
do Olímpico.

Casa da Globo
Melhor seria chamar o

Ministério das Comunica-
ções de ‘capitania heredi-
tária’ das Organizações
Globo. Lá, elas mandam
mais que o Lula...


