
Discurso de ocasião
Impressiona o farisaísmo que domina o comportamento da mídia e também da o-

posição. Farisaísmo e leviandade que se realimentam no desespero por se decobrirem
‘sem discurso’ e assim tratam de apelar pela desconstrução continuada da realidade. De
um lado, anunciam um quadro de caos que nunca se concretiza, mas ao incensarem a
ameaça, conseguem sensibilizar sumidades do pensamento alheio, sempre dispostos a
emprestar a boca para agir tal qual bonecos no colo de ventriluquos.

São reiteradas as demonstrações de irresponsabilidade da dupla mídia-oposição,
necessitada de despejar uma sistemática carga de invenções para encobrir a verdade. O
mensalão, por exemplo, é criação mineira - onde há inclusive recibo de R$ 5 milhões do
tal de ainda senador Azeredo; o apagão foi lambança do desmonte do Estado e da falta de
investimentos do Governo FHC; os sanguessugas se criaram, fortaleceram e se multipli-
caram sob a cumplicidade de Serra no Ministério da Saúde; a omissão do TCU se deu no
acompanhamento das obras do Metrô e do Rodoanel, onde sob o pretexto de diminuir os
custos e aumentar os lucros, colocou-se a vida das pessoas como algo descartável; o
amordaçamento da PF durante o Governo FHC é algo vergonhoso; a cumplicidade dos
Ministérios Públicos Estaduais, sempre condescentes com os governos (vide caso de SP
e do RS, onde reinam os amiguinhos Serra e Yeda Cruzius) - e um rosário de situações que
são deixadas de lado, porque apenas desnudam o quanto é perniciosa a relação espúria
entre mídia e oposição.

Como disse o prof. Gilson Caroni Filho: “Comparar o blecaute de 10 de novembro
de 2009 ao longo tempo das trevas que vigorou no país entre junho de 2001 e fevereiro de
2002 é um apagão histórico bem típico de uma elite que não soube atualizar as linhas de
transmissão do seu ideário”.

Observando as viúvas do Carlos Lacerda que se espalham pelo Psdb, pelo Demo e
no Pps - a mando da mídia - é possível imaginar o que eles preparam para 2010...

“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: Homem com vara de pesca na mão, linha na água, sentado.
A pergunta: Aqui dá peixe?
- Não, aqui dá tatu, quati, camundongo... Peixe costuma dar lá no mato...

- o - o - o -
Cena: Edifício pegando fogo, funcionários saindo correndo.
A pergunta: É um incêndio?
- Não, é uma pegadinha do Faustão!!!!!!

- o - o - o -
Cena: Sujeito no caixa do cinema.
A pergunta: Quer uma entrada?
- Não, é que eu vi essa fila imensa e queria saber onde vai dar...

- o - o - o -
O rapaz liga na casa da sogra que morava muito distante e diz ao ouvir uma
voz estranha:
-Cadê minha sogra?
E a voz muito pesarosa do outro lado informa:
-Sua sogra morreu!
Ele desliga e após 10 minutos torna ligar e faz a mesma pergunta:
-Por favor, a minha sogra está, pois eu queria falar com ela!
E outra vez a misteriosa voz responde:
-Não será possivel, pois ela faleceu...
Ele desliga e torna ligar para ela outra vez:
-Eu desejo falar com minha sogra!
A pessoa já impaciente,exclama!
-Escuta aqui,eu já não disse que tua sogra morreu!!!!!
E o rapaz, sem conseguir se conter, confessa:
- É que é tão bom ouvir isso!!

...semana que
vem tem mais...

Dobradinha
sinistra

Eurides, a sargentona, e
Valente, o exótico, vão jun-
tos às urnas em 2010. A pri-
meira quer novo mandato de
Distrital e o Secretário so-
nha com a Câmara dos De-
putados - juntos, buscam
mais poder para continuar
mandando e acabando com
a escola pública no DF...

Muito Caixa 2
A eleição de 2010 ainda

demora, mas já anda rolan-
do muito dinheiro na com-
pra de siglas, acomodando
no comando delas aliados,
lavando dinheiro e barga-
nhando favores...

Na marraNa marraNa marraNa marraNa marra
Mesmo com todo o desca-

so do GDF e uma certa omis-
são do pessoal do Ministério
das Comunicações que assu-
miu a ‘responsabilidade’ pela
Conferência Nacional de Co-
municação, a pré-Conferência
no DF vai acontecer neste
fim-de-semana. com abertura
às 20h de sexta-feira na Es-
cola Normal.

“O apagão deu a amostra do que virá dos meios de comunicação na campanha
eleitoral. Já durante a escuridão, um comentário radiofônico explicava à popula-
ção ansiosa que a redução do IPI de produtos da chamada linha branca, levara a
muitas compras, que provocaram excesso no consumo de energia...; pela TV, um
outro dava o seu bom dia com a sugestão de que o apagão poderia dever-se a ato
do MST ou de índios. Horas depois, pelo rádio: "Dilma não fica imune; no centro
da questão fica a capacidade de gestão da ministra". (Jânio de Freitas; FSP, 12/11)

Pra matar
tucano de raiva

A organização não go-
vernamental Action Aid
Internacional, da Itália,
concedeu prêmio ao Brasil
(Lula/PT) pelos esforços
no combate à fome. Se-
gundo ranking organizado
pela entidade, o país teve
o melhor desempenho na
redução do problema, se-
guido pela China e Índia.

Sinuca
A insistência de Magela

em manter-se pré-candida-
to  do PT ao GDF decorre
do quadro eleitoral no DF.
Ao menos dois distritais
‘bons de voto’ estão de olho
na Câmara - Paulo Tadeu e
Érika Kokay, além de
Policarpo, o que dificulta-
ria a sua reeleição.

O governo mineiro cobra
o ICMS de 30% na conta de
luz do consumidor residen-
cial, o mais alto do país. En-
quanto o ICMS para bebidas
alcoólicas é de apenas 12%;
- Nos últimos sete anos não
houve investimentos da Ce-
mig em usinas no Estado. O
Governo Federal, por meio de
Furnas, é que está constru-
indo cinco usinas em Minas.

Aécio e a
Cemig III

O ‘melhor’ cabo
FHC é, seguramente, o me-

lhor cabo eleitoral da Dilma.
Ainda mais se ele insistir em
querer comparar os 8 anos do
‘seu’ mandato com a passa-
gem de mudanças e transfor-
mações de Lula/PT... Quanto
mais FHC falar, melhor...



O apagão da oposição
O episódio do colapso no fornecimento de ener-
gia em decorrência de intempéries revelou três

aspectos preocupantes: 1) A demora do Governo
Federal em definir um discurso; 2) A fragilidade

do sistema elétrico nacional, 3) A leviandade dos
meios de comunicação e o oportunismo da

oposição que hoje já convive com o pesadelo de
2010 e com o que os espera nas urnas.

No festival de besteira, escutou-se de tudo - que
teria sido uma ação do MST, ataque dos índios,
sobrecarga por conta da redução do IPI da cha-

mada ‘linha branca’ e um festival de insanidades.
Imaginemos o que nos espera, enquanto ‘brasi-

leiros’ em termos de desinformação em 2010 por
conta desta aliança macabra entre meios de

comunicação e políticos de oposição.
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Conversas
por aí...

Uma pergunta para...

O GDf anuncia
mais e mais ônibus
e a cada dia piora
o transporte coleti-

vo no DF. Pelo
visto, falta mesmo
é fiscalização e

controle - porque o
usuário continua

sendo otário.

Wander Abdalla,desde 1959
ligado ao futebol no DF

PL - Este Brasileirão está
mais para quem?
Wander Abdalla - Esta é a
disputa, na era dos pontos
corridos, com times mais fra-
cos tecnicamente. Para mim,
o título está entre São Paulo
e Flamengo, com maiores
chances para o time paulista
- por ter um plantel melhor e
que possibilita substitui-
ções, mais infra-estrutura e
já vem dentro de um contex-
to de disputas seguidas, com
o mesmo perfil e não tem a
dependência de um ou dois
jogadores, como é o caso do
Flamengo que é refém do Pet
e do Adriano. Mas é futebol
e sempre existem as surpre-
sas, mas a lógica aponta o
favoritismo do São Paulo. No
entanto, se o Mengo vencer,
acabará sendo um ano  inte-
ressante para o futebol cari-
oca, com o título nas séries
A e B - e quem sabe a Sul-
americana. Em relação aos re-
baixados, Sport, Náutico e
Santo André já estão lá e
para o Flu se salvar, quem
entra é o Botafogo.

Aécio e a
Cemig I

Pra quando?
Estranho, mas muito es-

tranho mesmo o silêncio da
imprensa e da oposição que
lutam de todas as formas
para silenciar em relação à
macabra Lista de Furnas,
onde está a relação comple-
ta dos políticos - Serra e
Aécio inclusive - que rece-
beram dinheiro do Caixa 2
em eleições.

ExpectaExpectaExpectaExpectaExpectativtivtivtivtivaaaaa
O PT vai às urnas neste

domingo, 22, para através
do voto dos seus militantes
escolher os novos dirigen-
tes. A expectativa é vitória
de José Dutra e Roberto
Policarpo - em nível nacio-
nal e de DF, respectivamen-
te. Uma das zonais onde o
tempo está quente é a do
Plano Piloto, onde o sindi-
calista Walter Célio tenta
voltar à presidência.

VergonhaVergonhaVergonhaVergonhaVergonha
O ‘Caso Battisti’ revela

toda a miopia do STF e a
manipulação deslavada da
opinião pública. A ‘peça’
acusatória do Ministro
Peluso é destas obras que,
por primárias, causam er-
ros jurídicos como o caso
dos ‘Irmãos Naves’ e ou-
tras barbaridades. Quem
quiser conhecer a verdade
precisa ler ‘A farsa do STF’
- onde constam 13 pergun-
tas inquietantes ao Ministro
Peluso. Imperdível!

Futebol
e lama

Vale tudo
Para tentar conter o cres-

cimento dos evangélicos no
nordeste, a Igreja Católica
em Roma estuda reabilitar o
Padre Cícero - que foi exco-
mungado e proibido de ba-
tizar, casar, celebrar missa,
ouvir confissões e outras ta-
refas sacerdotais. A justifi-
cativa foi a de que ele for-
jou e falsificou os relatos de
supostos milagres - além de
agir como ‘coronel’ do ser-
tão. Agora, para usá-lo poli-
ticamente, a Igreja quer
‘canonizá-lo’ como Santo.
Ou seja: só hipocrisia.

Impressionante a postu-
ra do STJD-Superior Tri-
bunal de Justiça Desportiva
ao longo dos anos. Sempre
afeito a julgar atendendo os
interesses dos clubes do
Rio e SP, a ‘parceria’ pode
ser desfeita, tendo em vis-
ta que o ‘Tribunal’ está en-
volvido em ajudar o Fla a
ser campeão.

Serra-dor
Tal qual um serial killer,

as obras do tucanato em SP
continuam matando. Foi a
eficiência do ‘estado míni-
mo’que levou ao acidente
do metrô em 2007 e do Ro-
doanel na semana passada.

Entre 2003 e 2008, a Cemig
pagou em dividendos R$ 6,2
bilhões para os acionistas, a
maioria estrangeiros. Nestes
6 anos, é como se a cada mês,
fosse descontado R$ 14,17
de cada consumidor de MG.

Desde a posse de Aécio
em 2003:
- O tempo médio de falta
de energia por consumidor
aumentou 27% em MG;
- A Cemig fechou 1.561
postos de trabalho;
- Morte de 59 trabalhadores
vítimas de acidentes na Ce-
mig, 51 eram terceirizados;
- A Justiça condenou a Ce-
mig a pagar mais de R$ 12,5
milhões em ações judiciais
por práticas antissindicais
(perseguição aos trabalha-
dores e ao sindicato).

Aécio e a
Cemig IISó dá Brasil

O Brasil foi capa da The
Economist na semana passa-
da. Com uma foto do Cristo
Redentor subindo como um
foguete, a revista britânica diz
que o "Brasil decola". A pu-
blicação afirma que o País
deve se tornar a 5ª maior eco-
nomia do mundo após 2014,
ultrapassando o Reino Uni-
do e a França.  Diz a Revista:
"Sob a presidência de Luiz
Inácio Lula da Silva, um ex-
líder sindicalista que nasceu
na pobreza, o governo tem se
movido para reduzir as mar-
cas das desigualdades."

Voto estranho
Este ministro Cezar

Peluso parece muito mais
agir como um juiz italiano
de quinta linha do que um
magistrado Brasileiro no
‘caso Batisti’. Lamentável
que no STF as bancas fa-
lem mais alto que o Lei.

Festa
Vai de sexta, 20, até

domingo, 22, a Festa do
Estados no Pavilhão da
Cidade. O evento tenta
resgatar o antigo glamour.


