
Os desafios do PT-DF
Superada a fase da eleição direta dos seus dirigentes e, no caso do DF,

com a vitória no primeiro turno do sindicalista Roberto Policarpo, os novos manda-
tários petistas terão pela frente o desafio de fortalecer o Partido com vistas a 2010,
na tentativa de recolocar a sigla como parte ativa do processo político local e não
mero coadjuvante como foi em 2006 quando Arlete Sampaio - a despeito de sua
história e trajetória política - amargou um vergonhoso 3º lugar nas eleições. Ou
como acontece nas pesquisas, hoje polarizadas entre Arruda e Roriz - uma situa-
ção desconfortável para um Partido que sempre teve patamar de votos no DF da
ordem de 30% e vê seu pré-candidato Agnelo Queiroz ostentar míseros 8%.

Na verdade, o PT-DF paga hoje o preço de ter sido sempre um partido
pautado pelo viés prioritariamente sindicalista, com dificuldade de se tornar refe-
rência para outros segmentos sociais representativos, organizados ou não. Trata-
se de amarga realidade, tendo em vista que as chamadas convicções ideológicas
das categorias que foram, historicamente, a alavanca eleitoral do PT no DF estão
mais interessadas na resolução de suas demandas corporativas do que pautados
por uma visão política de mudança ou de transformação.

Com certeza, não será possível romper este engessamento do PT-DF ‘logo’,
mas seria importante que a nova direção se livrasse, ao menos, de antigas estra-
tégias que levaram o Partido a esta sinuca: sem renovação, sem penetração na
sociedade e enfrentando guerras internas por conta de vaidades pessoais. E se
preocupasse em ocupar espaço nos movimentos estudantil, social com compro-
metimento macro, na formação de uma nova militância a partir do fortalecimento do
trabalho com a juventude e outras ações pontuais.

Não falta capacidade de trabalho e nem de articulação política a Roberto
Policarpo. Resta saber, apenas, se os ‘donos’ do Partido aceitarão estas mudan-
ças que se fazem necessárias ou o resultado de 2006 se repetirá em 2010, 14 e
de modo sucessivo, enquanto não houver uma mudança na visão que reduziu o
Partido ao atual patamar aqui no DF.

“O MELHOR DA VIDA É DAR RISADA”*

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

Um advogado estava com sua BMW e passou voando numa placa
de pare... O Bope estava ali perto, perseguiu o veículo e quando este
finalmente parou, o Comandante perguntou por que ele não tinha parado no
sinal... O advogado disse que diminuiu a velocidade... Então o homem do
Bope disse: Mas ali estava escrito para parar, não para diminuir! E o
advogado retruca: Eu sei que o seu trabalho é muito importante e talz...Mas
se você me mostrar a diferença entre parar e diminuir eu vou para casa
com uma multa! Então saia do veículo, por favor - disse o homem do
Bope... Quando o advogado saiu do carro, toda a equipe deu soco, ponta-
pé, chute, tapa, porrada....O advogado já todo roxo disse: - Para! Para!
Por favor! O homem do Bope então perguntou: - Você quer que eu pare ou
que eu diminua?

- o - o - o -
Um empregado de uma empresa de advocacia pergunta, meio sem jeito,
ao dono da empresa:
- O senhor me desculpe, mas já faz mais de 3 meses que eu não recebo
meu salário.
E então o dono responde: - Tudo bem, Sr. Almeida, está desculpado.

- o - o - o -
Dois advogados estavam caçando. Já dentro da selva um leão os surpre-
ende e sem condições de reagir, um deles imediatamente começou a tirar
os sapatos.
- Por que você está tirando os sapatos? - pegunta um deles.
- Descalço, eu posso correr mais rápido! - responde o outro.
- Que bobagem! Não importa o quanto você pode correr, você nunca vai
conseguir correr mais que o leão!
- Eu não preciso correr mais que o leão, só tenho que correr mais que você.

...semana que
vem tem mais...

Mágicos
Tem gente com muita bala

na agulha para 2010. Exem-
plo do poderio é de um pré-
candidato a federal da base
de Arruda que está oferecen-
do a bagatela de R$ 300 mil
para candidato a distrital com
potencial de voto. Pelo vis-
to, a eleição em 2010 envol-
verá milhões. E cadê a fisca-
lização do TRE e do MP?

“Olhar ao lado de quem se está marchando
já é um bom começo de reflexão.”

Breno Altman, jornalista e diretor de redação do Opera Mundi.

Espezinhando
Não são nada amistosas

ou respeitosas as palavras
com as quais os serristas se
referem ao ‘povo do Aécio’
e destes em relação aos
primeiros. Difícil é acreditar
que estarão juntos em 2010.

Dúvidas
Indefinido o futuro políti-

co de Arlete Sampaio, do PT.
Sem morrer de amores pela
Câmara Legislativa, ela pode
nem ser candidata em 2010,
mantendo-se no Ministério
do Desenvolvimento Social,
onde ocupa no momento o
cargo de Ministra, nas férias
de Patrus Ananias.

Pragmático
Magela, considerado um

dos bons operadores políti-
cos do PT, é também exímio
jogador. Exemplo disso foi a
insistência em se apresentar
como pré-candidato petista
ao Buriti, buscando travar
qualquer possibilidade de
crescimento prévio do nome
de Agnelo, o preferido de
Lula. No fundo, Magela sem-
pre quis a candidatura ao Se-
nado. E pelo jeito vai levar...

A placa sumiu
Anunciada para novem-

bro de 2009, a nova e pra
lá de feia rodoviária de
Brasília não tem data para
entrar em funcionamento.

Prioridades
Mesmo com muitas o-

bras ‘paradas’ em todo o
DF por falta de dinheiro, a
ordem é clara: não atrasar
as faturas dos ‘grandes’
meios de comunicação. O
governador sabe bem que,
no caso, quem é pago pra
elogiar só elogia quando o
dindin entra na conta. Algu-
mas reportagens mais aze-
das, principalmente da TV
Globo, geram pânico no
Buritinga e costumam en-
volver discussões sobre
métodos e conveniências de
acordos operacionais que
‘funcionam’ desde os tem-
pos de Roriz...

Bingo!
A cada novo indicador e-

conômico positivo, maior é o
contorcionismo dos editores
dos jornais para omitir da-
dos. Nisso, a decadente Fo-
lha de São Paulo é imbatível.
Mas nem a genialidade dos
editores consegue esconder
a queda diária de vendas do
jornal do Serra nas bancas de
todo País.



Os vacilos de Aécio
Já é possível ver nas ruas de Brasília carros com

o adesivo que busca nacionalizar o nome de
Aécio Neves, do PSDB. Mas a verdade é que o

político mineiro perdeu a oportunidade de se
constituir numa alternativa de poder ao permane-
cer no PSDB e refém das alianças mediocrizantes
que os tucanos priorizam - Demo e Pps, além de
insuflar o Psol e o PV, siglas e políticos satélites

em busca de algumas migalhas do poder.
Tivesse tido ousadia, Aécio poderia assumir o

contraponto ao mandonismo paulista que coman-
da e engessa tanto o PT quanto o Psdb. Não fez
esta leitura e agora corre o risco de pagar um

preço elevado. Dificilmente vencerá Serra no jogo
sujo das pré-candidaturas partidárias e em 2014,

se quiser o Planalto, deverá enfrentar Lula.
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Conversas
por aí...

Segundo rorizistas,
a especialidade de
Arruda é comprar

tecnologia ultrapas-
sada. Teria sido as-
sim como o metrô

do DF e será assim
com o chamado

VLT. Alguém conse-
gue entender?

Sintomático
Dizem que muito da va-

lorização dos imóveis do
novo setor Noroeste tem a
ver com o início da nego-
ciação de algumas obras no
DF com vistas a Copa do
Mundo de 2014. Tem gen-
te com dinheiro demais e o
ramo imobiliário continua
sendo uma lavanderia mui-
to segura.

Pilantragem
Cresce o aceite da tese

de que jogadores ganham
jogos e esquemas as com-
petições. Basta ver o que
acontece no Brasileirão,
quando todos ‘seguem’ or-
dens da Globo para fazer do
Mengo campeão. Na ver-
dade, só otário ainda acre-
dita em futebol...

Empreiteiros que acredi-
taram no conto da carochi-
nha do Arruda de que o Lula
ia encher o GDF de dinhei-
ro estão com as barbas de
molho. O dinheiro não vem
e as obras pararam. A am-
pliação dos viadutos do
Parkshopping e do Aero-
porto é obra de ficção, sem
tempo de conclusão e ar-
madilhas para motoristas.

Raspadinho

Só no apito
O mínimo que a Fifa te-

ria de fazer seria anular a
partida entre França e Irlan-
da, por conta da trapaça do
jogador Henry e a panaquice
do juiz. Mas, trazendo para
cá, imaginemos quantos tí-
tulos trocariam de dono se
a mão amiga do juiz fosse
denunciada. Flamengo, In-
ter, São Paulo, Corinthians
e Palmeiras perderiam boa
parte das conquistas

Oxigênio
A derrota do grupo que

comandava a OAB-DF nas
últimas eleições da entida-
de surge como sinônimo de
esperança. Depois de mui-
to tempo onde a OAB apa-
recia mais em coluna soci-
al do que como reconheci-
mento ao seu trabalho, os
advogados deram um bas-
ta ao estrelismo personalis-
ta que era norma e terão de
volta uma OAB envolvida e
comprometida com a so-
ciedade.

Mãe Joana
Vulgarizado e banalizado,

o título de ‘Cidadão Hono-
rário de Brasília’ é algo tão
sem valor e desprestigiado
que até ‘visitantes’ são a-
quinhoadas com algo que
deveria representar o reco-
nhecimento do DF a quem
tem uma história com a ‘ci-
dade’. A situção é tão ridí-
cula que pessoas foram avi-
sadas da ‘comenda’ e até
hoje não a receberam. Me-
lhor faria a Mesa se colo-
casse no sítio eletrônico da
‘Casa’ a relação de todos
galardoados, quem propôs,
quando foi a entrega e de
quebra uma foto...

AngústiaAngústiaAngústiaAngústiaAngústia
Impressiona o medo de al-

guns blogueiros ligados à o-
posição com a provável vitó-
ria de Dilma, em 2010. Perce-
be-se uma cegueira aterrado-
ra, ao ponto de omitirem que
Simon, vestal moralista de
plantão, é o principal avalista
do governo mais podre e cor-
rupto do País, o de Yeda Cru-
zius, do PSDB-RS.

Macabros
O nunca democrata José

Agripino é destas figuras ri-
dículas que sobrevivem na
política nacional. Ao defen-
der a Itália no imbróglio Ba-
tisti, disse que lá o ‘fascismo
foi varrido do mapa faz tem-
po’. Infelizmente no Brasil,
eles, os fascistas, continuam
enxovalhando a política...

Dados que
dóem...

Do sempre atento Emer-
son Menim recebemos e pu-
blicamos informes que tiram
o sono dos tucanos:

1) Natal de 2009 promete
ser um dos melhores dos úl-
timos cinco anos;

2) Indústria iniciará 2010
embalada como há muito
tempo não se via no País;

3) Empresários e econo-
mistas projetam crescimento
industrial entre 12% e 16,5%
no primeiro trimestre de 2010,
período tradicionalmente
marcado por férias coletivas
e demissões;

4) Fabricantes de eletroe-
letrônicos da Zona Franca de
Manaus já trabalham em três
turnos para atender enco-
mendas;

5) Vendas aquecidas esti-
mulam empresas a retomar
planos de investimentos;

6) 'Viajo pelo mundo e fico
vendo: os repórteres só me
perguntam disso, o Brasil, o
Brasil', diz Gilberto Gil

A saber...
Em 2002, a pretexto da in-

dicação de Gilmar Mendes
para o STF, assim antecipou
Dalmo Dallari aquilo que hoje
vivemos: “Se essa indicação
vier a ser aprovada pelo Se-
nado, não há exagero em afir-
mar que estarão correndo
sério risco a proteção dos di-
reitos no Brasil, o combate à
corrupção e a própria norma-
lidade constitucional”. Feliz-
mente ele deixa a presidência
do STF dia 31 de dezembro,
mas seguirá ministro...

Nesta edição deixamos
de veicular a coluna

‘Uma pergunta para...’
que voltará no nº 402

Ribanceira
Serra, que há um ano os-

tentava índices entre 45% a
49% das intenções de voto,
aparece na mais recente Pes-
quisa CNT/Sensus com
31,8% - ainda 10 pontos per-
centuais acima de Dilma, cres-
cendo e já isolada em segun-
do lugar.

O ‘melhor’ cabo
A queda de Serra nas pes-

quisas coincide com a defe-
sa de sua candidatura pelo
ex-presidente FHC - que teve
uma rejeição de 49,3% dos
entrevistados. Como está no
PASSE LIVRE 400: FHC é o
melhor cabo eleitoral de
Dilma...

Apoio
Ainda que toda pesquisa

seja apenas um retrato de
momento, cabe destacar um
dado: a rejeição de Lula é de
16% - sendo que 51,7% indi-
caram vontade de votar na
candidata apoiada pelo pre-
sidente.

No telhado
Tucanos aliados de Serra

não escondem o medo de u-
ma eventual desistência do
governador de SP, optando
por tentar novo mandato pa-
ra o Palácio dos Bandeiran-
tes. Se isto acontecer, dizem
que o anúncio será de forma
a inviabilizar, em termos de
tempo, também a candidatu-
ra de Aécio Neves - seu novo
desafeto...


