
Roriz implodiu Arruda?
Há mais de 60 dias, Roriz manifestou a interlocutores na sua casa no Park

Way a sua certeza de que Arruda não seria candidato ao Buriti e nem a nenhum
cargo em 2010. Era um período no qual ele ainda estava no PMDB e por lá passa-
vam cotidianamente figuras como Márcia Fernandez e outros antigos aliados que,
por oportunismo ou instinto de sobrevivência, acorriam a casa do ‘chefe’ na tenta-
tiva de ver qual o galho mais seguro no qual poderiam se segurar para continuar
levando vantagens da proximidade com o poder, independente de quem seja o
governador.

A certeza de Roriz era tanta que já naquela época se falava abertamente, no
alpendre da casa, da existência de vídeos e de dinheiro. Por certo que muitos
pensaram tratar-se apenas de blefe, tendo em vista que o próprio Roriz sabe bem
que terá, no período de eleições, dar muitas explicações sobre bezerras, reparti-
ções de dinheiros, esquemas de 2002 e do próprio Durval. Fica a dúvida.

O que não se sabia é que o próprio Roriz havia conseguido infiltar lá em
2002 um seu auxiliar dentro da estrutura de poder de Arruda. E infiltrado de tal
modo que cabia a ele a parte mais delicada da construção de qualquer gover-
nabilidade: o pagamento régio da lealdade de parlamentares, o resgate de dívi-
das de campanha, advogados (muitos advogados) e pessoas de vários setores.
As cifras elencadas são revoltantes, para um governo que não paga precatórios,
que empurra com a barriga o pagamento dos direitos de servidores, que terceiriza
a estrutura da saúde em benefício de grupos e partidos - e que só se preocupa
com obras e mais obras, porque é nestas que está a fonte maior da corrupção.

Depois da ação deflagrada pela PF, Arruda, Paulo Octávio e uma infinidade
de colaboradores do atual governo local não passam de trapos políticos que con-
tinuarão dilapidando cofres públicos. Falta romper o lacre da ‘Caixa de Pandora’
da Comunicação Social do GDF (e os acordos com emissoras, bus-door, etc), da
Saúde e da Secretaria de Obras. A implosão acabou com o Governo Arruda, mas
para o bem maior dos moradores do DF, muita coisa ainda falta ser implodida - de
tão podre que está.

“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 mineiro de Itajubá foi compar um cavalo chegando lá perguntou: -
Quanto custa esse cavalo branco? Então o vendedor disse: - É 500! E
seguiu o mineiro: - E aquele outro preto? - É 300! Então ele foi mais para
frente e viu um cavalo marrom e perguntou: Quanto é esse? É 50, disse
o vendedor. Vou levar, concluiu o mineiro. Então o vendedor disse: esse
tem problema! E o mineiro retrucou: Eu quero assim mesmo, só me diz
os problemas. O vendedor enumerou: Quando você fala ‘pelo amor de
deus’ ele pára; quando você fala ‘nossa senhora’ ele corre. O mineiro
montou, o vendedor falou ‘nossa senhora’ e o cavalo disparou e mineiro
aiiiii que isso tá rápidooo demais ‘pelo amor de deus’... ai o cavalo parou
a 5 centímetros de um buraco imenso! Uufaaa!!!, suspirou o mineiro,
concluindo: ‘nossa senhora’, quase cai no buraco...

- o - o - o -
   Um mineiro estava andando por uma rua deserta,quando encontra uma
lâmpada mágica. Então sai o gênio da lâmpada e diz: você tem direito a
três desejos! Espantado o mineiro pergunta: Três? O gênio responde: sim
três e peça o primeiro! E o mineiro, eu quero um pão de queijo! E zazzz...
apareceu o pão de queijo. O segundo desejo! Meio sem jeito, o mineiro
responde: Eu queria outro pão de queijo! Outro, pergunta o gênio, e
zazz... Agora o último desejo. O mineiro, demora um pouco e responde
em tom baixo: Eu quero uma mulher muito gostosa! E zazz apareçe uma
mulher gostosa. O gênio sem entender nada lhe pergunta: seu mineiro por
que você pediu dois pães de queijo e uma mulher? O mineiro todo sem
graça responde: é que fiquei com vergonha de pedir três pães de queijo.

...na quinta
tem mais...

Lotada
Nos fins de semana é im-

pressionante o movimento na
chamada ‘Feira do Paraguai’,
que muda de local, de nome
e continua atraindo pessoas
de cidades do Entorno. Pre-
ços baixos, variedade e a
possibilidade de barganhar
com os vendedores são a-
pontadas pelos visitantes
como as razões da opção.

Quando a mídia e a oposição esperavam que a crise
de Dubai castigasse o Brasil, eis que veio o Arruda...

Sem partido?
Para quem ambicionava

ser vice de Serra ou Aécio, o
desafio do governador do DF
agora é evitar ser expulso do
Demo - o que impediria que
ele viesse a se filiar a outro
partido e ter condições de se
candidatar em 2010.

Efeito lepra
Experimentado político

traçou um paralelo um tanto
quanto sarcástico de Arruda
com uma doença que no pas-
sado tinha poder devastador.
Para ele, hoje Arruda é uma
espécie de leproso - que nin-
guém quer se aproximar sob
risco de contágio.

E agora Rodrigo?
Desejoso de construir via

de atuação política fora das
asas do PT, Rodrigo Rollem-
berg fez o ‘seu’ PSB flertar
abertamente com o GDF sob
o comando de Arruda e Pau-
lo Octávio. Agora terá de en-
saiar uma reaproximação com
a esquerda, onde sua volati-
bilidade política é vista com
preocupação.

Dúvida cruel
Muitos secretários de Ar-

ruda, pré-candidatos com
dinheiro para gastar, já avi-
saram suas equipes de cam-
panha que estão reavaliando
a conveniência de se man-
terem na disputa.

Esmero
Impressiona o cuidado

dos jornalistas ligados ao
Psdb, ao Demo e ao Pps em
tratar do imbróglio do go-
vernador Arruda. Tem um,
Fernando Rorigues da Fo-
lha de São Paulo e do por-
tal Uol que só faltou pedir
desculpas por estar veicu-
lando o material. Chegou a
começar um texto reconhe-
cendo que a defesa do Go-
vernador era consistente

Limpeza?
Tem sido dito que a cada

nova eleição baixa muito o
nível e a qualidade da repre-
sentação eleita para a Câma-
ra Legislativa. Resta saber se
depois desta tormenta, a so-
ciedade vai aprender a valo-
rizar o seu voto e não votan-
do em troca da promessa de
apoios, dinheiro e favores.

Sem interesse
Com tanta pressão e es-

tresse, para muitos, a rodada
do Brasileirão no fim-de-se-
mana foi substituída por con-
sulta a advogados...



O plano B de Arruda
Acossados pelo noticiário dos jornais ‘de fora’, pois
os diários locais se mostram coniventes e omissos,
algum aliados de Arruda já definiram que pretendem

apoiar o nome do Senador Cristovam Buarque ao
Buriti em 2010. Eleito pelo PT, mas hoje no PDT, o
senador já é ‘sócio’ do governo Arruda com vários

nomes indicados em postos chaves. A favor da
‘aliança’ com Cristovam pesa, ainda, a extrema

amizade com o vice de Arruda, Paulo Octávio, e o
fato de que quando foi eleito governador em 1994,
não realizou a devassa que todos esperavam nas

contas das obras do metrô - comandadas por Arruda
e que lhe valeram eleição para o Senado de onde

foi defenestrado depois do episódio da violação do
painel eletrônico de votação.

Expediente
PASSE LIVRE nº 402 é
edição extra, tiragem de 20

mil exemplares, distribuído em
ônibus e no metrô.
Edição Coletiva

passelivredf@gmail.com

Conversas
por aí...

O temor, justificado,
dos motoristas de

Brasília é que agora
as obras que já an-
davam emperradas,
não vão ser concluí-
das. Drama maior é
com relação à entra-
da do Guará I - de-
safio cotidiano aos
nervos de todos.

Dono da pior campanha
como visitante, o Grêmio (que
em contrapartida não perdeu
nenhum jogo em casa) terá
papel fundamental na última
rodada do Brasileirão, quan-
do enfrentará o Flamengo no
Maracanã. Mas que ninguém
acredite em milagre, porque
a tendência é de o tricolor ga-
úcho jogar com os reservas.
Imaghina o resultado...

Sinuca

Retaliações
Convictos de que tudo foi

armação de Roriz, os arrudis-
tas agora têm dois desafios:
defender o chefe e lutar com
unhas e dentes contra a vol-
ta de Roriz ao poder em 2010.
Dizem que, com o arsenal que
possuem, dificilmente o ‘ho-
mem da bezerra’, como eles o
chamam, terá coragem de
manter a candidatura.

ComemoraçãoComemoraçãoComemoraçãoComemoraçãoComemoração
Enquanto o Demo Arruda

sangra, o Governo Lula/PT
continua trabalhando. No dia
03 de dezembro, por exemplo,
será criada a Subsecretaria
Nacional de Promoção dos
Direitos da Pessoa com Defi-
ciência. A médica Izabel Mai-
or, cadeirante, será a titular.

Dúvida
Com medo de vaias e sa-

bendo da revolta da socieda-
de, o GDf está repensando a
estratégia de inaugurações.
A tendência é de que se opte
por pequenas e rápidas sole-
nidades, sem nada de fogue-
tório ou anúncio antecipado.

Ruim, mas
necessário
Episódios como o de Ar-

ruda, na verdade um reinci-
dente, são ruins para a soci-
edade e para a imagem de to-
dos nós do DF, mas neces-
sários. Foi assim nas cassa-
ções de Luis Estevão e de
alguns distritais. Mas devem
servir também para o amadu-
recimento político da socie-
dade e mostrar que o crime,
em hipótese alguma, pode
valer a pena ou ter a seu fa-
vor a impunidade.

Serra calou
Quem gosta de acompa-

nhar o twiter do Sera estra-
nhou o silêncio do governa-
dor paulista e tão amigo de
Arruda. Acostumados a ‘sa-
ber’ as opiniões do Serra so-
bre qualquer assunto, o es-
tanho silêncio pode ser sinal
de omissão e conivência.

Até quando?
Embriagados de tanto co-

memorar a desgraça de
Arruda, PO e outros ex-alia-
dos, um grupo rorizistas está
com ‘buquiméque’ pra saber
até quando Arruda resiste.

Em tempo
Dizem que Aruda ainda

não tem tempo suficiente
para estar aposentado da Ceb
e que a contagem do mesmo
deixou muitos furos...

Vergonhoso
A forma como o governa-

dor Arruda se refere ao Judi-
ciário revela como pode ser
hipócrita a defesa da ‘inde-
pendência’ dos poderes. Na
verdade, há uma interrelação
muito estreita, principalmen-
te entre os chamados ‘gover-
nos da direita’ e os escalões
superiores do Judiciário. Em
todos os estados...

Pacotão
A turma do Pacotão deve

se reunir ao redor de algumas
garrafas nos próximos dias
para ver se aceitam mudar o
tema e a música do desfile do
bloco para o carnaval 2010.
Dizem que Arruda implodiu
o calendário deles.

A maletinha de dinheiro é só
a  ponta do iceberg...

Sem perdão
O ex-governador Roriz já

mandou avisar, por interlo-
cutores que o vieram sondar,
que não vai aceitar a volta de
Felippelli. Diz que ele deve
‘morrer’ abraçado a Arruda...

Exposição
A Embaixada da Venezuela

convida para uma amostra de
brinquedos venezuelanos do
Mestre Mário Calderon nes-
ta segunda, dia 30.

Vitória do povo
Mesmo com as chuvas

que castigaram o Uruguai no
domingo, 29, (e que vem afli-
gindo o RS, já suportando a
tragédia de Yeda Crusius do
Psdb/Demo/Pps/Pmdb/Ptb),
mais de 76% dos eleitores
‘Orientales’ foram às urnas
no 2º turno da eleição presi-
dencial, sendo que as pes-
quisas de boca-de-urna
apontam para a vitória tran-
quila de José Mujica, ex-guer-
rilheiro Tupamaro e candida-
to da Frente Ampla. Pepe su-
cederá o presidente Tabaré
Vázquez, que deixará o poder
com popularidade recorde

Cara de pau
Mesmo com o repúdio in-

ternacional, o deputado Raul
Jungmann (PPS) resolveu ir
a Honduras como ‘observa-
dor’ de uma eleição que tem
o papel principal de legitimar
um golpe.

Sem limite...
Se como ‘ovo’ o sujeito já

apronta, imagina depois de
nascer... Dizem que Arruda
vulgarizou ao ponto de pa-
gar mensalinho a suplentes...

Conivência
Carniceiros e abutres,

transformando qualquer coi-
sa em escândalo, soa estra-
nha a postura de extremada
defesa de Arruda que vems
endo feita pelo povo do
Demo. Vamos ver o que vai
falar Artur Virgílio, Pedro
Simon, Jarbas Vasconcelos,
Orestes Quércia e outros
fariseus de plantão...

Na mosca
O PT está agindo com

cautela no episódio Arruda,
mas sabe bem que a sangria
será por longos e estres-
santes dias. A menos que o
Governador renuncie logo, o
que muitos consideram mais
do que provável...

E agora?
Não sobrou nada no DF

que não tenha sido chamus-
cado pelo desmonte de parte
do esquema Arruda. A Câma-
ra Legislativa, o Tribunal de
Contas, o Secretariado, a
Justiça e até a organização da
Copa do Mundo no DF. O
mais espetacular de tudo é
observar as desculpas e as
justificativas - meras fili-gra-
nas onde se apegam os que
ainda se pensam acima da Lei.

Qual opção?
Será que o PDT vai man-

dar seus filiados largarem os
muitos cargos no GDF, inclu-
sive na chefia adjunta de ga-
binete de Arruda? E o PSB,
vai ficar como, com Joy Valle
& Cia? E vai expulsar o men-
saleiro ou ser conivente?


