
Arruda não vai se entregar
Pilhado literalmente com a mão na massa, mesmo assim o governador Arruda

promete resistir, dar a volta por cima e em outubro do ano que vem derrotar os demais
candidatos ao Buriti. Trata-se de aposta de alto risco, mais parecendo decisão de doente
terminal que, a despeito de todos os diagnósticos contrários, teima em arrostar uma saúde
e um vigor que a frágil realidade desnuda. A estratégia está armada em várias frentes,
sendo que o que menos o angustia o governador é a chamada ‘opinião pública’. A luta nos
tribunais começou na noite de quarta-feira, dia 09, quando os advogados de Arruda entra-
ram com mandadod e segurança junto ao TSE - Tribunal Superior Eleitoral pedindo a
suspensão do processo interno de expulsão aberto pelo Demo.

No que diz respeito à mídia, o GDF conta com a conivência e apoio dos meios de
comunicação no DF, que a despeito de explorarem o assunto, são complacentes no
noticiário, na abordagem e no aprofundamento das muitas denúncias. Ficam tal qual as
chamadas ‘moscas de padaria’, voejando sempre ao redor do mesmo bolo, quando há
outros bem mais suculentos... Arruda aposta, também, no cansaço do assunto junto à
sociedade e no fato de que em uma semana o Natal vai estar no centro de toda discussão.
Diz, além disso, que a mídia já foi derrotada por Lula, por Renan Calheiros e por José
Sarney. Vale-se, a bem da verdade, de meias verdades para, dentro de sua visão de mundo
centrada no seu próprio ego, comparar-se a quem está bem acima dele... Pode, no máxi-
mo, comparar-se a Yeda Crusius, do Psdb do RS e apoiada por Simon e pelo Pmdb.

Na relação com os empresários, não vê nenhuma razão de contratempo, tendo em
vista que as grandes obras já foram todas contratadas e os respectivos benefícios e divi-
dendos já foram contabilizados e irrigaram quem deveria...

Politicamente tem como certa a permanência no Demo, mesmo que o Partido,
dentro do seu jogo de cena, acabe por defenestrá-lo da sigla - vai garantir a sua filiação na
Justiça. Na Câmara Legislativa, todas as comissões que forem montadas para analisar os
pedidos de impeachment terão maioria pró-GDF, podendo assumir a presidência e a
relatoria das mesmas, com possibilidade de determinar o arquivamento das mesmas
quando for de sua conveniência. Uma cartada decisiva pode ser a renúncia de Leonardo
Prudente da presidência da CLDF e a realização de nova eleição, despontando como
favoritos os nomes de Raimundo Ribeiro e Alírio Neto, dois mais do que fiéis ‘arrudistas’.

“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 erro do excessivamente esperto é pensar
que todos nós somos totalmente tolos e idiotas

Mineirinho
Que ninguém se enga-

ne: Áécio Neves é mais do
que pré-candidato tucano
à Presidência. Como Ser-
ra ‘bateu’ no teto, tem di-
ficuldade de ampliar o le-
que de apoios partidários
e enfrenta a objeção por
representar a continuida-
de paulista no comando da
Nação, Aécio vai amplian-
do seu espaço e pode sur-
gir como fator novo em
2010. Preparem-se...

Fifi
Tadeu Filippelli anda

sem saber o que fazer em
2010. Sonhava em ser vice
de Arruda, se contentou
depois com uma candida-
tura ao Senado e hoje já
não descarta voltar à Câ-
mara Legislativa.

Triste rotina

Lapidar

O Sinpro denuncia: duas
professoras do Guará rece-
beram apenas cerca de
60% do seu salário neste
mês. Os erros de pagamen-
to são uma constante na
Secretaria de Educação,
apesar dos milhões que são
pagos a empresas de
informáticas para gerenciar
os dados de pessoal. A es-
timativa é de que o GDF
deva mais de R$ 50 milhões
aos professores por conta
de erros diversos de paga-
mento. No caso das profes-
soras do Guará, o estranho
é que na prévia do contra-
cheque o pagamento cons-
tava como normal, mas ao
receber os professores
constataram o prejuízo.

Enquanto o governo Lula/
PT coloca em andamento o
programa Minha Casa - Mi-
nha vida, o Psdb, através da
governadora Yeda Crusius,
criou no RS Minha mansão -
minha vida. Sabe-se agora
que depois da casa suntuo-
sa que comprou sabe-se
como, também a filha adqui-
riu imóvel suspeito...

Ajudinha
Zezé Perrella, presiden-

te do Cruzeiro, não perdeu
a oportunidade de alfine-
tar o Atlético em entrevis-
ta na Rádio Itatiaia: “Nós
queremos agradecer ao
nosso co-irmão que duran-
te mais de 30 rodadas
guardou nossa vaga na Li-
bertadores. Somos muito
gratos pela ajuda...” Lem-
brando que no ano passa-
do o Galo conseguiu proe-
za igual ao derrotar o Pal-
meiras na última rodada...

Em uma cidadezinha do interior havia uma figueira carregada dentro do
cemitério. Dois amigos decidiram entrar lá à noite (quando não havia vigi-
lância) e pegar todos os figos. Eles pularam o muro, subiram na árvore com
as sacolas penduradas no ombro e começaram a distribuir o prêmio:

- Um pra mim, um pra você.
- Um pra mim, um pra você.
- Pô, presta atenção, você deixou dois caírem do lado de fora do muro!
- Não faz mal, depois que a gente terminar aqui, pega os outros.
- Então tá bom, mais um pra mim, um pra você.
Um bêbado, passando do lado de fora do cemitério, escutou esse

negócio de 'um pra mim e um pra você' e saiu correndo para a delegacia.
Chegando lá, virou para o policial :

- Seu guarda, vem comigo! Deus e o diabo estão no cemitério dividindo
as almas dos mortos!!!

- Ah, cala a boca seu bêbado, vá dormir !
- Juro que é verdade !!! Vem comigo !
Os dois foram até o cemitério, chegaram perto do muro e começaram a

escutar...
- Um pra mim, um pra você.
O guarda assustado:
- É verdade ! É o dia do apocalipse ! Eles estão dividindo as almas dos
mortos ! O que será que vem depois ?
- Um pra mim, um pra você. Pronto, acabamos aqui. E agora ?
- Agora a gente vai lá fora e pega os dois que estão do outro lado do

muro...
- Cooooorrrreeeee...Poooooorrrrrra !!!

Hora errada
Para alguns, a revela-

ção das estripulias panetu-
dianas de Arruda no fim de
ano acabou comprometen-
do planos de viagem e fé-
rias já acertadas com a fa-
mília. Está, em alguns ca-
sos, difícil de conter a re-
belião doméstica...



A conta de Roriz
Ao contrário do que pensavam os rorizistas mais

ferrenhos, a tendência é de que Arruda permaneça a
frente do GDF, mesmo com todas as suspeitas,

denúncias, imagens e estrepolias. E nisto reside o
prenúncio de muitas dores de cabeça, porque Roriz
bem sabe o quanto Arruda é vingativo e com certe-
za irá escarafunchar contratos e documentos relati-
vos ao período do ex-Governador. Ao menos em
uma área estratégica, delicada e vital Roriz está

seguro: na comunicação social, tendo em vista que
o atual chefe é o mesmo do seu tempo, assim
acordos de buss-door, financiamento de jornais

alternativos e acordos com os ‘grandes’ veículos de
Brasília não correm o risco de serem devassados.
Mas tem os documentos do ICS, os contratos de

prestação de serviços e muitas obras com preços
majorados por aditivos...
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Conversas
por aí...

O GDF resolveu
começar as obras

do VLT às pressas,
tentando criar um
fato político para
contrapor às de-
núncias e às ima-

gens de corrupção.
Especialistas

dizem que a opção
do VLT é inútil...

Casa cheia
Com a necessidade de

estar mais perto dos acon-
tecimentos, políticos e em-
presários andam cancelan-
do as viagens de fim-de-
ano e preferindo passar uns
dias em prosaicos hotéis
fazenda aqui da região.
Tudo por causa dos paneto-
nes do Arruda...

As eleições de 2010 po-
dem ajudar, e muito, a de-
mocracia e a ética, ajudan-
do a apressar o enterro de
duas siglas bem daninhas:
o Demo e o Pps que quis
ser o sucedâneo moderno
do glorioso Partidão e só
conseguiu virar símbolo de
corrupção. E já dizem que
o Demo vai mudar de no-
me de novo...

Morte
anunciada

Circo
A palhaçada está cada vez

mais completa: a Câmara
Legislativa, que tem boa par-
cela dela envolvida em de-
núncias, resolveu tripudiar e
rir na cara dos brasilienses,
aprovando uma CPI desde
1991. Na verdade, palhaçada
tem limite - e o troco da soci-
edade será nas urnas...

Bingo!
O empresário e secre-

tário Ricardo Penna corre
o sério risco de ver a So-
ma perder a soma dos
contratos de pesquisa que
mantém há muitos anos
com o GDF. A despeito de
produzir e difundir dados
sem credibilidade, o fa-
turamento sempre foi alto.
Ao menos em 2010 a so-
ciedade não terá de con-
viver com a fantasia de
números que não batem
com a realidade.

Ainda o PdotAinda o PdotAinda o PdotAinda o PdotAinda o Pdot
A despeito de todas as

falcatruas envolvendo a vo-
tação do Pdot pela Câmara
Legislativa, impressiona a co-
nivência e a omissão da mídia
para tratar deste assunto.
Talvez o silêncio esteja atre-
lado ao fato de que as cons-
trutoras e incorporadoras são
anunciantes fortes no DF

Mágica
Tal qual um passe de má-

gica e pronto: Área Especial
na 15 do Guará II  já está cer-
cada e em breve abrigará um
prédio sabe-se lá de quantos
andares e tantos benefícios
a candidatos a reeleição. Aos
curiosos, basta ver quem a-
presentou a proposta de al-
teração de uso da área na
Câmara Legislativa...

Lanchinho
A claque contratada pa-

ra gritar o nome de Arruda
está reclamando pelo fato
de o lanchinho servido ser
um reles sanduíche e não
o prometido e anunciado
panetone. Tem gente que
ficou chiando...

Jogo pesado
Partindo da premissa de

que a PM está com Arruda
e a Civil com Roriz, fica a
pergunta: quem vai se pre-
ocupar com a segurança
do cidadão que, ao que
tudo indica, estará com
Agnelo...

Nesta edição deixamos
de veicular a coluna

‘Uma pergunta para...’
que voltará no nº 406

Pro voto
A despeito da ataba-

lhoada aparição no gabine-
te do ainda então presiden-
te da Câmara Legislativa, o
empresário Valmir Amaral
será candidato a Deputado
Federal pelo PTB. Como
bom mineiro, ele trabalha
discretamente na formação
de sua equipe e também ga-
rimpando distritais com po-
tencial eleitoral para ‘do-
bradinhas’.

Elefantinho
Quem será o ‘presiden-

te’ que irá inaugurar a nova
sede da Câmara Legisla-
tiva do DF? Qual será o
primeiro Distrital a se me-
ter em falcatruas na ‘no-
va’ Casa? Quem acredita
que irá mudar alguma coi-
sa? No fundo, dinheiro jo-
gado fora e os de sempre
faturando alto...

Cinismo
Engraçado que as duas

ONGs do Pps - Contas A-
bertas e Transparência -
não se debruçaram sobre
as denúncias aqui no DF.
O Pps, por sinal, continua
mamando no GDF, tendo
em vista que os indicados
pelos ‘pepeesitas’ seguem
grudados nos cargos.

Dá-lhe Lula
O presidente Luiz Inácio

Lula da Silva afirmou na quar-
ta-feira (9), durante cerimônia
em comemoração ao Dia In-
ternacional Contra a Corrup-
ção, que é preciso incentivar
as pessoas a denunciar atos
de corrupção e dar proteção
para que todos se sintam se-
guros para denunciar. Ele as-
sinou projeto, a ser enviado
ao Congresso, que transfor-
ma a prática de corrupção, em
todos os níveis e âmbitos da
administração pública fede-
ral, estadual/distrital e muni-
cipal em crime hediondo.

Exemplo

Engraçado... ninguém
fala nada sobre os depu-
tados distritais flagrados
recebendo propina em bol-
sas de grife ou nas prosai-
cas meias. Qual a idonei-
dade dos corruptos em jul-
garem os corruptores (Ar-
ruda e Paulo Octávio), se
ambos são tudo farinha do
mesmo saco?

Máscaras caindo
Símbolos da hipocrisia e

do cinismo, o Psdb e o
Demo chafurdam sem pi-
edade na lama. Sabe-se
agora que os dois partidos
foram bemmm ajudados
pela construtora Camargo
Correa nas eleições de
2008. O Psdb recebeu R$
3,4 milhões e a turma do
Demo R$ 2,6 milhões. É
muita honestidade...

Graças a divisão das for-
ças de esquerda, depois de
20 anos o Chile poderá ele-
ger um presidente de direi-
ta em dezembro. O quadro
de lá pode ser um aviso pra
muitos daqui...

Dá-lhe tapete

Na fita
Tem político pedindo pro

Papai Noel para saber se o
‘resto’ das fitas do Durval
estão mesmo com o ex-gover-
nador Roriz...


