
Pizza com arruda no forno
Escamoteada pela mídia, retirada do noticiário neste grande e espúrio acor-

do entre os meios de comunicação e o GDF, a mobilização da sociedade contra a
corrupção no Governo Arruda se fragiliza. De outra parte, percebe-se a mobilização
crescente dos ‘interessados’ para que ocorra um grande ‘acordão’, onde todos se
sentirão salvos e protegidos, ainda que flagrados cometendo atos que, por si só,
deveriam implicar na perda dos direitos políticos.

Sob o comando da dublê de empresária e deputada distrital Eliana Pedrosa
(Demo) o que se observa é uma sucessão de atos que soam como verdadeira
bofetada na cara da sociedade. Impressiona a cara de pau, a arrogância e a
prepotência de quem, flagrado, ainda se julga no direito de atacar e arrostar uma
‘idoneidade’ que o dinheiro indo pra bolsa jogou na lata do lixo da vergonha e do
desrespeito para com seus próprios eleitores, no caso de Eurides Brito.

De tudo que a sociedade brasiliense tem assistido, causa espanto o desca-
so destes políticos para com a sociedade. As desculpas e justificativas mostram o
nível de degradação moral de boa parte da classe política, hoje mais próxima da
contravenção do que da ética, mais afinados com o ‘dar-se bem’ do que com o
bem público. A postura que os flagrados assumem é um escárnio e um desserviço
para as próximas gerações, pois vêm junto com a impunidade e a sensação, cada
vez mais presente no inconsciente coletivo, de que o crime vale a pena - de que
o erro não foi eles terem feito o que fizeram, mas sim o vacilo de terem sido
filmados pelo Durval. Logo-lo o único culpado será o Durval, que nada tem de mo-
cinho, mas que com sua ação acabou por ajudar a desnudar um pouco de como
se exercita o poder aqui em nosso País, que a despeito de tudo não tem uma
‘Justiça Eleitoral’, mas um ‘Tribunal Eleitoral’ composto por juízes que se reúnem
de quando em vez, gerando anomalias como alguns processos que só são con-
cluídos depois do mandato - algo que só serve para consolidar no cidadão co-
mum a percepção da impunidade como norma de proteção aos poderosos.

“O MELHOR DA VIDA É DAR RISADA”*

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

Que em 2010 tenhamos bem vivas as imagens de políticos
flagrados em falcatruas. Só nós podemos mudar a realidade!

Um homem pega o telefone e liga desesperado:
— Socorro, a minha sogra quer se suicidar... Ela quer se atirar da janela!
O homem do outro lado diz:
— Tá, mas o senhor errou o número... Aqui é da carpintaria!
— Eu sei! É que a janela não quer abrir!

- o - o - o -
O homem explica ao delegado o drama que viveu:
- Pois é doutor, minha mulher pediu para levar minha sogra às compras.

Eu estava caminhando a pé com ela, numa travessa pouco movimentada
quando apareceu esse rapaz, que deve ser um drogado ou vândalo e
começou a bater na minha sogra sem qualquer motivo aparente. Ele bateu
até minha sogra cair no chão e mesmo com ela caída continuou chutando!

- O rapaz estava armado?
- Não, doutor!
- Era forte?
- Até que era meio raquítico, mas minha sogra já é idosa!
- Eu não consigo entender - disse o delegado, indignado - como é que o

senhor, ao ver um homem agredindo a sua sogra, pode permanecer de
braços cruzados!

- Pois é, doutor! Eu até que estava com vontade de fazer alguma coisa,
mas...

- Mas, o quê?
- Achei que dois caras batendo numa velhinha seria muita covardia!

- o - o - o -
Sogra é igual onça em extinção! Todo mundo defende, mais ninguém

quer ter em casa.

Em breve...

PASSE LIVRE na TV

Notícias, comentários,
entrevistas e tudo mais
- a partir de janeiro... ...semana que

vem tem mais...

Aprendizado
difícil

É preciso reconhecer: ne-
nhum partido preza tanto o
exercício da democracia
quanto o PT - mas por vezes
percebe-se como faz falta um
pouco de ‘leninismo’. Neste
sentido, impressiona o gos-
to de alguns por fazer a sigla
sangrar em público, principal-
mente valendo-se da mídia
que aproveita tais oportuni-
dades para dar destaque a
‘fraudes’ e inconformidades.
A compulsão verborrágica de
alguns é usada pela ‘direita’
para desqualificar aquilo que
é o diferencial.

Caras de pau
No festival de besteiras,

cinismo e hipocrisia que to-
mou conta do GDF cabe des-
taque ao papel ridículo que
os partidos vem desempe-
nhando. Usam os holofotes
para anunciar a saída do go-
verno e por baixo do pano
continuam mando - casos do
Pps, Pmdb e Psdb. Quem eles
pensam que enganam?

Bofetada
Para quem ainda pensava

que restasse um pouco de
decência e vergonha, a com-
posição da CPI que irá anali-
sar o impeachment de Arruda
é reveladora: Alírio Neto
(Pps), Batista das Cooperati-
vas (Prp), Paulo Tadeu (PT),
Raimundo Ribeiro (Psdb) e
Eliana Pedrosa (Demo). Os
suplentes da CPI são os de-
putados Benício Tavares
(Pmdb), Wilson Lima (Pr),
Chico Leite (PT), Cristiano
Araújo (Ptb) e Paulo Roriz
(Demo). A CPI será instalada
no dia 11 de janeiro, no ple-
nário da Casa, e escolhidos
o presidente e o relator da co-
missão de investigação. E
eles querem que a gente leve
eles a sério...

Novo script
Com todo o imbróglio en-

volvendo Arruda, Paulo
Octávio e boa parte da Câ-
mara - que só aconteceu por-
que foi detonado pelo pró-
prio Roriz - o ex-governador
restringiu suas aparições pú-
blicas. Sabe que a pecha de
traidor não convém a um po-
lítico, mas as pesquisas indi-
cavam este como sendo o
único caminho...



O susto da PMDF
As cenas lamentáveis do ‘conflito’ entre a PMDF e
os manifestantes ns cercanias da Praça do Buriti

continuam repercutindo nacionalmente e tem levado
algumas pessoas a se questionar acerca do

distanciamento entre a democracia que nós vivemos
e o que é passado como treinamento e orientação
nos quartéis. É sabido que o exercício de qualquer
forma de poder exige equilíbrio, ponderação e, no

caso da polícia, de comando. Mais do que as
cenas, o que gera inquietação na sociedade

brasiliense é a agressividade vocabular e o destem-
pero de ‘graduados’, que passaram a agir e a reagir

tal qual embriagados em fim de festa. No caso,
embriagados de poder e carregados de uma frustra-

ção decorrente da mobilização da sociedade. É
passada a hora de democratizar e unificar as nossas

policias, mudando a orientação do ataque para a
civilidade, invertendo a lógica de descarregar

frustrações em pacatos cidadãos. As cenas são
patéticas e revelam o comportamento do comando
geral e também são reflexo da falta de comando.
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Conversas
por aí...

A implantação do
VLT é, antes de
mais nada, uma

tentativa de ocupar
espaço na mídia do
que uma interven-

ção responsável no
caos do trânsito do

DF. Além de ser
uma tecnologia

obsoleta, a obra vai
enfeiar a cidade e
não implicará na

redução do drama
dos usuários do

transporte coletivo.

Nesta edição deixamos
de veicular a coluna

‘Uma pergunta para...’
que voltará no nº 408

Recordar é...
Arruda e Roriz
sempre foram alia-
dos e alinhados,
ainda que mal se
tolerassem. Abaixo,
Serra - que sonhava
ter Arruda como vice
pela eficiência
administrrativa...

Cinismo
no TC-RS
O Tribunal de Contas do

RS não cansa de chafur-
dar na lama. Depois de
‘ver’ João Luis Vargas,
seu presidente, negocian-
do propina no escândalo do
Detran-RS e seus víncu-
los com a podridão do Go-
verno Yeda/Psdb, agora a
encrenca é com Marco
Peixo, deputado estadual
do PP,  aprovado para
Conselheiro do TC e que
ostenta uma ficha pra lá
de suja. Marco também é
ligado a Yeda...

Tucano
pavão foi pego

Venezuela no
Mercosul

Depois de muita celeu-
ma, sempre com estriden-
te e perversa parcialidade
da imprensa, o Senado
brasileiro aprovou na ter-
ça-feira, dia 15, por 35 vo-
tos contra 27, o Protocolo
da Entrada da Venezuela
no Mercosul, bloco que
reúne Brasil, Argentina,
Uruguai e Paraguai.

Em Santa Catarina o
Ministério Público denun-
ciou o vice-governador
Leonel Pavan, do Psdb por
corrupção e violação do si-
gilo funcional. Pavan, anti-
lulista que costuma usar as
emissoras de rádio para
atacar o presidente, tenta-
va, em troca de muitos mil
reais, regularizar uma em-
presa inadimplente com o
Fisco Estadual...

Capo...
Como ‘chefe’ flagrado,

Arruda avisa que tem mui-
ta munição guardada e que
na hora certa dará o troco.
Tem revelado, a interlocu-
tores, com crescente insis-
tência e indisfarçável ran-
cor que Roriz não será can-
didato em 2010. Até agora,
ninguém o leva a sério... Fumaças

Fuxicos do Buritinga indi-
cam que Weligton Moraes,
titular da Secom nos gover-
nos Roriz e Arruda, está vol-
tando aos braços do antigo
chefe. O boato já deixou mui-
ta gente com a orelha em pé.

Gol contra
a pirataria

O filme ‘Lula, o filho do
Brasil’ estará disponível em
DVD a partir de maio, com
uma vantagem: o preço. O
produtor Fábio Barreto já
avisou que o ‘original’ ficará
entre R$ 10,00 e R$ 12,00 - um
terço do preço médio prati-
cado no País. Um preço para
desestimular pirataria - lem-
brando que antes do DVD, o
filme estréia em janeiro, em
mais de 500 salas de todo País

Bom dia, Servidor!
2ª a 6ª, de 6h às 7h

Rádios Brasília 1.210 AM e 88,9 FM
Produção e Apresentação: Alfredo Bessow

Que presente!
Os mineiros em Brasília

estão envergonhados com o
papel que Arruda desempe-
nhou no episódio do De-
mensalão. Pior será em 2010,
quando Brasília completa 50
anos e as cenas serão exibi-
das como ‘símbolo’ dos que
não aceitam, ainda hoje,
Brasília como Capital.

Serra perdeu o
‘palanque’ no DF

A coordenação política
do ainda presidenciável tu-
cano Serra está se deparan-
do com um quadro inusita-
do e preocupante: o risco
de não ter um palanque na
Capital Federal nas eleições
do próximo ano. Avaliações
preliminares indicam que
esta dificuldade se exten-
derá também ao Entorno -
onde é forte a presença do
Governo Federal por conta
dos programas de inclusão
social e da omissão do GDF
e do Governo de Goiás.


