
Dilma e o 3º mandato
Ridicularizada pela mídia e sempre tratada de modo desrespeitoso, a mi-

nistra Dilma Rousseff começa a consolidar junto ao eleitorado a imagem de serie-
dade, numa postura bem diferente das bizarrices do Serra. O crescimento conso-
lidado de seu nome junto ao eleitorado, enquanto Serra sofre com a estagnação
em um patamar não condizente para quem está há mais de 10 anos com a candi-
datura na rua e com massiva exposição paga na mídia, é algo que assusta uma
parte ainda das elites que querem o Brasil de novo só para eles. Hoje, o governa-
dor das enchentes tem dificuldade até mesmo em encontrar um vice que suporte
o egocentrismo daquele que se pensa acima de Deus.

Para quem venceu o medo e a tortura, para quem venceu o câncer não será
o ódio e o rancor de uma minoria que irá impedir que o povo brasileiro tenha o
direito de ter, com a ministra Dilma Rousseff, um 3º mandato de um governo do PT
em nosso País. Até porque muitas mudanças ainda terão de ser feitas, na econo-
mia e na comunicação...

“O MELHOR DA VIDA É DAR RISADA”*

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

leia - acesse - divulgue
http://passelivreonline.wordpress.com/

Se o hino nacional tivesse patrocinadores...
Num posto da Ipiranga, às margens plácidas,
De um Volvo heróico Brahma retumbante
Skol da liberdade em Rider fulgido
Brilhou no Shell da pátria neste instante
Se o Knorr dessa igualdade
Conseguimos conquistar com braços Ford
Em teu Seiko, ó liberdade
Desafia nosso peito a Microsoft
Ó Parmalat, Mastercard, Sharp, Sharp
Amil um sonho intenso, um rádio Philips
De amor e de Lufthansa a terra desce
Intel formoso céu risonho Olympicus
A imagem do Bradesco resplandece
Gillete pela própria natureza
És belo Escort impávido colosso
E o teu futuro espelha essa Grendene
Cerpa gelada!
Entre outras mil e Suvinil, Compaq amada.
Do Philco deste Sollo és mãe Doril
Coca Cola, Bombril!

Em breve...

PASSE LIVRE na TV

Notícias, comentários,
entrevistas e tudo mais

- aguarde... ...semana que
vem tem mais...
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Por que só
em abril?

Para quem acha estranho
o governador Serra relutar em
assumir a candidatura à pre-
sidência pelo Psdb, empur-
rando a decisão para abril de
2010, vale uma informação:
todas as projeções decorren-
tes da leitura desapaixonada
das pesquisas indicam que
Dilma ‘passa’ Serra em... abril.
Ou seja: É puro medo de uma
derrota que faz o preferido da
Rede Globo não assumir a
candidatura agora e optar por
uma reeleição em SP - tendo
como adversário Ciro Gomes.

Crescendo
Mesmo com poucos dias

‘no ar’, o blog do PASSE LI-
VRE está conseguindo eleva-
do número de acessos. Tam-
bém e principalmente graças
ao apoio de muita gente que
vai divulgando o endereço,
como o deputado Ricardo
Berzoini que o indicou no seu
twitter...

A capacidade de transfe-
rência de votos que o presi-
dente Lula demonstra ter ele-
vando Dilma Roussef (PT) ao
atual patamar de 23% não se
esgotou. Uma análise mais
detalhada da última pesqui-
sa Datafolha mostra que há
15% de brasileiros que mani-
festam o desejo de votar no
candidato apoiado pelo pre-
sidente, mas não sabem ain-
da que Dilma é sua escolhi-
da, deixando de optar por ela.

Este percentual equivale,
em termos quantitativos, à di-
ferença que mantém Serra
(PSDB, 37%) na liderança do
quadro mais provável de
candidaturas nesse momen-
to, formado ainda por Ciro
(PSB, 13%) e Marina (PV, 8%).
(Mauro Paulino, FSP, 23/12)

O poder de Lula

Chatice
Impressiona a forma como

os meios de comunicação
manipulam até a retrospecti-
va anual. Em lugar de reco-
nhecer que o País teve êxito
na superação da crise, prefe-
rem ater-se a pequenos deta-
lhes, algum setor que ‘ficou’
para trás, tudo para não re-
conhecer os acertos do go-
verno Lula/PT.



Serra amarelou?
Mesmo sozinho na indicação do Psdb para disputar

as eleições presidenciais de 2010, é perceptível
que Serra está com medo de perder para Dilma

Rousseff. E isto fica claro quando o eleitor se depa-
ra com a justificativa de que precisa governar. Se

isto é verdade, o que foi fazer lá em Copenhague na
Conferência sobre Questões Climáticas? Ou então
por que vira e mexe está no nordeste, participando
até de debates em pré-escolas? Por que razão uma

pesquisa voltou a colocar o nome de Serra nas
sondagens de voto para governador de SP? Ao
defenestrar Aécio da disputa interna, valendo-se
para tanto de seus métodos nada ortodoxos de

fazer política através de ameaças, Serra sabe que
perdeu um aliado em Minas Gerais. O governador
mineiro até pode fazer juras de amor, mas quem

conhece o jeito mineiro de fazer política, sabe que
Aécio está preparando um prato que vai causar

indigestão em seu inimigo visceral. Fica claro, pelas
ações, que Serra só está procurando um jeito de

fugir do cadafalso que ele próprio armou...
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Conversas
por aí...
São tantos os

empréstimos feitos
a toque de caixa que
o futuro governador
do DF terá de ‘pas-
sar’ um pente fino

em algumas transa-
ções, requerendo

auditorias. Lamentá-
vel que um governo

todo cercado por
denúncias de

corrupção continue
fazendo negócios de
milhões. Lamentável

e vergonhoso...

Nesta edição deixamos
de veicular a coluna

‘Uma pergunta para...’
que voltará em breve

Detalhes
Enquanto o brasiliense

Lúcio é o embaixador do
RS para a Copa do Mun-
do de 2014, o símbolo que
a nossa cidade-estado vai
levar como referência se-
rá um panetone. Mas bem
que poderia ser um pane-
tone com uma daquelas
novilhas de ouro do Roriz.
Panetone e novilha, que
dupla da pesada...

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

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

O exemplo
do PSB-DF
O PSB-Partido Socialista

Brasileiro resolveu expulsar
o distrital Rogério Ulysses,
citado no inquérito da Ope-
ração Caixa de Pandora,
deflagrada pela PF no fim de
novembro, como beneficiário
do esquema do panetone. A
decisão foi unânime. Já o
Pmdb, o Demo...

A turma que faz muito barulho...

Rogério Ulysses, já expulso do PSB e agora sem partido,
Osório Adriano, Paulo Octávio e Arruda: amigos para
sempre... Por falar nisso, a turma do Demo realmente

perdoou o Paulo Octávio - deve ser por conta dos rele-
vantes serviços já prestados ao fisiologismo.

Freire, cada vez
mais... medíocre

A decrepitude política de
algumas pessoas é acelera-
da pela falta de respeito pelo
que ainda resta do seu pas-
sado. É o caso de Roberto
Freire, pernambucano rejeita-
do pelos pernambucanos
que se envergonham dele,
conseguiu guarida e salário
em algum conselho do Gover-
no de São Paulo e trata de
agradar na plenitude ao seu
patrão Serra. Claro que as
besteiras que falam conse-
guem eco... na Folha de São
Paulo, do esquemão tucano.

Velha mania

PO, o intocável
Não foi, digamos, nada jei-

toso o modo como Paulo
Octávio reagiu a visita de
emissários do Demo encarre-
gados de informá-lo acerca
da conveniência política do
seu afastamento da legenda
no DF. Mesmo em situação
delicada, PO mandou avisar
que com ele não funcionam
os métodos usados com Ar-
ruda. O mais provável é que
ele permaneça junto com o
Demo e assim seja,enfim, can-
didato a governador na su-
cessão de Arruda - parte do
acordo entre ambos.

Para matar
saudades

As festas de fim de ano e as
viagens de férias ajudaram a
esvaziar Brasília, fazendo
com que o trânsito voltasse
a ser civilizado e menos
estressante - algo que lem-
bra uma Brasília de antes dos
anos 90, quando a cidade foi
destruída pela forma leviana
com que foram distribuídos
lotes, feitos assentamentos,
criadas cidades - sem nenhu-
ma responsabilidade com a
qualidade de vida, com os
serviços públicos ou a infra-
estrutura urbana. Tem sido
bom poder matar as sauda-
des de um tempo bom que
não volta mais.

Contradição
Incensado por uma prefe-

rência de 40% do eleitorado,
ainda assim a candidatura
Roriz é a única que tem o que
perder. Outra angústia dele é
não saber quando Arruda
devolverá os ataques, por-
que o que não falta ao ex-go-
vernador são telhados de vi-
dro. Para concluir: mais do
que nunca, Roriz precisar
ganhar no 1º turno.

Vai virar moda?
Depois do ‘êxito’ do

golpe em Hondu-
ras, agora se arma
outro no Paraguai...

A opção por se desfiliar
dos partidos tem sido a pre-
ferida por Arruda e seus alia-
dos no afã de tirar o Mensa-
lão do Demo do noticiário.
No caso do Distrital Leonar-
do Prudente o mais vergo-
nhoso está no anúncio/ame-
aça de que voltará a presidir
a Câmara Legislativa. Com
que respaldo ético fará isso?


