
“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/

Essa piada se passa muitos anos no futuro. O carequinha do DF
já havia falecido. Então foi a vez de um velho aliado bater às portas
do Céu. Enquanto estava em frente a São Pedro nos Portões
Celestiais, ele viu uma enorme parede com relógios atrás dele.

Ela perguntou:
- Que são todos aqueles relógios?
São Pedro respondeu:
- São Relógios de mentira. Todo mundo na terra tem um relógio

da mentira. A cada vez que você mente, os ponteiros de seu relógio
se movem.

- Oh! - disse ele - De quem é aquele relógio ali?
- É o de Luthero. Os ponteiros nunca se moveram, indicando que

ele nunca mentiu.
- E aquele, é de quem?
- É o de Abraão Lincoln. Os ponteiros só se moveram duas

vezes, indicando que ele só mentiu duas vezes em toda a sua vida.
O ex-arrudista perguntou, curioso:
- E cadê o relógio do meu melhor amigo, aquele que a ambição

sempre foi maior que a capacidade mental?
- Ah! O do mineiro de Itajubá está na minha sala. Estou usando-

o como ventilador de teto!

Em breve...

PASSE LIVRE na TV

Notícias, comentários,
entrevistas e tudo mais

- aguarde... ...semana que
vem tem mais...

Lembre-se

DF, um cemitério de obras
Além do deplorável espetáculo escatológico e verborrágico ao qual nós brasilienses

estamos sendo submetidos pelo mais cínico e desavergonhado ente político da história
política nacional, agora temos de conviver com o estorvo de dois ‘esqueletos’ onipresentes:
os próprios ex e atual-ainda governador e vice, e a infinidade de obras paralisadas. Ao
contrário do que vociferava o cadáver e repercutia a imprensa quando alardeava sem
fundamento que ‘nenhuma obra será paralisada’, hoje percebe-se que só há forças para
mandar servidores em função comissionada para a porta da Câmara Legislativa -
despudoradamente transformada em pouco mais do que um guichê onde barnabés de
terceira linha se prestam ao degradante trabalho (já muito bem pago) de atuar como
serviçais em defesa daquilo que fazem parte.

É aterrorizador perceber o quanto se enraizou na estrutura de poder do DF a
corrupção e o modo fisiológico de fazer política que a dupla Roriz e Arruda transformou em
cultura administrattiva, onde nada anda e nem funciona a não ser na base da propina, no
tráfico de influência e na bandalheira. Certa feita, em um comentário na capa do PASSE
LIVRE (http://passelivreonline.wordpress.com/2009/12/15/passe-livre-edicao-399/) foi fei-
ta a interpelação (antes do episódio do Durval) questionando: qual o pior? Lá está: “a
realidade mostra que não há entre os dois ‘diferenças’”. O que veio ocorrendo depois
serviu apenas para confirmar a vergonhosa escalada da corrupção a partir de janeiro de
1999, quando o GDF passou a ser apenas um balcão de negócios, com obras e mais
obras por todos os cantos, numa intervenção que não leva em conta como fator prioritário
a qualidade de vida dos moradores.

É dentro deste quadro, no qual o vírus da corrupção se entranhou, em maior ou
menor escala, no tecido de todos os organismos da sociedade - Câmara Legislativa,
Tribunal de Contas, Judiciário, Sindicatos, Associações Comunitárias, Condomínios, Im-
prensa e mesmo nos prosaicos chás beneficentes de madames do Lago Sul - que a
sociedade precisa reencontrar a esperança. Fosse Arruda um homem com espírito públi-
co, pediria afastamento do cargo, se recolheria ao bucolismo do haras e de lá só sairia
para prestar contas com a Justiça e, se ela fosse correta, amargar alguns anos de cadeia.
Mas prefere, em lugar desta postura de dignidade e vergonha, continuar agredindo os
moradores do DF com seu cinismo, hipocrisia e cara de pau - diante de um cenário
devastado, onde o DF hoje tem cara de um cemitério de obras paradas e lama...

A bola volta a rolar profis-
sionalmente pelos gramados
brasileiros a partir deste sá-
bado, dia 15. São os regio-
nais, base de toda rivalidade
regional e responsável dire-
ta pelo crescimento e fortale-
cimento de times. Aqui no DF,
pelo visto, será o nada con-
tra ninguém, tal a paradeira
do futebol local...

Dúvida cruel
Afinal de contas, dentro

deste espetáculo vergonho-
so, qual o verdadeiro des-
governo que temos desde 1º
de janeiro de 1999: Arroriz
ou Rorizuda? Qualquer um
que seja, é vergonhoso - co-
locando sob total suspeição
também os ‘Conselheiros’
por eles indicados para o Tri-
bunal de Contas do DF.

Vacilo suspeito
Por que razão até o mo-

mento nenhum ‘ente’ ingres-
sou com ação judicial com
pedido de liminar para sus-
pender os efeitos perversos
do Pdot aprovado pela Câ-
mara Legislativa mediante o
pagamento de R$ 420 mil?
Qual o nível de cumplicidade
que o silêncio indica?

Sem moral
Entulhado de ‘Conselhei-

ros’ indicados por Roriz e Ar-
ruda, o Tribunal de Contas
não tem autoridade moral pa-
ra julgar as contas dos dois e
muito menos ainda fiscalizar
as contas do futuro Gover-
nador - que se espera seja
Agnelo. O melhor seria que
todos tivessem a dignidade
de pedir aposentadoria...

Escutando
Uma das principais carac-

terísticas de Agnelo Queiroz
- pré-candidato do PT - é a
capacidade de diálogo, bem
diferente da postura arrogan-
te de Roriz e Arruda. E será
preciso muito diálogo e pul-
so firme para resgatar a
credibilidade do DF porque,
uma vez eleito, Agnelo certa-
mente enfrentará forte resis-
tência na mídia, no TC e no
Judiciário, que se transforma-
ram em braços políticos des-
de janeiro de 1999. Será pre-
ciso atuar muito na comuni-
cação popular para se con-
trapor àqueles que tiverem
interesses contrariados...
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Conversas
por aí...

A manutençãod e
Arruda no GDF é

prejudicial ao futuro
governador, tendo
em vista que em

sua fase de delírios,
como se nada

tivesse acontecido,
ele continua inician-
do obras, abrindo

buracos e gerando
despesas - certa-
mente apenas de

olho no comissiona-
mento decorrente

dos contratos.

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

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

Atendendo a pedidos...

Levando em conta a mordaça que impera entre os
jornalões, jornaizinhos, rádios e TVs no DF, poucos ficam
sabendo do que acontece de verdade na Capital enver-

gonhada de seus governantes. Segundo matéria da
Agência Estado, "o grupo empresarial do vice-governador
do Distrito Federal, Paulo Octávio (DEM), é acusado de

provocar um rombo de R$ 27 milhões aos cofres da Caixa
Econômica Federal (CEF). O Ministério Público Federal
(MPF) entrou, há três semanas, com cinco denúncias na
Justiça Federal contra as construtoras do vice-governa-
dor. O procurador da República Carlos Henrique Martins
Lima cobra, entre outras coisas, a devolução do dinheiro
à Caixa." Para quem não tem boa memória, PO sempre

foi considerado exímio alpinista social, tornando relações
matrimoniais em oportunidades de negócios, descartan-
do-as (as relações) depois de obtido o êxito empresarial.
Graças à chegada de Lula e do PT ao poder, PO perdeu

a boquinha do dinheiro fácil que tinha no Funcef - o
Fundo de Pensão dos Funcionários da Caixa. Em
compensação ‘ganhou’ a Terracap e muitas novas

oportunidades de negócios. E sonha em ser o Governa-
dor do DF. Triste é a nossa sina...

Levando em conta os inúmeros pedidos
para que se repetisse o cartaz do filme de
terror, segue um link para quem quiser ter
uma cópia em seu computador: http://
passelivreonline.wordpress.com/2010/01/
11/um-sucesso-de-envergonhar/ - é longo,
mas aí está...

Acordo
estranho
Fica difícil entender: como

os recursos para Segurança,
Educação e Saúde vêm dos
cofres da União, qual a auto-
ridade do Governador do DF
em indicar comandante da
PM, da Polícia Civil, dos
Bombeiros, Secretário de
Educação, diretores de esco-
las, Secretário de Saúde, di-
retores de hospitais e ter-
ceirizar unidades construídas
com dinheiro do Governo
Federal? Pior ainda: colocar
contra a sociedade uma polí-
cia que é paga com o dinhei-
ro de um Governo que tem
compromissos com a classe
trabalhadora e as mudanças
sociais. Taí algo que fica difí-
cil de entedner e aceitar...

Valendo...
Oportuna suges-

tão de leitor incon-
formado: que se sor-
teie uma cesta bási-
ca entre crianças ca-
rentes que tenham
recebido panetone
de Arruda. Além dos
comes tradicionais,
haverá meias, pale-
tós, cuecas, bolsas
de grife e fotos de
cavalos de raça.

Lama...
Com a melhora

do tempo, felizes
estão os moradores
de Vicente Pires:
além de se livrarem
da lama, consegui-
ram descobrir a pro-
fundidade das cra-
teras das ruas onde
tantos atolam, que-
brando carros e su-
jando sapatos. Ain-
da bem que a cam-
panha eleitoral será
em tempo de poucas
chuvas...

Só boato...
Torcedores do Botafogo-

DF dizem que não passa de
“conversa fiada” o boato
que circula em todo o DF
dando conta da contratação
de Nilton Santos para o
Candangão 2009...

No trabalho
Rodrigo Brito, presidente

do Sindicato dos Bancários,
rompe o paradigma do sindi-
calista tradicional. Quando
muitos descansam ele está
na batalha, ajudando as Es-
colas de Samba do DF...

Alô BC...
Tem sindicato da base de

Roriz e Arruda que soltou
tanto cheque sem fundo que
mais parece um bando de
pombos sem asa voando nos
céus de Brasília. A dúvida é
saber como o BRB continua
liberando talonário para en-
tidade com inúmeros che-
ques apresentados duas ve-
zes. Milagres, muitos mila-
gres suspeitos...

Danos
irreparáveis
A manutenção do atual

governo do demo, moribun-
do, sem moral e desgastado,
é um risco imenso para o DF.
Agora, o que vale é cada um
salvar o “seu”, porque a far-
ra termina dia 31 de dezem-
bro. Mas podem ser imple-
mentadas ações que compro-
metam ainda mais a qualida-
de de vida dos moradores do
DF - como por exemplo a
bizarrice da interbairros pro-
posta por comerciantes
oriundos até da falida Encol
e instalados em cargos na
Terracap. É picaretagem
pura. Nada mais.

Oportunidade
perdida

As espertezas de Paulo
Octavio poderiam ter sido
desmascaradas no começo
dos anos 2000 quando resol-
veu atacar a Câmara Legis-
lativa e em pouco tempo reu-
niu-se farto material contra
ele apontando toda sorte de
condutas, diante do silêncio
da mídia que se curva aos
anúncios. Na oportunidade
optou-se por um acordo sa-
be-se lá em que termos, mas
tem gente que guardou, até
hoje, cópia do material cole-
tado. E e está buscando com-
prador para o material...

Todos de olho
na OAB-DF
Muitos advogados ficaram

apavorados com aquilo que con-
sideram mudança de rumo da en-
tidade no DF em relação ao es-
cândalo do Governo Ar-ruda. Te-
mem que o fato de ha-ver advo-
gados do ‘chefe’ interessados, a
OAB-DF pode tirar o corpo fora.
Espera-se que os demais conse-
lheiros batalhem para que ela se
mantenha fiel à atuação no iníci-
os do processo.

Corretores de imóveis an-
dam assustados com a que-
da nas vendas depois da re-
velação do episódio envol-
vendo Arruda, PO e meio
mundo no DF. Há inclusive
grande número de desistên-
cias de compras, principal-
mente em relação ao ‘novo’
setor Noroeste - que mais
parece uma grande lavande-
ria do que área residencial...

Imóveis em baixa


