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A Importância da Comunicação
Do Presidente para o Diretor:
Na próxima sexta-feira, às 17 horas, o cometa Halley estará passando

por esta área. Trata-se de um evento que ocorre a cada 78 anos. Assim, por
favor, reúna os funcionários no pátio da fabrica, todos usando capacete de
segurança, quando explicarei o fenômeno. Se chover, não veremos o raro
espetáculo a olho nu.

Do Diretor para o Gerente:
A pedido do Presidente, na sexta-feira às 17 horas, o cometa Halley vai

aparecer sobre a fábrica. Se chover, por favor, reúna os funcionários, todos
de capacete e os encaminhe ao refeitório, onde o raro fenômeno terá lugar, o
que ocorre a cada 78 anos a olho nu.

Do Gerente para o Supervisor:
A convite do nosso querido Presidente, o cientista Halley de 78 anos vai

aparecer nu na fábrica, usando apenas capacete, quando irá explicar o
fenômeno da chuva para os seguranças no pátio.

Do Supervisor ao Chefe:
Todo mundo nu, na próxima sexta, às 17 horas, pois o mandachuva do

presidente, Sr. Halley, estará lá para mostrar o raro filme Dançando na
Chuva. Caso comece a chover mesmo, o que ocorre a cada 78 anos, por
motivo de segurança coloque o capacete.

AVISO PARA TODOS:
Nesta sexta-feira, o presidente fará 78 anos. A festa será às 17 horas no

pátio da fábrica. Vão estar lá Bill Halley e seus cometas. Todo mundo deve
estar nu e de capacete. O espetáculo vai rolar mesmo que chova, porque a
banda é um fenômeno.

...semana que
vem tem mais...

Violência aterroriza o Guará
Assaltos a menos de 100 metros do 4º BPM, ônibus assaltados, proliferação de

butecos, ‘kitis’ construídas sobre áreas que deveriam ser apenas comerciais, instalação
de cercas elétricas e contratação de seguranças particulares, medo e pavor. Esta é a
“nova” realidade vivida pelos moradores do Guará, uma cidade que já foi calma, com
imóveis caros e hoje está mergulhada no caos. São consequências diretas da favelização
da cidade - onde por interesses financeiros e políticos e omissão da fiscalização da Admi-
nistração Regional estão se construindo verdadeiros cortiços. Existem ‘modelitos’ para
todos os gostos, tipos, classes sociais e em todos os cantos da cidade, demonstrando que
o “vale tudo” é permitido por quem deveria fiscalizar e coibir.

Colabora para esta implantação da terra sem lei a falta de alguma liderança políti-
ca identificada e comprometida com a cidade, pois os que buscam votos hoje estão mais
interessados em preservar mandatos e defender privilégios do que coibir os abusos que
estão sendo cometidos. A construção de ‘sobradinhos’ na área interna das quadras virou
verdadeira praga no Guará, tornando domicílios unifamiliares em áreas de até 12 cubícu-
los de poucos metros quadrados e que são alugados na faixa de R$ 300,00 por mês. O
mesmo acontece no Setor de Oficinas e no Pólo de Modas, onde não faltam ofertas de
venda de lojas, kits e apartamentos.

A ganância aumentou o gabarito da cidade, possibilitando prédios de 12 andares -
depois da aprovação do Pdot que contou com ajuda dos empresários e das incorporadoras.
Com o risco de ‘anulação’ do Pdot, as construtoras estão acelerando a implantação dos
canteiros de obras. Dispondo de reduzidas áreas de estacionamento, os prédios que se
apresentam como modernos não passam de retratos acabados da perversa prevalência
do dinheiro sobre a dignidade humana e a qualidade de vida. É uma lástima, porque não
houve nenhuma preocupação em melhorar a infra-estrutura da cidade em termos de
água, luz, transporte coletivo, estacionamentos e segurança.

Dentro deste quadro, o aumento da violênica chega a ser natural e há alguns
cínicos que dizem ser este o preço do progresso, do desenvolvimento. Mas tem um peque-
no detalhe: quem diz isto e quem incentiva a destruição do Guará não tem nenhum com-
promisso com a cidade e com os seus moradores, vindo com dinhero atrás dos votos de
quatro em quatro anos - numa relação de pobreza política que advém da prática clientelista
na qual aprenderam a fazer política.

Atenção
caloteiros
Especialistas andam suge-

rindo ao governo que mude
a chamada Lei do Cheque
que possibilita a exclusão di-
reta do registro depois de
cinco anos. A proposta seria
tornar o registro do cheque
sujeito à comprovação do
pagamento, como já ocorre
com protestos e dívidas com
o governo.
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Jovem dentista, morador
do Guará onde mantém clíni-
ca, desistiu de participar da
atual edição do Big Brother
da Rede Globo. Ao sair, for-
çou a produção a chamar um
substituto. Aos amigos con-
tou que ‘pulou fora’ ao per-
ceber, já no hotel, a pré-ar-
mação de baixarias...

Desafios
para Agnelo
Enquanto aguarda a troca

de comando no PT-DF - e são
muitos os que anseiam pela
posse de Policarpo, inclusi-
ve para oxigenar o Partido -
Agnelo Queiroz continua
construindo pontes com
segmentos que nunca tive-
ram simpatia pelo PT. Entre
estes, os evangélicos mere-
cem especial atenção. Outro
ponto delicado é quanto a
grupos acostumados a privi-
légios que buscam apoio,
assumindo promessa de vo-
tos. Estes vão sendo descar-
tados. Sem concessões.

Bola rolando
Para quem gosta de fute-

bol, um alerta: o Candangão
2010 já está ocorrendo e como
são apenas oito clubes, a dis-
puta termina logo-logo. Des-
taque, como era de se espe-
rar, para a torcida do Bota-
fogo-DF, que continua dan-
do show - já o time...

Bom negócio
De posse de informações

cadastrais restritas, assesso-
res de políticos do DF estão
procurando ‘donos’ de em-
presas registradas, que não
estejam em atividade, mas
com situação tributária/fiscal
em dia, propondo a aquisição
das mesmas. A preferência é
por empresas abertas há mais
de cinco anos.

Circulando
Causa espanto a quanti-

dade de dossiês oferecidos
neste começo de ano. Agora
com uma novidade: se a “ví-
tima” não aceitar negociar,
poucos dias depois recebe li-
gação de alguém se apresen-
tando como “repórter” de veí-
culo de comunicação. É a se-
nha para voltar a negociar...

Experimente...
Para quem anda cansado

do festival de baixaria da cha-
mada TV aberta, duas opções
aqui no DF: a TV Brasil (ca-
nal 2) e a TV Comunitária (ca-
nal 8, pela Net).
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É do jogo democrático, afinal de contas a maioria impõe sua
vontade, dita as normas e cumpre as ordens. Mas é ruim para o
DF e para a imagem da Câmara Legislativa do DF que boa parte
de seus membros aceitem o papel de conivência e cumplicidade
com toda a bandalheira que está acontecendo na Capital do País.
A Câmara Legislativa, no ano em que Brasília completa 50 anos,
definitivamente deixou de ser uma casa política para se transfor-
mar num caso de polícia. Percebe-se a falta de compromisso

com a sociedade quando um deputado flagrado colocando
dinheiro nas meias se julga capacitado ética e moralmente para

continuar conduzindo a Casa. Fica ruim para a imagem da Casa
que deputados que comem na mão do Governador conduzam o
processo de investigação contra aquele que, ao lado de Roriz, é

o grande chefe de todo o processo de transformação do GDF em
um balcão de negócios privilegiados de empreiteiras, construto-
ras e incorporadoras. Ainda bem que a Justiça concedeu liminar

para afastá-lo. O que ele próprio não fez e nem os deputados
fizeram, a Justiça acabou fazendo. Agora, espera-se

que ela também afaste os demais deputados envolvidos,
proibindo-os de votar no processo de impeachment,

senão, será “as raposas tomando conta do galinheiro”.

Na cara dura
A cada janeiro a cena se repe-

te: a empresária dona da ‘es-
colinha’ da QE 28 do Guará II
aproveita o clima de férias para
construir - sem indicativo de
engenheiro responsável, sem
respeitar horário e nem o des-
canso dos finais de semana, onde
operários trabalham sem equi-
pamentos de segurança e sem
qualquer proteção contra entu-
lhos nas residências próximas.
Com tanta irregularidade, é pre-
ciso acelerar os trabalhos, onde
de puxadinho em puxadinho está
sendo construído um prédio. Se
acontecer alguma fatalidade, de
quem será a responsabilidade
pela omissão e pela falta de fis-
calização?

Será que o Crea, a Secretaria
de Educação ou memso a Admi-
nistração Regional sabem o que
está sendo ‘construído’?

A ‘escolinha’, por sinal, não
renova o pedido de autorização
dos vizinhos e acaba trazendo
transtornos, como a ocupação
desordenada dos estacionamen-
tos em frente das residências.
Outra consequência é a queda no
valor dos imóveis nas cercanias.

Conta-se que por trás da
‘escolinha’ está uma empresária
com múltiplos investimentos,
protegida por gente do Governo
Arruda, inclusive secretários que
não conseguiram se eleger.

O que se pode ver é a que
ponto chega a omissão do Poder
Público, que se faz de cego para
deixa a situação ficar irreversível
e legitimar a bandalheira.

Nenhuma indicação de responsável técnico pela obra na QE 28

Operários trabalham sem proteção, improvisando até colunas

Operário fuma enquanto trabalha na obra numa manhã de domingo

Entulho é jogado em área pública.

Conversas
por aí...

Os rodoviários foram,
durante muitos anos,
uma das categorias
mais fortes e organi-
zadas no DF, elegen-
do deputado distrital e
até mesmo federal.
Para este ano, tudo
indica que não terão
candidato próprio. Obras precisam estar prontas até fevereiro

Ele voltou
ao Vasco...
O que poucos esperavam

e ninguém que goste de fu-
tebol queria, acabou aconte-
cendo. Eurico Miranda, o
mais nefasto dirigente do fu-
tebol brasileiro (ao lado de
Fernando Carvalho, seu mais
fiel seguidor e dono do Inter
de Porto Alegre-RS), está de
volta ao Vasco e com muito
poder político. Em eleição re-
alizada na terça, dia 19, a cha-
pa formada por ele e Silvio
Godoi foi eleita para o Con-
selho de Beneméritos do
Vasco. Eurico será o presi-
dente e Godoi o vice.

As quatro ventos
Flagrado pegando dinhei-

ro com Durval, enrolado até
o pescoço com haras e agen-
das, mesmo assim Arruda tem
confidenciado aos poucos a-
migos que restaram que em
2014 estará de volta - quan-
do diz que concorrerá a uma
vaga de Deputado Federal.
Nos seus delírios, sonha re-
fazer a estrada e voltar ao
Buriti em 2018...

Favelão chique
Como o negócio é fazer

caixa, afinal de contas estes
são os últimos meses do gru-
po que está fazendo a farra
no GDF, o pessoal resolveu
radicalizar. Os lotes do Guará
que estarão sendo licitados
em breve são, em sua maio-
ria, com 120m2 - área que não
possibilitra a construção de
uma moradia valorizada co-
mo o Guará estaria merecen-
do. Mas, este é um governo
da favelização... o que dizer?

Em campanha
Serra, eterno candidato do

grupo que sonha voltar ao
poder em 2010, está em plena
campanha - ocupando cada
vez maiores espaços publici-
tários, prestando contas de
sua gestão em São Paulo.
Resta saber se, com tantas
viagens, vai ter tempo de cui-
dar do problema das cheias...

Silêncio
Depois da revelação das

estrepulias do Arruda, Roriz
resolveu se recolher, certo de
que as denúncias enlameiam
também sua passagem pelo
Buriti. Na verdade, não de-
verá causar espanto se o pró-
prio Roriz desistir da candi-
datura ao Buriti...


