
“O MELHOR DA VIDA É DAR RISADA”*

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

Em uma pequena cidade havia um espelho que se alguém falasse algo
incorreto frente a frente dele, some. Uma ruiva fala para o espelho: Sou a
mais linda do mundo. PUFFFF a ruiva desaparece. Chega a morena e fala
para o espelho: Sou a mais inteligente do mundo. PUFFFFFFFFF a ruiva
some. Finalmente chega uma loira que fala frente a frente com o espelho: Eu
ja pensei alguma vez na vida! e PUFFFFFFFFFFF lá se vai a loira...

- o - o - o -
Uma vez a loira estava saindo de carro quando bateu,o carro do homem

em que ela bateu estava destruído, enquanto o carro dela estava intocável.
Então o homem furioso fez um circulo em volta da loira e falou.

- Loira,se você sair deste circulo vai ver o que e bom para a tosse.
Então ele destruiu o carro da loira e perguntou:
- Loira,porque esta rindo? Eu destrui o seu carro inteiro!
E a loira responde:
- É que enquanto você destruia meu carro, eu sai do circulo três vezes.

- o - o - o -
A loira e suas amigas estavam andando de jipe no deserto quando o jipe

quebrou,- então... disse a loira
- Cada uma carrega algo.
Qando elas chegam em uma sombra uma de suas amigas fala:
- Eu trouxe água para quando ficarmos com sede.
E a outra falou:
- Eu trouxe comida para quandos ficarmos com fome.
Então elas perguntaram: -O que você trouxe loira?
- Eu trouxe a porta do carro para abrir a janela quando estivermos com

calor!

Guará, terra das kitis?
Impressiona a falta de compromisso com o Guará dos atuais ‘dirigentes’ da cidade,

mais preocupados em deixar tudo correr frouxo do que efetivamente zelar pelo cumpri-
mento da Lei, na verdade, das muitas leis que hoje são desrespeitadas de modo acintoso.
Para quem ainda não sabe, apenas a conivência pode explicar a proliferação de ‘kitis’ em
lugar das casas nas quadras, em área de domicílio unifamiliar?

Chegou-se a tal nível de omissão que até espertos corretores andam procurando
“investidores” com ofertas de casas, apresentando como atrativo adicional a garantia de
liberação, junto aos órgãos do GDF, para construção de sobrados com até oito pequenas
kitis. Este talvez seja o maior problema do GDF na atualidade: virou uma terra de ninguém
e cada qual tentando se dar bem. Como é um governo que já acabou, parte-se para um
vale-tudo - afinal de contas, restam poucos meses para fazer dinheiro.

E onde estão os deputados eleitos pela cidade com o compromisso de defender a
qualidade de vida? Certamente todos muito ocupados e preocupados em seus afazeres,
alguns também certos de que o sonho de reeleições tranquilas hoje esbarra numa revolta
muda e numa vergonha de perceber que, por trás do discurso ético e do respaldo da lei,
estava alguém que só queria se dar bem. É importante dizer, destacar e enfatizar: o Guará
não tem hoje nenhum deputado distrital e nem federal. Têm políticos que já moraram na
cidade e que a ela voltam apenas atrás de votos. Por mais que se use e abuse da dissimu-
lação, a comunidade sabe que está só - e assim foi quando “pedaços” foram arrancados
de sua área, como para dar origem a Adminsitração Regional do Sia.

O que fizeram naquele momento? Nada! O que fizeram quando da aprovação
desta excrecência que é o Pdot que elevou o padrão dos prédios, apenas para garantir o
lucro dos especuladores imobiliários? Nada! O que fazem para coibir a construção de kitis
em áreas destinadas a residências unifamiliares? Nada! O que fizeram estes políticos
quando Áreas Especiais tiveram alterada sua destinação, permitindo a construção de
prédios? Nada! O que fazem estes políticos quando construções são edificadas sem
projeto de engenharia diante dos olhos de todos? Nada! O que fazem estes políticos
eleitos pelo Guará e que se dizem do Guará para melhorar o Postão Médico e transformá-
lo em um Hospital Regional de verdade? Nada! O que fazem eles contra esta ameaça
chamada interbairros? Nada... pelo contrário, a aplaudem... O que fazem para cobrar mais
ação da polícia no sentido de garantir a segurança dos moradores? Nada! O que fazem
para impedir a proliferação de bares, biroscas? Nada!

Na verdade, nada fazem porque não têm nenhum compormisso com a cidade.
Exemplo disso é o episódio da proliferação de kitis e de toda sorte de ilegalidades.

Bom dia, Servidor!
2ª a 6ª, de 6h às 7h
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Produção e Apresentação: Alfredo Bessow

Magela
de olho

Depois de ser alijado da
disputa ao Buriti pelo PT e
correndo o risco de não ter
garantida a legenda para ten-
tar uma cadeira no Senado,
Magela resolveu desenterrar
sua pré-candidatura por con-
ta das notícias do encontro
que Agnelo teve com o ex-
secretário Durval. Se isto re-
presentar desgastes ao PT,
Magela quer ser o nome...

Temporão
na África

O ministro da Saúde, José
Gomes Temporão, represen-
tou o governo brasileiro na
posse do novo presidente de
Moçambique, Armando Emí-
lio Guebuza, que foi eleito em
novembro. A cerimônia foi na
capital Maputo.

Segundo o Ministério da
Saúde, o país africano faz
parte da agenda de coopera-
ção internacional do Brasil.
Em Moçambique, 16% da
população é infectada pelo
HIV, vírus da aids. O Brasil,
que já tem um escritório da
Fiocruz para atuação no con-
tinente, doará uma fábrica de
medicamentos contra a aids.

Este Lula...
Portadores de deficiência

física decorrente do uso, pe-
las mães durante a gestação,
da talidomida (remédio usa-
do por grávidas na década de
50 contra enjoo) terão direito
a partir de agora a uma inde-
nização em valor único de R$
50 mil a título de dano moral.
A lei foi sancionada pelo pre-
sidente Lula e está publicada
na edição do Diário Oficial da
União de 14/janeiro/2010.

Estrepulias
tucanas

“A mais nova dor de ca-
beça do Psdb tem nome, so-
brenome, cargo importante e
uma coleção de problemas. O
nome é Leonel, o sobrenome
é Pavan,  o cargo é o de vice-
governador de SC e as atri-
bulações são, além de um pe-
dido de impeachment, denún-
cias de corrupção passiva,
advocacia administrativa e
quebra de sigilo funcional.
No encalço de Leonel Pavan
estão a PF e o MPE. Os fede-
rais flagraram, através de in-
terceptação telefônica, uma
conversa em que um empre-
sário comenta ter pago pro-
pina de R$ 100 mil a Pavan.
Na verdade, são 51 diálogos
nos quais se trama a conces-
são de facilidades para uma
empresa.” Airton Centeno

http://passelivreonline.wordpress.com/
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O episódio circense de extinção da CPI, tentando culpar
a Justiça por ela apenas fazer aquilo que a própria

Câmara Legislativa desavergonhadamente não se sentia
moral e eticamente comprometida a fazer, é uma de-
monstração de arrogância que revela o desprezo do

grupo político que hoje orbita ao redor de Arruda e que
antes oferecia vassalagem a Roriz por qualquer pressu-

posto de dignidade. A única lógica a justificar aquela
medida está numa postura de galhofa e de pilhéria que

parecem ser as opções de Arruda e dos seus seguidores
para enfrentarem o ridículo ao qual estão sendo submeti-
dos. Tivessem dignidade e respeito pelos seus eleitores,
optariam por renunciar. Mas é demais esperar alguma

atitude de quem foi flagrado deleitando-se com o dinheiro
fácil e ainda assim ter o displante de inventar histórias,
desculpas, no afã de se esconder por trás de piadinhas

ou jocosamente dizendo que a Justiça é a culpada.
Conversas

por aí...
O maior dilema que o
GDF está enfrentan-
do para as comemo-

rações do 50 é
encontrar quem
queira repartir e

compartilhar palan-
ques com o Arruda e

Paulo Octávio -
porque há a certeza
de que advirão vaias.

A programação de
eventos populares,
por exemplo, está

comprometida e só
nas páginas dos
jornais oficiais da

Capital o aniversário
de 21 de abril ainda
tem algum glamour.

Tiro no pé
Os estrategistas de Arru-

da devem, com urgência, re-
ver a estratégia da pilhéria e
do humor que tem sido usa-
da pelo ‘chefe’ ao tratar do
assunto ‘corrupção no DF’.
Além de revelar a instabilida-
de emocional, a opção pelo
ridículo acaba deixando na
sociedade uma dúvida: será
que ele pensa que todos nós
somos palhaços e bobos?

E São Paulo,
hein?

As chuvas revelaram a
verdadeira face da perversa
ação da passagem continua-
da do Psdb pelo poder: falta
de obras de infra-estrutura,
caos, abandono e morte. É
isto que alguém pode querer
em nível nacional? Tivessem
vencido em 2002, com o Ser-
ra, e o Brasil seria hoje uma
espécie de São Paulo amplia-
da. Tanto assim que eles já
avisaram: se ganharem à Pre-
sidência em 2010, acabam
com o Pac, o bolsa família e
voltam as privatizações...

Por que ninguém fala das
ações do Governo Requião
(PR) a única administração
estadual pública realmente
diferenciada no Brasil? A co-
meçar que lá é o único lugar
onde a poderosa Globo não
manda na comunicação do
governo, enquanto em ou-
tros lugares...

Estranho silêncio

98% das crianças
nas escolas...

Não se trata de mais uma
propaganda enganosa do
Serra, mas sim a nova reali-
dade da Venezuela, onde 98%
das crianças em idade esco-
lar, estão nas escolas. O mi-
nistro da Educação de lá,
Héctor Navarro, ressalta que
o seu País ostenta números
que o colocam na vanguarda
na América Latina e até mes-
mo em relação ao resto do
mundo. Até mesmo a Unesco
e a ONU reconhecem que a
Venezuela é o País que tem
feito, na última década, os
maiores e mais significativos
avanços em termos de edu-
cação no mundo.

Deu na Folha...
“A Secretaria da Educa-

ção de SP anunciou ontem
(22) que poderá atribuir au-
las a professores reprovados
em seu processo de seleção
para docentes temporários
para a educação básica.

Dos temporários que já
trabalharam na sala de aula
(pouco menos da metade do
total de docentes), 40% fo-
ram reprovados - não conse-
guiram acertar metade das 80
questões.

Segundo o secretário da
Educação, Paulo Renato
Souza, haverá dificuldades
para preencher vagas em al-
gumas escolas, principal-
mente para as matérias de fí-
sica e matemática.

Ao justificar a possibilida-
de de convocar professores
reprovados, o secretário afir-
mou que "a nossa prioridade
é garantir aulas aos alunos".”

Lembrando: São Paulo
está há 16 anos nas mãos dos
tucanos. Se até a Folha deu
a matéria, imagine-se a reali-
dade...

Viva Evo
Eleito em 6 de dezembro

por 64,2% dos bolivianos
para seu segundo mandato
consecutivo, Evo Morales
tomou posse na sexta-feira,
dia 22. E começou cumprin-
do a promessa de que a Bolí-
via será o 1º País do mundo a
ter uma divisão paritária das
pastas ministeriais. Serão 10
ministros homens e 10 minis-
tras mulheres - inclusive a
cantora Yulma Zugar para o
Ministério da Cultura.

Arruda
constrange
brasilienses
A história é verídica e en-

volve conceituado advoga-
do que atua no DF. No final
do ano, foi visitar pais, ami-
gos e parentes numa cidade
do interior do Sul do Brasil.
Ao andar pelas ruas, encon-
trou um grupo de velhos co-
nhecidos que antes mesmo
de saudarem o reencontro,
submeteram o advogado a
uma ‘revista’ para ver se ti-
nha dinheiro nas meias e ain-
da foi indagado se também
ganhava panetones. Ou seja:
com sua gula por dinheiro e
gosto pela contravenção, o
Arruda acaba constrangen-
do os brasilienses, que vira-
ram motivo de chacota mes-
mo nos mais distantes rin-
cões de nosso País.

Dias contados
A passagem do Cabo

Patrício (PT) pela presidên-
cia da Câmara Legislativa
está com os dias contados.
Por conta de ter ressuscita-
do a CPI da Corrupção que o
delegado Alírio Neto (PPS)
havia extinguido seguindo
ordens de Arruda e Paulo
Octávio. Ainda esta semana
será eleita uma nova Mesa,
sem respeitar proporcionali-
dade. Depois, os mensaleiros
arudistas prometem cassar o
mandato do Cabo Patrício. É ‘tchê’ pra

todos lados
No RS tem um lanche ca-

racterístico - o Xis, como é
conhecido - que se diferen-
cia pela generosidade do
‘prato’. Hoje é possível sa-
boreá-lo no Xis Calota, na
311 Sul em Brasília. O ambi-
ente é bom, o atendimento é
fraterno. Apenas duas coi-
sas depõem contra: o dono é
colorado e o cliente é obriga-
do a suportar no telão a pro-
gramação da RBS TV. Ainda
bem que tem serviço de en-
trega em domicílio...

E os eleitores?
Muito se fala na corupção

dos políticos, mas poucos
têm coragem de falar na
corupção dos eleitores, que
trocam votos pela promessa
de favores, empregos, di-
nheiro, lotes e alguma facili-
dade. Em outubro sabere-
mos, por exemplo, quantos
dos mensaleiros do Arruda
conseguirão um novo man-
dato - isto se a Justiça até lá
não afastá-los. Porque de to-
dos os partidos, até o mo-
mento só o PSB teve a digni-
dade de expulsar um deputa-
do envolvido com o esque-
ma. Todos os demais parti-
dos estão sendo omissos e
coniventes.

Largando
Serristas convictos do DF

já foram avisados que, man-
tidas as atuais projeções de
crescimento da candidatura
de Dilma Rousseff, que deve
superar Serra nas pesquisas
em abril, o foco dele será ten-
tar um novo mandato para o
Palácio dos Bandeirantes.
Isto se as chuvas não conti-
nuarem desnudando o dis-
curso da eficiência adminis-
trativa que a mídia massifica
em troca de muitos milhões.


