
“O MELHOR DA VIDA É DAR RISADA”*

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

O cara discutindo com um bêbado:
- Você sabia que cerveja é veneno?
- Bobagem, Hic! A água já matou muito mais gente!
- O quê! Ficou maluco?
- Não, quantas pessoas morreram no dilúvio?

- o - o - o -
Um irlandês estava bebendo no bar durante toda a noite. Até que o

garçom o chamou e lhe falou que o bar estava fechando. O irlandês,
educadamente pediu licença, tentou se levantar e caiu estatelado em frente ao
garçom.

Tentou se levantar mais uma vez e teve o mesmo resultado. Assim, ele
pensou em rastejar até a porta do bar, onde, ao ar livre, poderia adquirir algum
ar fresco e esperançosamente isso o deixaria ficar sóbrio o suficiente para
poder se levantar.

Uma vez fora do bar, ele tentou se levantar e caiu novamente de cara no
chão. Já cansado, decidiu rastejar os 4 quarteirões até a casa dele e, quando
chegou a porta, tentou se levantar mais uma vez com o mesmo resultado.
Exausto, ele se rendeu... E, então foi rastejando para o quarto. Quando ele
alcançou a cama, tentou se levantar mais uma vez. Nesse momento ele
conseguiu se colocar na vertical, mas caiu direto na cama e pegou no sono
assim que deu com a cabeça no travesseiro.

Na manhã seguinte ele acordou com a esposa em cima dele dando-lhe
um tremendo esporro:

- "Bonito, hein, até tarde na rua bebendo novamente!"
- "Quem disse isso?" - perguntou com olhar inocente.
- "Ligaram do bar. Você esqueceu a sua cadeira de rodas lá de novo!"

...semana que
vem tem mais...

Jornal PASSE LIVRE ano 12
No dia 03 de fevereiro de 1998 circulou a 1ª edição do Jornal PASSE LIVRE. Lá se

vão 12 anos de aprendizado no desafio de fazer comunicação de modo diferente, quase
um ‘blog’ impresso - quando naquele tempo nem o eletrônico existia.

Muitos tentaram imitá-lo. Outros tentaram matá-lo. Muitos o detestam e combatem
por não terem o poder de manipulá-lo segundo seus interesses. Com erros e defeitos, mas
com o mesmo compromisso de externar a inconformidade diante da manipulação da
mídia e a omissão de tantos assuntos do nosso dia-a-dia, seguimos tocando a vida.

Pode ser chato, mas é hora de resgatar àqueles que ajudaram e ajudam a construir
este projeto, a começar por uma saudade: o Neguinho, da Gráfica Sindical, único empre-
sário louco ao ponto de rodá-lo sem nunca receber nada. Depois, o Zizo Simion que
abraçou a causa mesmo sem saber ao certo do que se tratava. O Zé Alves, ex-presidente
do Sindicato dos Bancários, único dirigente sindical que apoiou o projeto lá no nascedouro;
o Marcão da Rodoviária, que antes de renegar o seu passado de compromisso com a
utopia, foi apoio importante; a Cida, que coordenou a entrega do Passe Livre na Rodoviária
e voltará a fazê-lo em breve; o Trajano Jardim, membro informal de um Conselho Editorial
anárquico e que jamais se reuniu como um todo; o Joanfi; o Josibel e poucos outros.

A vida é dinâmica e sempre está a nos oferecer novos desafios, razão pela qual
também nos contempla com pessoas que se achegam para continuar plantando utopias
como o Rodrigo Brito, do Sindicato dos Bancários; o Beto Almeida, jornalista; o Paulo
Antenor, do Sindireceita; o Roberto Carvalho, irmão que a vida me deu; o Sinpro, nas
figuras de Rosi, Lisboa e Soter. E tanto ontem como hoje, o Jacy Afonso, que nunca esque-
ceu de pedalar na lua; o Dr. Claudismar Zupiroli, advogado e conselheiro, e a Dra. Sandra
- luz e razão do meu viver.

Que outros venham se juntar a nós, para que possamos continuar com o desafio de
ser único e diferente. Nem melhor, nem pior, mas com este perfil de ser diferente e com-
prometido com a defesa intransigente de Brasília, dos seus moradores e de um projeto
que resgate cidadania e dignidade para quem muitas vezes tem sua história aviltada por
pessoas que em lugar de resgatar compromissos com a sociedade, apenas usam do
poder em benefício próprio ou daqueles que os financiam.

Zelaya fora da
Embaixada

Manuel Zelaya, derruba-
do da presidência de Hondu-
ras por Golpe de Estado co-
mandado por Roberto Mi-
cheletti em 28 de junho, dei-
xou na quarta-feira, dia 27 de
janeiro, a embaixada brasilei-
ra - onde estava desde  21 de
setembro. A postura brasilei-
ra foi fundamental para que a
opinião pública mundial
mantivesse o assunto na
pauta. Anistiado por Porfírio
‘Pepe’ Lobo, novo presiden-
te do País, Zelaya rumou para
a República Dominicana e ao
partir, garantiu: Voltaremos!

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

Dúvidas
Prestes a ser inquirido pe-

los membros da CPI da Cor-
rupção da Câmara Legisla-
tiva - em data ainda indefini-
da - o delegado Durval pode
esclarecer algumas dúvidas:

- Roriz sabia de tudo?
- Devolveu as fitas para o

Fraga?
- Quando entregou as fi-

tas para Roriz?
- Quantas fitas entregou

para Roriz?

Posse definida
A partir do dia 09 de feve-

reiro, o PT-DF estará sob no-
vo comando. O sindicalista
Roberto Policarpo terá o de-
safio de reanimar um partido
que nas eleições de 2006
amargou um vergonhoso 3º
lugar nas eleições para o
GDF e uma bancada reduzi-
da a quatro parlamentares na
Câmara Legislativa.

Lapidar
Emerson Menin, emérito

colaborador do PASSE LI-
VRE, fez uma observação que
merece ser levada à reflexão
compartilhada com todos os
leitores: “Os demos tucanos
andam furiosos e morrendo
de inveja. O PT provou ao
Brasil e ao mundo que além
de promover a justiça soci-
al, administra o capitalismo
muitíssimo melhor que eles”.

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

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

Homenagem
Será neste sábado, dia 30,

a partir das 10h na Praça do
Buriti, a homenagem em me-
mória aos 157 anos do nasci-
mento do poeta e herói cuba-
no José Martí. Para quem não
sabe, são dele os versos de
uma das músicas mais canta-
roladas em todos os tempos:

“Yo soy un hombre sincero
De donde crece la palma,
Y antes de morirme quiero
Echar mis versos del alma”.



No fundo do poço

Expediente
PASSE LIVRE é publicação

semanal, tiragem de 20 mil
exemplares, distribuído em

ônibus e no metrô.
Jorn. A. Bessow (Reg 714/SC)

passelivredf@gmail.com

Quando a sociedadade pensa não ter mais como ser surpreen-
dida pelas ações da turma do Arruda e Paulo Octavio - eis que

eles se superam na arte de transformar a Câmara Legislativa e o
GDF num grande e decadente espetáculo de horrores. O show
com que os brasilienses e brasileiros de todos os rincões são
brindados a cada dia lembra uma ópera bufa, encenada em

circos de periferia. Fazer de um deputado como Wilson Lima -
conhecido como ‘Ursinho’ nos corredores da Câmara e assim
tratado pela turma do cafézinho - deixa claro qual o conceito que
o grupo político que, mesmo sem legitimidade e respaldo ético

continua a ‘mandar’ no GDF e na Câmara, tem dos eleitores do
DF. Sabe-se que a ele caberá apenas torpedear qualquer

tentativa de normalizar e moralizar os trabalhos da Câmara
Legislativa - numa demonstração clara de que a ‘casa do povo’
continuará servindo apenas e tão somente de balcão de despa-

chos a serviço do pessoal do Buritinga. Conhecido pelas
trapalhadas e pela imensa incapacidade política, de uma coisa
todos têm certeza: o novo presidente irá cumprir fielmente as

ordens de Arruda e Paulo Octávio. E, neste momento, é apenas
isso que interessa... a eles. E nada mais! Conversas

por aí...
Depois de revelada

pelo PASSE LIVRE a
possibilidade de os

rodoviários não terem
candidato a Distrital
em 2010, o pessoal
resolveu se movi-

mentar e a articula-
ção é para o lança-
mento do nome de

Lúcio Lima, diretor do
Sindicato dos Rodovi-

ários de Brasília,
além de fazer parte

também da Confede-
ração. Agora, o de-

safio é unir as muitas
disputas internas
para se viabilizar
eleitoralmente.

Silêncio
estranho
Em política, não existe vá-

cuo e nem lugar reservado.
Partindo deste pressuposto,
tem muito militante petista
preocupado com o sumiço de
Agnelo Queiroz - lembrando,
todos eles, que Magela apro-
veita esta oportunidade e to-
das as oportunidades para se
relançar pré-candidato do PT
ao GDF, mesmo sabendo que
isto é inviável. Mas a ausên-
cia de Agnelo, gera descon-
forto e alimenta a boataria -
que serve basicamente para
municiar a rede de intriga e
tentar fragilizar as possibili-
dades eleitorais do candida-
to petista.

Fora de rumo
É cada vez mais perceptí-

vel que os tucanos estão per-
didos, sem saber o que fazer
para se contrapor ao presi-
dente Lula. Sérgio Guerra,
presidente nacional do Psdb,
disse em entrevista para a
Veja que, vencedores das elei-
ções, a turma da privatização
iria acabar com o Pac por ser
obra de ficção. Mas lá em
Pernambuco, ele se vanglo-
ria: "Negociei pessoalmente
a ampliação da ferrovia
Transnordestina, para bene-
ficiar o agreste e o sertão".
Trata-se de obra do Pac...

Asefe, adeus
Tida como uma das maio-

res entidades associativas, a
outrora poderosa Asefe está
mal das pernas e enfrenta
uma debandada de seus as-
sociados, todos preocupa-
dos com o risco de se verem
solidários com a dívida - ao
menos é isto que dispõe o
Estatuto. Na dúvida, o pes-
soal da educação opta por se
desfiliar em escala crescente
e com celeridade...

Sonho desfeito
Alguns distritais arrudis-

tas chegaram a montar um
cenário no qual o presidente
da Câmara logo-logo estaria
no comando do GDF. O pro-
jeto torpedeado por Arruda
e Paulo Octávio na verdade
era um monstrengo. Imple-
mentado, deixaria a dupla ao
alcance da lei.

Uma rádio
para o Haiti
Uma campanha popular

de solidariedade visando
doar rádios comunitárias e mil
radinhos de pilha ao povo do
Haiti está sendo organizada 
pela Associação Brasileira de
Canais Comunitários, Asso-
ciação Brasileira de Rádios
Comunitárias, pela CUT,
TVs  Cidade Livre de Brasília
e Comunitária do RJ – con-
tando também com o apoio
da revista Boa Viagem, do
Jornal Passe Livre e o pro-
grama Bom Dia, Servidor.
Para mais informações, os in-
teressados em aderir à Cam-
panha podem contatar em a
TV Cidade Livre (33432713),
a ABRAÇO (3369-4188), a
ABCCOM (3344-2656), ou
nos celulares 9964-8439
(Sóter) ou 9986-2373 (Beto
Almeida).Eleição

em março
Está definido para o perí-

odo entre 24 e 26 de março o
1º turno das eleições no Sin-
dicato dos Bancários, para o
mandato 2010/13. Favorito
para a disputa, Rodrigo Brito
que revitalizou a entidade
está no processo de monta-
gem de sua chapa. Rodrigo,
por sinal, é uma grata surpre-
sa no movimento sindical por
tudo que ele representa em
termos de renovação.

Sumido
Exímio na arte de se fazer

de morto na expectativa de
que as pessoas esqueçam
que foi ele quem deflagrou a
revelação das estrepulias de
Arruda, desde os tempos do
seu governo, Roriz anda tes-
tando a memória do eleitor.
Como se aquelas histórias do
cheque de R$ 2 milhões e a
novilha de ouro fossem en-
golidas ingenuamente pelo
eleitor. Anda, inclusive, usan-
do aliados para disseminar a
possibilidade de não dispu-
tar as eleições em outubro.

Mobilizando
Sindicalistas de todo País

estarão em Brasília durante a
semana de 1º a 5 de feverei-
ro, na reabertura dos traba-
lhos do Congresso Nacional.
A pressão é para que os de-
putados e senadores votem
a proposta de redução da jor-
nada de trabalho, sem perdas
salariais - anseio maior de mi-
lhões de brasileiros.

Mudanças
Prestes a completar três

anos no ar, o programa Bom
Dia, Servidor! - segunda à
sexta, de 6h às 7h pelas rádi-
os Brasília 1.210 AM e 88,9
FM - tem novidades. Na se-
gunda-feira uma abordagem
esportiva, contando com a
participação e comentários
de Wander Abdalla. Na sex-
ta-feira a proposta de uma
edição centrada em discutir
cultura e comunicação, ten-
do como convidado o jorna-
lista Beto Almeida e a agen-
da cultural do fim-de-sema-
na com Geovana Martins.
Terça, quarta e quinta, entre-
vistas e muita informação.

Maldade
sem limites
Vigia no TCU, Cláudio tem

o dom da arte - além de exí-
mio violinista é também artis-
ta plástico. Aluno de Histó-
ria, desdobra-se em múltiplas
atividades para viver com
dignidade. Ao sair de um ca-
samento na Cidade Ociden-
tal, onde fora contratado para
tocar para os noivos, foi as-
saltado. Pegaram seu dinhei-
ro e raivosos por ser um vio-
lino e não um cavaquinho que
ele levava, os ladrões que-
braram o instrumento baten-
do na cabeça e no corpo do
músico. O prejuízo foi de R$
5 mil, preço do violino.

Sem alarde
A ampliação da Feira do

Guará continua a plenos pul-
mões, contando para isto
com o misterioso silêncio de
setores, pessoas e segmen-
tos que sempre estiveram em
defesa do Guará. Os boxes
construídos na nova área vão
sendo ocupados, pelo que se
sabe - sem licitação...

Sinuca
Distritais do Pmdb flagra-

dos com a mão na massa ou
mencionados por Durval ain-
da não sabem se terão possi-
bilidade de se candidatar em
outubro. No Diretório Naci-
onal, a idéia de intervir no
Partido aqui no DF e expul-
sar os aliados de Arruda ain-
da não foi descartada.


