
“O MELHOR DA VIDA É DAR RISADA”*

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

Um homem estava em coma há algum tempo. Sua esposa ficava à
cabeceira dele dia e noite. Até que um dia ele acorda, faz um sinal para a
mulher para se aproximar e sussurra-lhe:

- Durante todos estes anos você esteve ao meu lado... Quando me
licenciei, você ficou comigo... Quando a minha empresa faliu, só você ficou
lá e me apoiou... Quando perdemos a casa, você ficou perto de mim... E
desde que fiquei com todos estes problemas de saúde, você nunca me
abandonou. Sabe de uma coisa?

Os olhos da mulher encheram-se de lágrimas:
- Diz, meu amor...
- Acho que você me dá azar!

- o - o - o -
Ele: - Finalmente!!! Custou tanto esperar por este momento.
Ela: - Você quer que eu vá embora?
Ele: - Não! Nem pense nisso.
Ela: - Você me ama?
Ele: - Claro! Muito e muito!
Ela: - Alguma vez você já me traiu?
Ele: - NÃO! Por que? Ainda pergunta?
Ela: - Me beija?
Ele: - Evidente! Sempre que possível!
Ela: - Você seria capaz de me bater?
Ele: - Você está doida? Não sou desse tipo de homem!
Ela: - Posso confiar em você?
Ele: - Sim.
Ela: - Querido!
DEPOIS DO CASAMENTO: Ler de baixo para cima.

...semana que
vem tem mais...

Convicção ou falta de bom senso?
Os últimos episódios envolvendo Arruda e Paulo Octávio, a quem já não cabe mais

chamar de ‘governador’ e ‘vice’ pela falta de respeito que eles reiteradamente mostram
em relação aos cargos e também ao eleitor do DF, deixam claro que a Justiça terá de de-
terminar o afastamento dos dois, uma vez que a Câmara Legislativa se presta hoje apenas
ao vexatório papel de cúmplice da bandalheira. Trata-se de um risco desnecessário, algo
que pode acabar acarretando prejuízos irreversíveis para as futuras administrações do
GDF, implicando em endividamento e também uma limitação para novas ações adminis-
trativas, não tão centradas em obras, mas em melhoria da qualidade de vida, resgate dos
serviços públicos e um ordenamento responsável do uso de todos os recursos do DF.

É aterrador perceber que tanto Arruda quanto Paulo Octávio, amparados na coni-
vência da mídia, desfilam como se nada do que está sendo revelado fosse com eles.
Parecem autistas, vivendo em um mundo do faz de conta - onde sorrisos e salamaleques
de puxa-sacos parecem bastar para que continuem fazendo e aprontando com recursos
públicos.

Engana-se quem pensa que algo mudou: a Polícia Federal ainda não chegou no
verdadeiro nicho de corrupção que é o setor de comunicação, onde o comissionamento
é pesado e todo ele em dinheiro vivo - uma estrutura bem montada, com uma engrenagem
que funciona a contento e é assim desde janeiro de 1999 (início do governo Roriz) quando
foi montada a atual equipe (com eventuais mudanças de nomes). Tudo envolve um fluxo
de retorno na casa de 40%, tanto para busdoor, outdoor, mídia, rádios e outros veículos
estruturados apenas para legitimar a saída de recursos. É interessante observar que todos
os recursos de publicidade dependem da autorização específica do titular da pasta, ao
ponto de um auxiliar direto de Arruda ter dito que nem o governador tem poder de interferir
no que é feito lá - apenas recebe o seu quinhão com a garantia de nenhum sobressalto ou
contratempo. E pelo visto ele tem conseguido cumprir fielmente este compromisso.

Seria de todo importante que houvesse uma intervenção federal no DF, com a
prisão de Arruda e PO, porque a simples destituição dos dois implicaria entregar o GDF
para Wilson Lima, presidente da Câmara Legislativa conhecido com ‘Ursinho’, que lá foi
posto exatamente pela lealdade sem limites aos chefes do grupo...

A posse da nova diretoria do PT-DF está confirmada:
será nesta terça-feira, dia 09 de fevereiro

a partir das 19h30 no Teatro Dulcina (SDS-Conic)

Devolução

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

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

Grande notícia
Enfim, o que todos os bra-

sileiros esperavam parece
que vai se transformar em re-
alidade. O Governo Federal
vai oferecer uma alternativa
de banda larga pública para
a sociedade - que sofre com
a precariedade dos serviços
prestados pela GVT, Brasil-
Telecom, Net e outros nomes
que cobram preços absurdos
para um serviço que é uma
verdadeira porcaria. O gover-
no estuda transformar a Te-
lebrás em seu braço na inici-
ativa da banda larga. Este é o
verdadeiro papel do Estado
moderno: atuar onde a inici-
ativa privada patina...

Enigmas
O futebol é feito de misté-

rios e imponderáveis, mas
memso assim fica difícil en-
tender as razões que possam
kevar a Fifa a levar o gaúcho
Carlos Simon como árbitro
brasileiro para a Copa do
Mundo. Um dos piores juízes
da atualidade - garantiu des-
caradamente o título da Copa
do Brasil para o Corinthians
contra o Brasiliense - ele de
bastidos é imbatível...

Moradores do Guará que-
rem saber como fazer para
devolver os calendários, de
muito mau gosto por sinal,
que um tal de Izalci está
entulhando nas residências.
Resta inclusive saber quem
pagou pela confecção do re-
ferido material, porque tendo
deixado em média dois em
cada domicílio, é um bom di-
nheiro gasto em gráfica. Este
valor constará dos gastos de
campanha?

Salvo pelo
mensalão

O terreno onde historica-
mente funcionou a Novacapa
estava no ponto de ser pas-
sado, por Arruda e Paulo
Octávio, a um grupo de cons-
trutoras que no local ergue-
ria mais alguns prédios de
apartamentos. A voracidade
de empresários e governan-
tes por dinheiro é doentia...

Patético
Ao contrário do que al-

guns ingênuos possam pen-
sar, a corrupção continua no
GDF. Os procedimentos é
que agora são outros: certo
empresário, para pagar a pro-
pina pela liberação de um ter-
reno do Pró-DF foi obrigado
a ir ao encontro de bermuda
e no meio do mato...



Aécio vem aí...

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

Agora parece definitivo: Aécio Neves será mesmo o candidato a
vice de José Serra em outubro. Pressionado por pesquisas

cada vez assustadoras, o comando do atraso - tucanos, demos
e adesistas - assumiu o compromisso de entregar a Aécio uma
vice-presidência recheada de atrativos, entre os quais o controle
de toda área social do Governo Federal. Além de abriaguçar o

apetite voraz do governador mineiro, a turma também jogou duro,
dizendo que a eminência de uma derrota de Serra poderia ser o
fim das esperanças de retornarem ao governo e que esta conta

seria eternamente imputada a Aécio.
Este, por sua vez, continua com seu jogo de cena de que será

candidato ao Senado, mas a alguns interlocutores mais próximos
aqui em Brasília já avisou que deverá mudar seus planos e fazer
uma dobradinha com Serra, a quem ele próprio já tipificou com

um indigesto companheiro incapaz de cumprir acordos.
Exultantes com a acolhida que tiveram, a turma do comando do
atraso agora espera a hora mais adequada de fazer o anúncio e

assim gerar um fato político capaz de se contrapor ao cresci-
mento e fortalecimento de Dilma Rousseff - provavelmente no
começo de março, quando as pesquisas de opinião já devem

apontar a ministra na frente de Serra. Este é também o desejo de
Aécio que, desta maneira, poderá aumentar ainda mais o seu
apetite para controlar uma maior parcela da máquina pública -

nem que seja para depois ganhar dinheiro destruindo-a.

Conversas
por aí...

O que era boato,
agora tem nome. O
PASSE LIVRE reve-

lou que vários artistas
já recusaram convi-
tes para cantar na

festa dos 50 anos de
Brasília por conta da
presença de Arruda e
Paulo Octávio. Dodi
Sirena, empresário
de Roberto Carlos,

confirmou: “o convite
foi feito pelo comitê

de José Roberto
Arruda. E decidimos
interromper o conta-
to...” - mas deixou

uma porta aberta: “Se
o governo federal

assumisse o convite,
tudo bem. Mas dessa

maneira, não”.

É assim, é?
Jornalistas de Brasília

mostram-se indignados com
a postura arrogante do as-
sessor de imprensa do sena-
dor Gim Argello que faz ques-
tão de enfatizar que a priori-
dade é atender pedidos de
veículos nacionais e que por-
tanto falta tempo para os lo-
cais que devem se contentar
em divulgar os releases. Para
quem quer ser candidato ao
GDF é no mínimo uma de-
monstração de muita incom-
petência da assessoria.

Por que
te calas?

Neste episódio todo en-
volvendo o Pdot, uma coisa
é difícil compreender: o silên-
cio da bancada oposicionis-
ta na Câmara Legislativa que
ainda não ingressou na Jus-
tiça com nenhuma medida
cautelar sustantdo so efeitos
perversos do aumento de ga-
barito. Trata-se de um vacilo
realmente muito difícild e en-
tender, ainda mais quando na
bancada tem um especialista
em legislação como o depu-
tado Chico Leite...

Enfim,
apareceu...

Poucos em Brasília conse-
guem entender como até o
momento o Baiano, secretá-
rio de Comunicação de Roriz
em seus dois mandatos (99/
02-03/06), de Arruda e opera-
dor do sistema de distribui-
ção e retorno das verbas pu-
blicitárias, estava passando
incólume. Na sexta-feira, dia
5, ao depor na PF, o Edson
Sombra começou a tirar esta
figura das sombras.

Cadê o Ibope?
Com o crescimento con-

sistente e continuado de
Dilma Rousseff nas preferên-
cias junto ao eleitorado para
suceder Lula, fato este ates-
tado por todos os institutos
de pesquisa - Datafolha,
Census e outros - é estranho
que o Ibope, que em 2009,
através do seu presidente
Montenegro disse que o
topo de Dilma seria 15% e
que Lula teria pequeno po-
der de transferência de vo-
tos, não esteja apresentando
os dados atuais. Com isso,
também a Rede Globo não
divulga o crescimento de
Dilma, acreditando que des-
ta forma o povo não fica sa-
bendo a realidade...

Depois da chegada de Ro-
riz e seu modo de fazer políti-
ca ao DF, não há notícia de
falcatrua que não passe pela
figura de Fábio Simão. Desta
vez, até policiais civis de
Goiás ele convocou para bis-
bilhotar a vida de parlamen-
tares oposicionistas. Alheio
ao cerco, certo da impunida-
de e amparado no temor que
causa, ele diversifica suas ati-
vidades e na tarde de sexta-
feira, dia 5, era possível ver
trabalhadores colocando
blindex em um box de sua pro-
priedade na Feira do Sia (o
Conj F dos Importados). Fá-
bio Simão, por sinal, está com
as taxas atrasadas desde o
início da Feira - mas ninguém
tem coragem de cobrá-lo, afi-
nal de contas... ele é o ho-
mem de Arruda...

Carimbado

Sintomático
Continua a enquete no

www.blogdapaola.com.br
sobre uma suposta polêmica
acerca de qual candidato o
PT deveria apresentar mos-
tra que 91% das opções é por
Agnelo Queiroz; 6% defen-
dem que o PT devria apoiar
candidatod e outro partido e
só 3% optam por Magela. É
revelador, mas não definidor.

Sobre o PMDB
Vale a pena ler o post “An-

droginia eleitoral peemede-
bista”, escrito por César Fon-
seca, onde ele destaca: “O
partido [pmdb] aponta três
rumos e dá margem para va-
riada interpretação por parte
dos concorrentes, pois pode
apoiar a situação ou a oposi-
ção ou ainda dispor de can-
didatura própria. O PMDB
não está com ninguém e está
com todo o mundo. É a ima-
gem do máximo oportunismo
em plena campanha eleitoral.
Puro macunaíma. A cara do
Brasil”. Acesse http://inde-
pendenciasulamericana.com.br
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Em pleno domingo, cerca de dois mil brasilienses estive-
ram em passeata como parte da campanha permanente

pela saída de Arruda, PO e Roriz - visto que o esquema de
corrupção deflagrado pela revelação dos vídeos bisbilho-

teiros de Durval (feitos desde janeiro de 1999, quando
Roriz voltou ao poder e montou a máquina de corrupção

que desaguou no atual escândalo)

Saiu, é?Saiu, é?Saiu, é?Saiu, é?Saiu, é?
Depois do anúncio ‘ofici-

al’ de que Weligton Moraes
não era mais Secretário de
Comunicação do GDF um in-
gênuo editor de jornal foi
procurar a Brasiliatur para ver
se, sem o Baiano, o seu pedi-
do poderia sair sem os 40%
de comissão. Ficou sabendo
que nada muda e ele conti-
nua no comando...

Monopólio
A Procuradoria da Repú-

blica em Canoas (RS) solici-
tou à Junta Comercial do RS
os contratos sociais do gru-
po RBS no Estado. A deci-
são foi tomada durante audi-
ência pública que discutiu o
monopólio da RBS e irregu-
laridades nas concessões de
rádio e TV no RS. Antes mui-
to tarde do que nunca...


