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Sabemos que ainda há pessoas interes-
sadas em ver a nossa empresa se
desgastando, perdendo
prestígio e o respeito
que conquistou no
mercado nacional.
São os mesmos
que queriam
p r i v a t i z a r
Furnas e ain-
da torcem
para mudar
a política
do gover-
no e reto-
marem os
discursos
da ineficiên-
cia das em-
presas esta-
tais.

Mas não te-
memos mais
esse discurso.
Furnas é muito mai-
or do que seus inimi-
gos e, para calar a boca de
alguns, fechou o primeiro semestre com lu-
cro líquido de R$ 236 milhões. Isto represen-
ta 50% a mais que os R$ 157 milhões dos
seis primeiros meses do ano passado! Em
nota oficial, a Eletrobras reconheceu que o
crescimento do lucro acompanhou o avan-

ço das receitas, que subiram 3,8%.
Para desespero dos nossos inimi-

gos, ainda temos muito para fa-
zer e crescer. Furnas está

desenvolvendo novas
parcerias, como a da

hidrelétrica de Peixe
Angical, no Tocan-

tins, e as linhas de
t r a n s m i s s ã o
T r a n s l e s t e ,
Transudeste ,
Transirapé e
C e n t r o e s t e ,
que já respon-
deram por 10%
do lucro no se-
mestre.

E vem mais
por aí! Ainda em

2010 devem entrar
em operação as

usinas de Retiro Bai-
xo, Serra do Facão e

Foz do Chapecó. Para
2011 teremos as de Sim-

plício, Batalha e Santo Antonio.
Os que sonhavam (e ainda sonham)

com a venda da nossa empresa devem es-
tar cada vez mais desesperados. Mas, o
que podem fazer? Esta é a nossa empre-
sa, uma grande empresa que serve ao povo
brasileiro!
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Em Roma, na época de Jesus, já existi-
am organizações de profissionais (pesca-
dores, carpinteiros, curtidores de couro e
outros) que se reuniam em “associações”
para trocar experiências e defender a pro-
fissão. Poucos historiadores citam, mas é
através dessa prática que surgem as regu-
lamentações profissionais. Na idade média,
por toda a Europa, existiam as corporações
de ofício. Algumas tão fortes que consegui-
ram impor limites contra a concorrência de
produtos importados ou garantir preços e

A origem das associações.
mercados para seus produtos.

A partir do século XVIII, com o advento do
capitalismo, surgem os sindicatos de traba-
lhadores como os conhecemos atualmente.
Mas, vale destacar, toda a luta começou com
as primeiras associações profissionais que
foram abrindo o caminho.

Mais recentemente, na década de 1980, o
projeto neoliberal transformou os sindicatos
e todas as formas de associação de trabalha-
dores em “inimigos” a serem vencidos. A tal
ponto que um dos principais pensadores do

neoliberalismo, um tal de Hayek, chegou a
dizer que seria preciso “acabar com todas
as formas de sindicatos e associações de
trabalhadores”.

E nós vimos isto acontecer no mundo
inteiro. A repressão contra as organizações
de trabalhadores foi grande e levou muitas a
quase desaparecerem. Mas a crise econô-
mica recente sacudiu o mundo e mostrou os
malefícios daquele pensamento. Para nós,
ficou a lição: organizados podemos manter
nossos direitos e alcançar novas vitórias.

Companheiro, procure a sua Associação. A ASEF precisa se fortalecer para fazer frente a novos desafios.
Seja sócio da ASEF, divulgue a  Associação entre seus companheiros. Entre no site da ASEF e imprima a sua ficha de filiação

(Ernesto Germano Parés)
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A ASEF vem procuran-
do oferecer aos seus as-
sociados serviços de
qualidade e que real-
mente ofereçam vanta-
gens. Já foram muitos os
serviços que colocamos
ao dispor dos compa-
nheiros de Furnas e ago-
ra estamos oferecendo
mais um que sabemos
atender aos interesses e
anseios de muitos.

O Banco Banif é um
banco comercial com
grande tradição no mer-
cado financeiro brasilei-
ro e também internacio-
nal. Seus serviços são
usados por clientes
institucionais, corporati-
vos e governos, mas
também individualmente
por quem deseja qualida-
de e bons serviços.

Além de ter tradição no
mercado, o Banco Banif
tem uma tradição no
atendimento personali-
zado aos clientes e no
profissionalismo de seu
corpo funcional.

O Banco Banif faz par-
te do Grupo Banif, um
conglomerado financeiro
com sede em Portugal e
ações negociadas na
Euronext. O Grupo pos-
sui 27 empresas atuando
no setor financeiro e se-
gurador, apoiado por uma
vasta rede de distribuição
e uma operação interna-
cional em constante ex-
pansão.

Por isto a ASEF está
convidando o compa-
nheiro para conhecer
melhor esses serviços

e usufruir das vanta-
gens de ser um associ-
ado nosso. O que es-
tamos oferecendo ao
nosso associado não é
um serviço simples,
mas a qualidade para
atender a muitos an-
seios dos trabalhadores
de Furnas: créditos pes-
soais, cartões de crédi-
tos, etc. Imagine um fi-
nanciamento para auto-
móvel com taxas espe-
ciais! Pensou nisto?
Agora você pode ter,
com mais esta parceria
da ASEF.
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Friendrich von Hayek
nasceu na Áustria e
é considerado o
grande pensador do
neoliberalismo. Em

1946 escreve “O Caminho da
Servidão”, contestando violen-
tamente qualquer forma de pla-
nejamento da economia ou o
seu controle por parte do Esta-
do. Defende com vigor as teo-
rias da economia clássica in-
glesa e os conceitos sobre a
“mão invisível do mercado” ca-
paz de corrigir qualquer desli-
ze.

Em 1979, coroando um lon-
go trabalho de preparação e
ideologização da Sociedade
Mont-Pèlerin, a Inglaterra elege
Margareth Thatcher - a “Dama
de Ferro” -, ela própria discípu-
la de von Hayek. Inicia-se a
grande transformação da eco-
nomia mundial e o mundo co-
meça a ouvir falar em
neoliberalismo.

Durante quase trinta anos
ouvimos as muitas e variadas
louvações ao tal mundo
neoliberal e todos aqueles que
duvidavam de que havíamos
chegado ao “paraíso” eram
chamados de dinossauros.
Qualquer um que duvidasse da
onipresença e onipotência do
mercado era imediatamente
taxado de louco. Alguns chega-
ram mesmo a afirmar a morte
e sepultamento da história e
das lutas sociais. Não faltaram
exaltações à total retirada do
Estado da vida econômica e à

liberdade suprema da iniciativa
privada.

Milton Friedman, um dos
grandes expoentes deste pen-
samento, escreve em seu livro
Capitalismo e Liberdade (1962)
que “o espaço de atuação do
governo deveria ser limitado.
Sua principal tarefa deveria ser
proteger nossa liberdade, asse-
gurar a ordem e os contratos
privados e promover mercados
competitivos.” (grifado por
mim). Certamente, ao falar de
“liberdade” deve estar pensan-
do na “liberdade de mercados”
tão preconizada. Para Hayek a
verdadeira “liberdade” seria
garantir a total independência
do mercado ou,
como ele escre-
ve, “o mercado
deve ser prote-
gido contra o
Estado”.

Os anos 80 e
90 do século
passado foram
marcados pela
avalanche de
privatizações,
sempre sob a
argumentação
de que o correto
seria a existên-
cia de um “Esta-
do mínimo”, en-
xuto e limitado a cumprir apenas
a função de garantir a proprie-
dade. O Estado era apresenta-
do como um paquiderme, não
competitivo e prejudicial aos in-
teresses econômicos.

O século XXI começa com
alguns sinais de que havia “algo
no ar além dos aviões de car-
reira”. A total liberdade dada ao
mercado e a falta de regula-
mentações levavam a uma de-
sesperada busca pelos maio-
res lucros. Chegava-se a extre-
mos para tentar dar a maior re-
muneração possível aos acio-
nistas das empresas, senhores
do feudalismo moderno, a pon-
to de causar as primeiras cri-
ses graves, como a falência da
Enron e o escândalo da
WorldCom! Ali já se via que o
mercado não tinha todas as so-
luções para seus próprios pro-
blemas.

Crises apareciam e o Esta-
do era novamente chamado a
intervir. A crise das hipotecas,
nos EUA, mostrava a fragilida-
de de um sistema que pensava
estar imune a tormentas. Em

(Ernesto Germano Parés)

Réquiem
para Hayek.
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setembro de 2007, o Banco da
Inglaterra (BoE, banco central)
foi obrigado a lançar mão do te-
souro público para salvar o ban-
co Nothern Rock da falência. E
os relatórios oficiais diziam que

o problema era já
causado pela situa-
ção estadunidense.

Mas os exem-
plos não param aí.
Em julho de 2008,
depois de todas as
propagandas con-
tra a ineficiência do
Estado e as mara-
vilhas das priva-
tizações, o povo ar-
gentino acordou e
descobriu que “não
era bem assim”. No
dia 21, o governo
anunciava oficial-

mente a estatização da compa-
nhia aérea Aerolíneas Argenti-
nas. O controle da empresa es-
tava nas mãos do grupo
Marsans e mais da metade da
frota sem condições de vôo.
Criada em 1950, pelo presiden-
te Juan Perón, foi privatizada
em 1991, no auge da “febre”
que sacudiu a América Latina.
Foi comprada pela espanhola
Ibéria (US$ 560 milhões) que a
vendeu para a American Airlines
que, por sua vez, a vendeu para
a Sociedad Estatal de Par-
ticipaciones Industriales (Sepi),
da Espanha, sendo depois ad-
quirida pela Marsans. Na Ar-
gentina, várias empresas pri-
vatizadas nos anos 1990 já vol-
taram às mãos do Estado: os
Correios em 2005 e a companhia
fornecedora de água, em 2006.

Em setembro de 2008,
por fim, vemos que o ciclo libe-
ral pregado por Hayek se esgo-
tava. Vencido pela imensa cri-
se financeira interna e pela que-

da dos mercados, ainda que
tantas guerras tenham sido fei-
tas para mantê-los, o governo
dos EUA não encontra outra
saída senão lançar mão do seu
orçamento para salvar as duas
grandes (principais) empresas
do mercado hipotecário do
país. Fannie Mae e Freddie
Mac, as empresas “salvas” pelo
governo, eram responsáveis por
mais da metade dos US$ 12
trilhões em empréstimos para a
habitação no país.

Vale considerar que o inves-
timento não foi desprezível. São
US$ 200 bilhões que saem do
tesouro público para resgatar
duas empresas privadas e evi-
tar o colapso da economia. Para
fazer uma comparação, a Guer-
ra do Iraque custa, no mesmo
período, cerca de US$ 12 bi-
lhões por mês. Ou seja, para
salvar as duas empresas em
crise Bush investiu quase um
ano e meio de guerra! Da guer-
ra que foi iniciada para garantir
os mercados de energia para
os EUA.

Mas ainda resta fazer um re-
gistro a ser feito: ao tomar a
decisão de intervir em empre-
sas privadas e assumir nova-
mente as rédeas da crise o go-
verno Bush tirou as duas más-
caras do neoliberalismo. Ficou
clara a mensagem de Hayek ao
dizer que “os lucros são priva-
dos e os prejuízos públicos”. Não
porque o Estado seja inefici-
ente, como ele pregava, mas
porque foi criado e mantido
para servir ao sistema. Por ou-
tro lado, comprova também o
que sabemos há muito: cabe ao
Estado intervir pela sociedade
e não contra ela!

Que sirva de lição para os
que ainda pensam em privatizar
nossas empresas.
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Uma Brigada de
Incêndio, por
definição, é um
grupo de pro-
fissionais, or-

ganizado e especialmente ca-
pacitado para atuar em áreas
de prevenção e combate a um
possível princípio de incêndio.
Mas, na prática, sua função
vai um pouco além e as Bri-
gadas estão também aptas a
prestar os primeiros socorros
a possíveis vítimas.

Em uma grande empresa,
como Furnas, a Brigada de In-
cêndio deve merecer uma
atenção especial. Deve ter um
intensivo treinamento que lhe
permita identificar situações
de emergência, acionar alar-
me e corpo de bombeiros,
cortar energia quando neces-
sário, realizar primeiros so-

Brigada de Incêndio.

Garantia de segurança!

a maca em sua posição normal de atendimento

preparando a adaptação
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corros, controlar pânico, gui-
ar a saída das pessoas para
abandono da área e fazer o
primeiro combate ao princípio
de incêndio.

Para que o Corpo de Bom-
beiros aprove seu funciona-
mento, é feita uma vistoria anu-
al completa, em particular na
questão do treinamento dos
brigadistas.

Recentemente, a Brigada
de Incêndio que atua no Es-
critório Central de Furnas re-
cebeu um novo e eficiente

quase pronta
para o transporte

cuidados especiais
na transformação

totalmente
 transformada

equipamento para socorro de
possíveis vítimas. Uma maca
mais moderna, mais versátil e
capaz de se adaptar a várias
situações de emergência.

O Jornal da ASEF acompa-
nhou uma demonstração feita
pelos brigadistas e constatou
a versatilidade do equipamen-
to. É mais um passo em nos-
sa segurança, mais um ponto
conquistado pela Brigada de
Incêndio. As fotos mostram vá-
rias etapas do uso da nova
maca da Brigada.
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las ou passá-las adiante.
Para se ter uma idéia do avan-

ço desta tecnologia sobre o mun-
do moderno, basta dizer que, em
2005, 56% da soja, 30% do algo-
dão e 20% do milho colhido no pla-
neta já eram transgênicos. Esta
proporção é muito maior hoje.

II – Alguns efeitos
Nos seres humanos: na Ingla-

terra, pesquisas recentes revela-
ram aumento de alergias com o
consumo de soja transgênica.
Acredita-se que os transgênicos
podem diminuir ou anular o efeito
dos antibióticos no organismo, im-
pedindo assim o tratamento e
agravando as doenças infeccio-
sas. Alergias alimentares também
podem acontecer, pois o organis-
mo pode reagir da mesma forma
que diante de uma toxina. Cien-

tistas e médicos alertam para o
fato de conhecermos apenas al-
guns efeitos mais imediatos,
como os citados, mas que não
temos ainda como avaliar seus
efeitos em longo prazo, porque
ainda não se desenvolveram o
suficiente para serem observados
cientificamente.

No meio ambiente: em pri-

I – O que são?
Comumente chamados

apenas de “transgênicos” são es-
pécies de organismos genetica-
mente modificados, conhecidos
pela sigla OGM. São organismos
vivos (vegetais ou animais) que
receberam genes estranhos que
foram inseridos em seu código
genético. Em outras palavras, um
processo através do qual se con-
segue transferir um ou mais
genes responsáveis por determi-
nada característica num organis-
mo para outro organismo.

Teoricamente, esta alteração
genética é feita para tornar plan-
tas e animais mais resistentes e,
com isso, aumentar a produtivida-
de. A utilização das técnicas
transgênicas permite a alteração
da bioquímica e do próprio balan-
ço hormonal do organismo
transgênico. Hoje muitos criado-
res de animais, por exemplo, dis-
põe de raças maiores e mais re-
sistentes à doenças graças a es-
sas técnicas.

As chamadas “sementes
transgênicas” passam a ser pa-
tente das empresas que as de-
senvolveram e tornam-se tam-
bém uma forma de monopólio
sobre aquele tipo de cultura. A tal
ponto que o agricultor que com-
pra essas sementes é obrigado
a assinar um contrato pelo qual
está proibido de replantá-las no
ano seguinte. Uma prática tão
antiga quanto a própria raça hu-
mana, de guardar a semente
para plantar no outro ano, está
abolida da vida do agricultor a
partir da imposição dessas gran-
des empresas. Há proibição tam-
bém de comercializá-las, trocá-

Transgênicos

meiro lugar, devemos tratar da
questão do equilíbrio. Na nature-
za, os transgênicos empobrecem
a biodiversidade e eliminam abe-
lhas, minhocas e outros ani-
mais, além de algumas espécies
de plantas.

Mas seu efeito é mais amplo.
Como os organismos genetica-
mente modificados são mais re-
sistentes aos agrotóxicos, exigem
que doses cada vez maior de
pesticidas sejam aplicadas nas
plantações. As pragas que se ali-
mentam das plantas transgênicas
também vão aumentando a resis-
tência aos venenos tradicionais e
doses cada vez maiores terão que
ser usadas. O efeito é duplo: con-
taminação sobre rios, lagos e len-
çóis subterrâneos; contaminação
por agrotóxicos nos consumido-
res dos produtos.

III – A nova dominação
Lamentavelmente, estamos

assistindo a mais uma triste omis-
são da grande imprensa e muita
manipulação por parte das gran-
des empresas interessadas no to-
tal domínio da biodiversidade do
planeta.

Estou falando dos tristemente
famosos “Tratados de Livre Co-
mércio” – TLC – que estão sendo
assinados pelos EUA com várias
nações.

Uma coisa que nenhum veícu-
lo de comunicação (jornais, revis-
tas, televisão, etc.) está divulgan-
do é a cláusula existente nesses
acordos (TLC) que diz respeito à
“propriedade intelectual”. Da ma-
neira que está redigida e como
vem sendo divulgada, o leitor de-
satento pensa que se trata ape-
nas de cláusulas para garantir os

Transgênicos
nova forma de
dependência?
(Ernesto Germano Parés)
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direitos de artistas, músicos, es-
critores ou outros profissionais da
criação cultural. Mas esta é uma
impressão errada, pois, além de
já haver suficiente legislação a
respeito, na prática são os gran-
des grupos editorais que cuidam
disto e ficam com a maior parte
dos direitos.

Na verdade, sob a inocente
aparência de uma “propriedade
intelectual” esconde-se o direito
que os EUA passam a ter sobre a
biodiversidade do país que assi-
na o Tratado. Em outras palavras,
as grandes empresas químicas e
farmacêuticas, inclusive a indús-
tria alimentícia, dos EUA passam
a ter o direito de patentear e ex-
plorar comercialmente as semen-
tes originárias destes países.

Grandes empresas multina-
cionais, como a Monsanto ou a
Syngenta, por exemplo, podem
chegar num país que tenha assi-
nado o Tratado, traçar o “mapa
genético” de uma semente ou de
um ser vivo, patenteá-lo e passar
a ter todos os direitos de explora-
ção sobre aquele produto. Um
agricultor local que, mais tarde,
pretender usar aquela semente
terá que pagar direitos à empresa
que patenteou sua “fórmula”!

Por exemplo, isto já acontece
no México, onde a Monsanto pa-
tenteou a “genética” do milho.
Hoje, os agricultores (e até indí-
genas) mexicanos precisam com-
prar a semente diretamente da
grande empresa estadunidense.
Outro exemplo, recente, está
acontecendo no Iraque.

Berço da civilização, a região
entre o Tigre e o Eufrates, chama-
da Mesopotâmia, produz trigo des-
de tempos imemoriais. Depois da
invasão dos EUA, sob a desculpa
de combater o terrorismo e as ar-
mas de Sadam Hussein, as gran-
des empresas (Carhill, Monsanto
e Syngenta) passaram a dominar
o mercado da semente do trigo e,
hoje, o povo do Iraque está tendo
que comprar as sementes que cul-
tivam desde a antiguidade!

A isto deram o nome de “pro-
priedade intelectual”!

IV – Mas tem pior!
O pior ainda está por vir.
Segundo dados obtidos em

2006, apenas 10 empresas pas-
saram a controlar 49% de todo o
comércio mundial de sementes,
fertilizantes e agrotóxicos. As três
maiores (Monsanto, Dupont-
Pioneer e Syngenta) dominam
32% do mercado mundial de se-
mentes e 33% do mercado de
agrotóxicos.

Junto com outra “gigante” do
setor, a Delta & Pine, dominam
86% das patentes de sementes
chamadas “Terminator”.

O que são as terminator?
A tecnologia chamada termi-

nator foi desenvolvida pela Delta
& Pine Line no final dos anos 1990
e se refere a tipos de plantas que
foram geneticamente alteradas
para se tornarem estéreis! Ou

seja, depois da colheita não po-
dem voltar a ser plantadas. Um
agricultor estará, para sempre, pri-
sioneiro de uma grande distribui-
dora, pois não pode usar suas pró-
prias sementes para replantar a
nova safra!

Desde 2000, um documento
da “Convenção de Diversidade
Biológica”, organismo da ONU, ori-
entou e conclamou os governos
a não permitirem o uso deste tipo
de semente. Mas a pressão dos
grupos econômicos é muito gran-
de e a batalha tem se travado dia-
riamente.

O Brasil e a Índia já proibiram
a utilização desta tecnologia, mas
a batalha está longe de ser
vencida. Aqui mesmo, em nosso
país, a ex-deputada federal (PFL)
Kátia Abreu apresentou projeto de
lei no sentido de permitir o uso
desta tecnologia “quando não im-
pedir a multiplicação vegetativa” e
em outras situações. Kátia Abreu
é, atualmente, senadora pelo DEM
(eleita pelo estado de Tocantins).
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AOrganização Inter-
nacional do Traba-
lho (OIT) e o Minis-
 tério Público do
  Trabalho (MPT)

assinaram no dia 10 de Julho
de 2010 um protocolo de inten-
ções com o objetivo de promo-
ver uma agenda de trabalho de-
cente através do fortalecimento
do diálogo social e do respeito
aos direitos e princípios funda-
mentais do trabalho.

O documento foi assinado na
sede do MPT em Brasília pela
Diretora do Departamento de
Normas Internacionais do Tra-
balho da OIT, Cleopatra
Doumbia-Henry, e pelo procura-
dor-geral do Trabalho, Otávio
Brito Lopes, em cerimônia que
contou com a presença da Di-
retora do Escritório da OIT no
Brasil, Laís Abramo, do especi-
alista em Normas Internacionais
Christian Ramos Veloz, e de
Horácio Guido, também do De-
partamento de Normas.

Para a Diretora Cleopatra
Doumbia-Henry, o protocolo é
apenas o início de uma série de

Em defesa
do trabalho
decente.

Com informações do Ministério Público do Trabalho
Fonte: OIT Brasil e Instituto do Observatório Social

atividades conjuntas. “Espera-
mos que seja o início de um
grande caminho de coopera-
ção marcado por um objetivo
comum, o da aplicação do di-
reito internacional, o direito in-
terno e em particular o direito
das normas internacionais do
trabalho”. Ela destacou que o
acordo assume significado es-
pecial pela importância do Bra-
sil no mundo e por ser o primei-
ro desse tipo que se assina
com o Ministério Público do
Trabalho de um país das Amé-
ricas.

A Diretora Laís Abramo
destacou a importância do

protocolo no reforço da parce-
ria entre a OIT e o MPT. “Te-
mos trabalhado conjuntamen-
te em temas absolutamente
fundamentais que dizem res-
peito às normas do trabalho,
como o combate ao trabalho
escravo, ao trabalho infantil, na
promoção da igualdade e com-
bate à discriminação e nas
questões que dizem respeito

à liberdade sindical”, disse.
Para o procurador-geral do

Trabalho, além da parceria já
existente entre os dois organis-
mos, o protocolo abre outras
possibilidades. “Essa parceria
irá preparar e qualificar os pro-
curadores do Trabalho sobre as
normas e convenções da OIT e
ampliará a troca de experiênci-
as”, afirmou.

No protocolo são estabe-
lecidas relações de coopera-
ção e informação em matéria
de normas internacionais do tra-
balho. Entre elas estão: o direi-
to internacional do trabalho,
mecanismos de controle e apli-
cação das normas da OIT e as
relações entre direito interno e
direito internacional do trabalho.

Também participaram do
evento o ministro do Tribunal
Superior do Trabalho (TST)
Lelio Bentes Correa, o vice-pro-
curador geral do Trabalho,
Jeferson Luiz Pereira Coelho, o
Coordenador Nacional de Li-
berdade Sindical Ricardo José
Macedo de Britto Pereira e ou-
tros subprocuradores-gerais do
Trabalho.

OIT e Ministério Público
do Trabalho assinam
protocolo de intenções
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SIGNOS E A COMIDA
Quando mandaram que os signos

comprassem comida:

ÁRIES foi no drive-thru de uma loja
de comidas rápidas.

TOURO passou pelo supermerca-
do e comprou um milhão de condimen-
tos e quitutes para fazer em grande
estilo a comida e também a sobreme-
sa.

GÊMEOS não saiu de casa e pe-
diu tudo pela internet.

CÂNCER foi até a casa da vovó
pedir uma receita.

LEÃO mandou alguém de outro
signo cumprir essa ordem.

VIRGEM ficou em dúvida por haver
excessivas opções e acabou aprovei-
tando uns frios que tinha na geladeira
e fez sanduíches.

LIBRA contratou um serviço de
buffet para que tudo fosse impecável.

ESCORPIÃO escolheu comidas
apimentadas para ver se conseguia
atiçar as pessoas e acabou vítima de
sua própria armadilha.

SAGITÁRIO foi tão longe buscar
a comida que o jantar acabou virando
almoço 10 dias depois.

CAPRICÓRNIO comprou no mes-
mo lugar de sempre, onde já sabem
seu gosto, comeu primeiro e distribuiu
o resto com justiça.

AQUÁRIO se perdeu no caminho,
aliviou a fome com batatas fritas e
depois foi ao cinema porque esque-
ceu do que estava fazendo.

PEIXES opinou que comer era
uma bobagem, e que a fome era um
assunto mental, propondo aos presen-
tes um momento de meditação.

FRASES DE CAMINHÃO

• Homem é como orelhão: a cida-
de está cheia deles, só que 75 % não
funciona, e o restante está ocupado. -
Às vezes, é melhor ficar quieto e dei-
xar que pensem que você é um idiota,
do que abrir a boca e não deixar ne-
nhuma dúvida.

• Passar a mulher para trás é fácil,
difícil é passar adiante!

• PIOR DO QUE NÃO TER O QUE
VESTIR, É NÃO TER ALGUÉM PARA
TE DESPIR....

• Nóis só num bebe acetona por-
que tira o esmalte dos dente.

• As mulheres perdidas são as
mais procuradas.

• Todo mundo tem cliente. Só trafi-
cante e analista de sistemas é que
tem usuário.

• Enquanto não encontro a mulher
certa... me divirto com as erradas.

• Herrar é umano.
• Mais vale chegar atrasado neste

mundo, do que adiantado no outro.
• Casar é trocar a admiração de vári-

as mulheres, pela crítica de uma só!!!
• Quem trabalha muito, erra muito.

Quem trabalha pouco, erra pouco.
Quem não trabalha não erra. E quem
não erra... é promovido.

• Não me considere o chefe, con-
sidere-me apenas um colega de tra-
balho que tem sempre razão.

• Malandro é o pato, que já nasce
com os dedos colados para não usar
aliança!
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