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Encerrado o segundo
turno, proclamada a vitó-
ria de Dilma Rousseff,
é hora de uma breve
avaliação enquanto
trabalhadores de
uma empresa esta-
tal de grande porte,
a maior da América
Latina na área de
energia!

Mais do que
nunca, precisamos
entender que a
derrota do PSDB
não representou
apenas vencer José
Serra nas urnas.
Mais do que isto, re-
presentou um novo
alívio para nós, tra-
balhadores, que po-
deremos continuar produzin-
do por mais quatro anos sem sus-
tos de privatizações.

Terminado o processo eleitoral, é impor-
tante que os companheiros tomem conhecimen-
to de alguns fatos importantíssimos e que foram
escondidos pela grande imprensa, em particular
os jornais do Rio de Janeiro e São Paulo.

No dia 17 de outubro, pouco mais de uma se-
mana para as eleições, Fernando Henrique Car-
doso se encontrou com cerca de 150 investido-
res estrangeiros no Hotel das Cataratas, em Foz

do Iguaçu. Foi um
evento “fecha-
do”, com FHC
falando em in-
glês, sem a
presença de
jornalistas.

O assunto
do encontro
era um com-
p r o m i s s o
que estava
sendo assu-
mido: caso

José Serra
saísse vence-
dor, algumas
empresas es-

tatais seriam
p r i v a t i z a d a s .

Petrobras, Itaipu e
Banco do Brasil foram

as primeiras relacionadas
no acordo que estava sen-

do feito!
É claro que, na reunião, os investi-

dores foram chamados a dar uma “contribuição”
para a reta final da campanha. O organizador do
evento foi “Raphael Eckmann - Investor Relations
at Tarpon Investment Group”.

A matéria não foi divulgada nos nossos “gran-
des jornais”, mas foi comprovada e fartamente no-
ticiada e comentada em vários sites, na internet.

Eis o risco que passamos...
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Um sistema de geração de energia a partir
do biogás produzido com o uso de dejetos
suínos, começou a ser implantado nesta

quinta-feira (11/11), no município de Marechal Cân-
dido Rondon, oeste do Paraná. O projeto foi de-
senvolvido através de uma parceria formada por
Itaipu, Empresa Brasileira de Pesquisa
Agropecuária (Embrapa) e a prefeitura da cidade.

A implantação englobará 41 propriedades ru-
rais e cada uma terá um biodigestor, responsá-
vel por transformar os dejetos em biogás. De-
pois, o biogás será transportado por gasodutos
para a usina termelétrica, onde será transforma-
do em energia elétrica.

A energia será usada nas próprias proprieda-
des rurais e o excedente será vendido para a
Companhia Paranaense de Energia (Copel).
“Esse tipo de energia proveniente do biogás tem

Itaipu implanta sistema
de geração de energia

com dejetos animais
Projeto que engloba

41 propriedades venderá
excedente para Copel

um grande potencial, mas tem sido esquecida
no país”, afima o superintendente de Energias
Renováveis da binacional, Cícero Bley.

Segundo o diretor de Meio Ambiente de Itaipu,
Nelton Friedrsch, o sistema dá ainda uma
destinação adequada aos dejetos dos animais,
evitando a poluição dos rios da região. “Ele gera
energia elétrica resolvendo um problema
ambiental”, destaca.

O sistema já foi acionado em duas proprieda-
des rurais, e nenhum problema nos testes foi
detectado até o momento, de acordo com Bley.
“Tudo está 100% funcionando e as duas proprie-
dades já estão gerando energia”. A previsão é
que o sistema esteja implantado em todas as
propriedades em março do ano que vem.

(Jornal da Energia / com informações da Agên-
cia Brasil)

Itaipu implanta sistema
de geração de energia

com dejetos animais
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Em 1961, com a eleição de
John F. Kennedy, o governo do
EUA havia inaugurado uma nova
estratégia de combate ao soci-
alismo. Novas e fantásticas ver-
bas são liberadas para renova-
ção do arsenal nuclear e a políti-
ca internacional é marcada pelo
envio dos primeiros militares ao
sudeste asiático, tendo início a
Guerra do Vietnã. Autoriza uma
intervenção direta contra o re-
cém criado governo socialista de
Cuba, ao sustentar uma tentati-
va de invasão na Baía dos Por-
tos em abril de 1961. Derrotado,
Kennedy declara o embargo co-
mercial à Ilha com um bloqueio
naval. Em janeiro de 1962, con-
vence a Assembléia da OEA a
expulsar Cuba de seu quadro.

Para o restante da América
Latina, o governo estadunidense
havia criado um programa de
ajuste com o pomposo nome de
“Aliança Para o Progresso”, com
a finalidade de “realizar a revo-
lução pacífica na América Lati-
na, afastando-a do socialismo”.

Entre os políticos brasileiros
esta proposta tinha como defen-
sores o prof. Eugênio Gudin, o
economista Roberto Campos, o
jornalista Júlio de Mesquita e um
grande número de políticos abri-
gados na UDN. Entre os milita-
res, uma jovem oficialidade que
se formara na Escola Superior
de Guerra e recebera treina-
mento em cursos promovidos
pelos EUA. E não podemos dei-
xar de considerar a visão que
Kennedy tinha do Brasil, ao es-
colher para embaixador em nos-
so país o Sr. Lincon Gordon, um
dos membros da equipe que
havia criado o programa “Alian-
ça Para o Progresso”.

Vale recordar que esses mes-
mos liberais, movidos pela mes-
ma ideologia, já haviam tentado
um golpe contra Getúlio, levan-
do-o ao suicídio, e dois levantes
militares (Aragarças e

Jacareacanga) contra Juscelino.
Em 3 de outubro de 1960,

apoiado por essa direita orga-
nizada na UDN, Jânio Quadros
vence as eleições presidenciais.
Seu vice, candidato por outro
partido e de outra corrente ide-
ológica, apoiado pelo movimen-
to sindical e pela esquerda da
época, era João Goulart. Um
fato curioso, desconhecido pe-
los mais novos, é que o voto para
presidente era desvinculado do
vice-presidente. A renúncia de
Jânio, em 1961, jogou o país no
primeiro instante de crise. Os
militares não queriam dar pos-
se a Jango, acusando-o de co-
munista e amigo de Fidel Cas-
tro. Mas, ainda desta vez, não
atingiram o objetivo do golpe e
a solução – negociada – foi al-
terar o regime do país estabele-
cendo o parlamentarismo.

Em 1964 – um primeiro de
abril, diga-se de passagem –
por fim os militares alcançam o
tão desejado poder. Um golpe
derruba o presidente que defen-
dia as Reformas de Base, de-
sejadas pelos trabalhadores, e
mergulha o país em um longo
período de terror.

A direita brasileira, unida em
torno da proposta liberal de ali-
nhamento com os EUA, apoia-
va e enaltecia os militares. As
senhoras das ricas famílias
paulistanas faziam a “Marcha da
Família, com Deus, pela Propri-
edade”, exorcizando o perigo
comunista, e alguns governado-
res envolviam-se diretamente
nos preparativos para a derru-
bada do governo. Adhemar de
Barros, em São Paulo, Maga-
lhães Pinto, em Minas Gerais, e
Carlos Lacerda, na Guanabara,
prepararam-se para assumir o
poder recebido das mãos das
Forças Armadas. Mas a surpre-
sa é geral quando, em 9 de abril,
os militares da “Junta de Salva-
ção Nacional” anunciam o Ato

Dormia, a nossa pátria mãe tão distraída.
(Ernesto Germano Parés)

Meu senhor, minha senhora / Vou falar com precisão / Não me negue nessa hora / Seu
calor, Sua atenção / A canção que eu trago agora / Fala de toda a nação. (Geraldo Vandré)

Institucional nº 01.
Em sua introdução, para dar

um colorido de democracia, o
Ato dizia que “Para mostrar que
não pretendemos radicalizar o
processo revolucionário, decidi-
mos manter a Constituição de
1946, introduzindo, porém, mo-
dificações em suas disposições
relativas aos poderes dos pre-
sidentes da República. Decidi-
mos também, manter o Con-
gresso Nacional sob as reser-
vas feitas, no que concerne às
suas prerrogativas, de acordo
com o presente Ato
Institucional”.

Centenas de Inquéritos Poli-
ciais Militares (IPMs) são insta-
lados contra lideranças sindi-
cais, estudantis e da esquerda.
As prisões e as torturas passam
a fazer parte da vida pública e, a
27 de abril, Castello Branco cria
uma Comissão Geral de Inqué-
ritos que “autoriza” os IPMs a
“efetuarem prisão preventiva de
qualquer testemunha durante um
período de 50 dias anteriores à
data de seu depoimento”. A lista
dos “desaparecidos” e dos “ter-
roristas mortos em combate”,
nos anos seguintes, é grande!

Mas o governo golpista pre-
cisava dar demonstrações cla-
ras de seu novo alinhamento
político internacional. No dia 02
de maio rompe relações diplo-
máticas com Cuba e, em 1965,
envia soldados brasileiros para
participar da intervenção militar
na República Dominicana, co-
mandada pelos EUA.

O movimento operário ainda
tentava resistir. Há notícias de
25 greves, em 1965, com os tra-
balhadores conseguindo recu-
perar alguns sindicatos que es-
tavam sob intervenção. No ano
seguinte, temos notícias de 15
greves. Em Minas Gerais, petro-
leiros, metalúrgicos, tecelões,
bancários e fumageiros criam
uma Intersindical. Mas em 1967,

4
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Num tempo / Página infeliz / Da nossa história / Passagem desbotada / Na memória / Das
nossas novas gerações / Dormia a nossa pátria mãe / Tão distraída / Sem perceber / Que era
subtraída / Em tenebrosas transações. (Francis Hime - Chico Buarque)

com a promulgação da Consti-
tuição do Arbítrio, o movimento
sindical sofre novo momento de
repressão e recua: apenas uma
greve é registrada.

Ao assumirem o poder em
nome da “democracia” e para
combater o perigo comunista, os
militares não se limitaram aos
atos de violência pura e aberta.
Cuidaram também de criar uma
nova série de medidas que afas-
tassem os sindicatos restantes
de qualquer reivindicação políti-
ca ou econômica. Uma série de
decretos e leis são criados para
des-caracterizar o papel
organizativo e de luta das enti-
dades operárias: doação de ter-
renos aos sindicatos, para cons-
trução de colônias de férias; con-
cessão de bolsas de estudos
aos filhos dos trabalhadores in-
dicados pela burocracia sindi-
cal; programas prometendo fa-
cilitar a aquisição de casa pró-
pria para os associados bem
comportados.

Mas, quatro anos depois, o
golpe de 64 ainda não havia con-
seguido calar ou impedir a resis-
tência popular. Em alguns sindi-
catos ainda combativos, no mo-
vimento estudantil e em vários
outros setores continuam acon-
tecendo as denúncias contra a
ditadura. E o dia 13 de dezem-
bro de 1968 (uma sexta-feira),
marca a história do país para
sempre: é o início da maior per-

seguição política da nossa his-
tória, o dia do anúncio do Ato
Institucional nº 5 que, na prática,
abolia a Constituição. Com o AI-
5, criam a censura aos meios de
comunicação, eliminam a esta-
bilidade no judiciário, suspen-
dem o Habeas-Corpus, cassam
mandatos e fecham os poucos
sindicatos e entidades que ain-
da resistiam.

É também o período dos gran-
des incentivos à agro-indústria e
à ocupação das terras do norte
brasileiro por grandes empresas
multinacionais. A Volkswagem
comprou 26 mil hectares, a King
Ranch (americana) comprou
130 mil hectares, a Suia-Missú
comprou perto de 700 mil hec-
tares, a Coopesucar (de um gru-
po econômico paulista) adquiriu
608 mil hectares e a Jari Flores-
tal (do capitalista americano
Daniel Ludwig) bateu o recorde
ao adquirir 3 milhões de hecta-
res. O homem começa a ser ex-
pulso do campo para dar espa-
ço às máquinas e aos grandes
proprietários que cultivam os
produtos voltados para a expor-
tação - gado, soja, café. Claro
que isto significava expulsar o
pequeno plantador e diminuir a
área dedicada aos produtos de
consumo do trabalhador - feijão,
milho, mandioca, etc...

Somando-se à repressão di-
reta e às novas estruturas cria-
das para os sindicatos, a dita-

dura militar implantou um dos
mais violentos arrochos salariais
que a história registra. De 1964
a 1968 os salários já haviam
perdido, segundo cálculos oti-
mistas, 35% do valor. O desem-
prego ia atingindo a classe tra-
balhadora. Em 1965, as indús-
trias e os engenhos de açúcar
de Pernambuco demitiram mais
de 120.000 trabalhadores. Em
São Paulo, só no mês de mar-
ço, temos registro de 55.681
demissões. O Brasil transforma-
va-se no paraíso dos investimen-
tos capitalistas e na ilha de tran-
qüilidade social que os militares
haviam prometido. O governo
dava todas as vantagens para as
empresas estrangeiras aqui se
instalarem. Além da repressão a
qualquer movimento reivin-
dicativo e do arrocho em vigor,
ainda oferecia: terrenos para
implantar as indústrias; constru-
ção de estradas e portos para
escoar mercadorias; maior faci-
lidade na remessa de lucros; fa-
cilidades e bons preços para a
matéria prima (minério, borra-
cha, madeira, etc...).

Tanta facilidade assim só po-
deria resultar na dominação da
economia por esses capitais.
Em 1974, 10 anos depois, eram
mais de 4 bilhões e meio de dó-
lares investidos por
multinacionais no Brasil. O lucro
crescia e se acumulava nas
mãos de poucos.

5
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Valor: O que o ministério
verificou que precisa ser fei-
to e o que de fato foi feito
para se evitar um novo
blecaute?

Márcio Zimmermann: Pri-
meiro, tínhamos medidas
emergenciais a serem toma-
das. A primeira coisa a obser-
var é que a rede de 750 kV, que
liga Itaipu a São Paulo, é a úni-
ca do país que opera nessa
tensão e se acontece algo lá,
traz alguma apreensão.

Por causa disso foi criado
um grupo para fazer a avalia-
ção de um evento único como
esse. Quando criou-se o gru-
po, ele não era do ministério,
era do CMSE (Comitê de
Monitoramento do Setor Elétri-
co). Era composto por quem
hoje é membro do comitê e que
quis participar, como a Aneel.
Também convidamos a empre-
sa envolvida diretamente no
blecaute e trouxemos o Cepel.

Valor: Por que convidar a

empresa envolvida a partici-
par do grupo?

Zimmermann: A única em-
presa que opera com essa
rede é Furnas. E há 30 anos.

Quando ocorreu o evento, o
ONS reuniu 60 técnicos de em-
presas, que fizeram a primeira
análise. O ministro Lobão, como
coordenador do CMSE, determi-
nou a criação de um grupo para
fazer a análise mais completa.

Valor: Uma das medidas
adotadas em Itaberá foi a
adoção do chapéu chinês.
Essa não é uma tecnologia
nova. Por que ela nunca foi
necessária?

Zimmermann: Nunca tive-
mos problemas desse tipo.
Chuva concentrada naquele lo-
cal ocorreu poucas vezes. Na
verdade, lá fora, esse chapéu
é usado para outros fatores cli-
máticos, como neve. Depois do
blecaute, outra providência foi
verificar se Furnas estava ope-

rando dentro das condições do
projeto em que foi construída e
o Cepel verificou que a empre-
sa operava normalmente. Os
equipamentos estavam com a
manutenção em dia e dentro de
um índice de manutenção
altíssimo. Eles mostraram rela-
tório com nível de 97% de ma-
nutenção realizado.

Valor: O grupo acreditou
mais em um relatório feito
por Furnas do que na fisca-
lização da Aneel?

Zimmermann:Não acredi-
tei em empresa nenhuma. As
pessoas que podem falar no
Brasil sobre esse assunto fo-
ram reunidas. Todos que tínha-
mos que consultar, nós consul-
tamos. O relatório que o grupo
do CMSE fez não tem viés, tem
é que levantar fatos e tratar o
assunto seriamente. Quando
se tem um tronco importante
como esse, você tem que achar
a solução técnica sem jogo de
esconde-esconde.

O sistema brasileiro
trabalha com
confiabilidade de 99%

O embate entre Agência Nacional de Energia Elétrica e o
 Ministério de Minas e Energia começou com as discus-
sões em torno da CPI das tarifas, mas foi potencializado

com o blecaute do ano passado. Nesta entrevista exclusiva, o mi-
nistro de Minas e Energia, Márcio Zimmermann, deixa claro que
não concorda com o relatório de fiscalização da Aneel contra
Furnas. A seguir, trechos da entrevista sobre as providências to-
madas em função do blecaute.

Entrevista com Márcio ZIMMERMANN
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Valor: Mas foram técnicos
que fizeram a análise na Aneel...

Zimmermann:Uma coisa é
um técnico que conhece a ins-
talação, que tem doutorado na
área. Outra é um engenheiro,
que talvez nunca tenha entrado
numa instalação dessas. Isso
que é complexo. Não é porque
tem nome técnico e diploma de
engenheiro eletricista que
pode falar. Para uma avaliação
técnica, você precisa de espe-
cialistas.

Valor: Mas dessa forma a
fiscalização da Aneel é dis-
pensável.

Zimmermann:Não adianta
querer explorar esse viés. O
CMSE é um órgão criado por
lei e que tem justamente o pa-
pel de equilibrar o sistema. A
Aneel faz o papel dela e eu te-
nho que cumprir aquilo que é
determinado pela lei. E eu fiz
isso.

Valor: O sr. acredita que o
grupo era isento, apesar de
ser formado por pessoas da
Eletrobras Furnas e do
Cepel, que é patrocinado
pela Eletrobras. Na sua opi-
nião foi um trabalho isento?

Zimmermann: Você imagi-
na 60 técnicos de empresas
diferentes.

Valor: Ao que o sr. se refe-
re?

Zimmermann: Ao primeiro
relatório do ONS, que reúne 60
empresas privadas. Eles che-
garam a uma conclusão. A par-
tir disso, reuniu-se no ministé-

rio um grupo de quem mais
sabe do assunto no Brasil e o
grupo chegou a uma conclusão.

Valor: Antes mesmo do
blecaute, o problema de ex-
cesso de chuva já tinha sido
verificado. Isso por si só não
chamou a atenção da empre-
sa e do ONS antes do
blecaute?

Zimmermann: Sim. A pro-
va é que já estava sendo estu-
dado antes do blecaute. O
Cepel estava trabalhando com
isso. Mas era uma situação
nova. As vezes você tem que
trabalhar com isso. Não existe
sistema no mundo imune ao
blecaute. O que se faz é
minimizar, aproveitando
experiencias anteriores.

Valor: O país está protegi-
do?

Zimmermann: O sistema
brasileiro trabalha com
confiabilidade de 99%. Agora,
para tornar o blecaute impos-
sível, precisaria investir em um
sistema pelo menos três vezes
mais caro.

Valor: É comum que se
diga que não existe uma cau-
sa, mas uma série delas.
Itaberá foi exceção?

Zimmermann: Já haviam
ocorridos eventos da mesma
natureza e não teve blecaute. O
que foi diferente foi o horário da
chuva e a forma que estava
operando Itaipu, ou seja, geran-
do mais energia naquele mo-
mento.

(Matéria em Valor Eco-
nômico – 10/11/2010)
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Nos primeiros dias após a vi-
tória de Dilma Rousseff surgiram
milhares de notas e análises em
jornais tentando mostrar que a
sua eleição se deveu aos votos
recebidos no Norte e Nordeste
do país. Pior ainda, muitos dos
artigos e mensagens que circu-
laram na internet diziam que “os
pobres e analfabetos elegeram
Dilma”!

Além de representar precon-
ceito social profundo, os autores
dessas mensagens demonstra-
ram também desconhecimento
dos números e até falta de ética,
manipulando a verdade das ur-
nas.

Um cálculo mais atento, feito
por qualquer pessoa que consul-
te a página do Tribunal Superior
Eleitoral (TSE), na internet, de-
monstra que, mesmo sem levar
em conta os votos de Norte e
Nordeste, Dilma Rousseff (PT)
teria sido eleita presidente!

Dilma teve mais de 55 mi-
lhões de votos no país; Serra teve
pouco mais de 43 milhões. No
Nordeste, a vantagem de Dilma
foi elástica: 18 milhões de votos,
contra 7 milhões do tucano. No
Norte, ela venceu por 4 milhões
a 2,9 milhões.

Se todos os eleitores das
duas regiões forem excluídos da
conta, no entanto, a petista ain-
da aparece na frente. Tem 33,2
milhões de votos, contra 32,9
milhões – uma margem peque-
na, de 275 mil votos, mas sufici-
ente para elegê-la.

O resultado reflete a posição
dos eleitores de Minas Gerais,
segundo maior colégio eleitoral
do país. Mesmo com o apoio do
ex-governador e senador eleito
pelo PSDB Aécio Neves, Serra
perdeu com uma diferença de
1,7 milhão de votos no estado.

Com os 55.752.483 votos ob-
tidos no segundo turno, em 31
de outubro, Dilma Rousseff so-
mou a segunda maior votação de
um candidato à Presidência des-

Alguns números das eleições.
(Ernesto Germano Parés)

de a redemocratização, superan-
do os votos de Fernando Collor e
Fernando Henrique Cardoso, e fi-
cando atrás apenas dos
58.295.042, conquistados por Lula
no segundo turno de 2006.

Câmara dos Deputados. O
PT terá a maior bancada da Câ-
mara dos Deputados na próxima
legislatura com 88 eleitos. O
PMDB, que vinha se mantendo
com o maior número de represen-
tantes nas últimas legislaturas,
aparece em segundo, com 79. Os
partidos de oposição PSDB e
DEM somam 53 e 43 cadeiras,
respectivamente. O PR e o PP
também conseguiram eleger mais
de 40 deputados cada um.

A coligação de Dilma, formada
por PT, PMDB, PRB, PDT, PTN,
PSC, PR, PTC, PSB e PCdoB,
elegeu 311 deputados, contra 136
da de Serra, que inclui PSDB,
DEM, PPS, PTB, PMN e PTdoB.
Seis partidos que não estão nem
na coalizão petista nem na tucana
somam 66 deputados. São eles
PV, PSOL, PP, PHS, PRP, PRTB
e PSL. (Ver tabela abaixo)

Bancadas por grupos de in-
teresses. Ainda que alguns ana-
listas, de forma precipitada, te-
nham anunciado que o governo
terá mais facilidades com o novo

Congresso, por ter obtido uma
maioria, os trabalhadores preci-
sam estar atentos. Na verdade, a
bancada de sindicalistas na Câ-
mara dos Deputados teve uma
pequena queda e a bancada de
empresários cresceu! Além disto,
a bancada ruralista praticamente
se manteve.

No Senado. O PT conseguiu
ampliar sua bancada no Senado.
Foram eleitos 11 senadores do
partido em 11 estados do país. O
partido terá agora 14 representan-
tes – seis a mais que na atual
legislatura. O PMDB também au-
mentou o número de representan-
tes, de 17 para 20. PMDB e PT
passam a ser os dois partidos
com maior representação na
Casa. Os dois partidos de oposi-
ção (DEM e PSDB) perderam es-
paço. Serão 12 senadores a me-
nos. O DEM elegeu dois políticos
neste domingo, mas, no balanço,
perdeu sete senadores na Casa.
O PSDB perdeu cinco.

Como ficam as bancadas.
PMDB – 20, PT – 14, PSDB – 11,
DEM – 6, PTB – 6, PP – 5, PDT –
4, PR – 4, PSB – 3, PCdB – 2,
PSOL – 2, PRB – 1, PSC – 1, PMN
– 1, PPS – 1.

(Ver figura abaixo)

Governos estaduais. Foram
poucas as alterações de peso no
cenário dos governos estaduais.
Vejamos a nova face do Brasil. PT
– 5 governos (importantes ganhos
no RGS e Distrito Federal, per-
dendo o Pará); PSB – 6 governos
(o partido com crescimento mais
significativo); PMDB – 6 governos;
PSDB – 7 governos; DEM – 2 go-
vernos; PMN – 1 governo.
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ENTREGA DAS BICICLETAS PELA ASSURÊ SEGUROS

Como sempre, a Assurê cumpre seus compromissos!
No dia 28/10/2010, na sede da ASEF, a Assurê fez a entrega das 5 bicicletas sorteadas

entre os companheiros que fizeram a renovação do seguro de automóvel.
Participando da entrega dos prêmios estava o Sr. Gilson, representando a Assurê, e o

companheiro Jordan representando a ASEF.
Estes foram os sorteados: Leandro de Almeida Rangel, Paulo Roberto Vieira Oliveira,

Francisco Penna Pereira, Alex Douglas Silva de Souza e Marco Antonio Lanitala.
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Um homem e uma mulher se
envolvem num acidente de
grandes proporções: os carros
estão inteiramente destruídos,
mas, por sorte nenhum dos
dois está ferido. Depois de
conseguirem sair do que res-
tou dos carros, a mulher diz:

- Olha só! Você, um homem,
e eu, uma mulher, saímos ile-
sos de um acidente desses! Só
pode ser um sinal de Deus!

Ele está nos dando uma oportu-
nidade para nos conhecer e ficar-
mos em paz para o resto da vida!

- Concordo - responde o ho-
mem - Isso deve ser um sinal di-
vino!

A mulher continua:
E olha só, outro milagre: meu

carro ficou totalmente destruído
mas essa garrafa de whisky não
quebrou! Deve ser outro sinal.
Vamos beber e comemorar esta

sorte.
E ela entrega a garrafa ao ho-

mem. Ele concorda, abre a gar-
rafa e toma alguns goles direta-
mente do gargalo. E devolve a
garrafa à mulher. Ela pega, co-
loca a tampa de volta, e a de-
volve ao homem.

Ele não entende e pergunta:
- Você não vai tomar?
- Não. Eu vou esperar a poli-

cia chegar com o bafômetro...

Acidente

Dinheiro, uma casa em
Beverly Hills, mulheres, carros,
aviões e helicópteros. Era tam-
bém um pouco excêntrico, e ha-
via enchido sua piscina com
crocodilos.

Um dia ele resolveu dar uma
festa de arromba. Foram vári-
os convidados, e estavam to-
dos juntos bebendo muito, con-
versando e se divertindo ao
lado da piscina. Neste momen-
to, o milionário um pouco malu-
co subiu no trampolim e gritou
para todos:

- “A primeira pessoa que
atravessar minha piscina com
crocodilos e chegar do outro
lado ganha toda a minha cole-
ção de carros antigos”.

Ninguém se mexe.
- “Ok. Então quem atraves-

sar a piscina ganha minha co-

leção de carros antigos e todos os
meus helicópteros.”

Ninguém nem pisca o olho...
- “Que seja. Então quem for o

primeiro a atravessar ganha todos
meus carros, minha mansão,
meus helicópteros e todos os
meus aviões também.”

Splash! Alguém mergulha na
piscina.

Os crocodilos famintos avan-
çam ferozes sobre ele, mas, como
Tarzan, ele afasta a boca dos cro-
codilos com as mãos, luta com
eles e mergulha... Ninguém sabe
se ele está vivo ainda... Mas do
outro lado da piscina ele aparece.
Venceu a batalha contra os croco-
dilos e mergulhou até o outro lado
da piscina. Sobe correndo para
fora. Todo mundo aplaude:

- “Foi incrível... Nunca pensei
que isso pudesse ser feito. Você

parecia Tarzan que incrível. Você
merece.” e o milionário diz:

- “Promessa é promessa. Vou
te dar tudo o que prometi. Onde
quer que eu te entregue os meus
carros?”

- “Eu não quero seus carros.”
- “Ok. Então em que hangar

posso te entregar os aviões e
helicópteros?”

- “Morro de medo de altura.
Não quero seus aviões nem he-
licópteros.”

- “Ok. Então aqui estão as
chaves da mansão.”

- “Já’ tenho uma casa legal,
e não quero me mudar. Obriga-
do, mas não quero sua man-
são.”

- “O que diabos você quer en-
tão ?”

- “Quero matar o cara que me
empurrou na piscina!”

Havia um milionário que tinha tudo que queria:
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