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Manifesto Trabalhista

Se lutássemos mais para que fosse possível uma outra relação de trabalho
E empregar alguém não fosse tão caro no Brasil.
Se o imposto sindical fosse pago por escolha do trabalhador e não por obrigação.
Se a falta de objetivo da sociedade não refletisse tanto na natureza
E o equilíbrio sócio-ambiental fosse mais importante que o econômico.
Se o princípio do comércio fosse de justiça social
E não de enriquecimento puro e simples.
Fosse modificada a importância do lucro.
Se os juros de hoje não nos aprisionasse como a inflação de ontem
E eles continuam a ganhar e a ganhar e a ganhar.
Se trabalhar no que não se gosta não fosse desculpa para que seja malfeito.
Se acreditássemos que retidão de caráter não é mito e deva ser praticada
E que diferentes são melhores juntos, unidos, em contínuo aprendizado.
Se o brasileiro perdesse a vergonha na cara de ser honesto.
Se o caráter do homem público fosse algo a se respeitar
E deixasse de ser motivo e exemplo de tudo que é mais ridículo no país.
Se falta de ética não tivesse como justificativa a realidade de mercado.
Se a politicagem fosse extinta desde o movimento estudantil
E a corrupção tivesse a maior pena prevista em lei.
Se banqueiros mandassem menos que juiz
E certos juízes e políticos não amassem tanto certo banqueiro.
Se a moralização começasse na esquina de casa
E dentro da câmara de vereadores de cada cidade.
Pois o político que perambula por brasília, caminhava (e caminha)
solenemente na casa do povo de sua terra natal.
Se fosse ensinado nas escolas e faculdades o “sim, você pode questionar”
Ao invés do “sim, você deve somente obedecer”.
Porque se por um lado “ordem é progresso”, liberdade também é transformação.
Se a bandeira fosse amada pelo espírito cívico de nação
E não pela propaganda de campeonatos, drogas lícitas e meios de comunicação.
Se ao invés de nos contentarmos com avanços tecnológicos,
Buscássemos os avanços espirituais.
Porque somos tudo e o tudo é uma coisa só, já diria o poeta.
Se 1º de maio fosse dia de celebração e não de pão e circo
E estas palavras não ficassem só no papel.
Se dependesse só de você...

E só depende. – Dia do trabalho – 1º de maio de 2009
“Jornalismo é publicar o que alguém não quer que seja publicado; todo o resto é publicidade”. George Orwell

Imparcialidade, um mito. A própria defesa
dela é uma forma de ser parcial. Jornalismo
de qualidade provoca debate, movimenta
a comunidade no qual está inserido. Antes
da Ditadura (e põe “dura” nisso!) debates
ocorriam pela imprensa e pela tribuna do
parlamento. O período de “exceção” tratou
de esterilizar as redações e apodrecer Brasília.
Niemeyer não merecia isso.
Manifesto Trabalhista na capa e o Colóquio
na boca de quem oferece e de quem tem ou
não emprego. E tem quem se esforce para
conquistar o que gosta. Willian, sem pedido ou
recompensa, aceitou a honra de ser estagiário
do veículo. Ganha proporcionalmente mais
que os “patrões”. Mérito dele em buscar
sempre. O texto extraído de seu blog, pasmem,
foi escrito aos 16 anos.
Leonildo Trombela Junior e Marcelo Dias

Editorial

Barbaridade!
A Bandeira chegou, mas com atitude, sem
papo furado de amo e não cuido. Fazer o
bem sem olhar a quem só demanda esforço,
sacrifício quando se espera algo em troca. A
ausência dessa espera já representa a leveza de
espírito tão falada mas pouco sentida.
O Conselho de Ouvintes não morreu.
Estamos nos adaptando à prazos de criação
do formato em audio. Não faremos algo de
qualquer maneira e não temos vergonha de
pedir mais um pouqinho de tempo! Pode?
O Esquizofrenia Classista diz tudo. Alguém
duvida que o setor de comunicação no País
precisa de reforma? Perfeição não, mas boa
vontade e vergonha na cara não fazem mal a
ninguém já diria a Vó de todo mundo.

Cidade Silenciosa

Marcelo Dias

PUBLICIDADE

LÁ NO ALTO

Pergunte ao Monge

Monge

pergunteaomonge@hotmail.com
Casa de ferreiro o espeto é de pau. Pois quem diria o Monge tá deprê. Tá querendo
saber por que que ninguém quis escrever pra ele. E já deu até ideia de onde devemos
colocar o prêmio, agora acumulado, que vamos distribuir para a pergunta mais
criativa, sensacional, fantástica ou basofa da quinzena. (Não adianta perguntar, nem
nós sabemos o que é “basofa”, saiu assim e ficou!)
Garantimos que sairia um apelo dramático nesta edição em busca de perguntas, mas o
otimismo cego do lulismo cura até gripe de porco e será difícil encontrar problemas
com o Ronaldo tirando aquele sarro da bola.

Sua Lembrança é nossa história
“Quando a Fera morre pela boca”

Enquanto isso na Álvares Cabral com a Florêncio de Abreu...

Esquizofrenia Classista
Muitos acham que o Inconfidência Ribeirão é bancado
financeiramente por algum político ou empresário. No máximo por
um “paistrocínio” moderado e pelos juros cândidos e generosos do
sistema bancário brasileiro.
No meio de uma conversa sobre o tal senso comum em torno do
veículo, obtivemos a seguinte resposta:
“Ah!, mas isso é assim. Jornalista hoje é tido como língua de aluguel,
né?”.
E o diploma, como vai?

Inconfidências da Casa
Gramática - Por ser um jornal feito por mais de 40 dedos (!!!), ainda há diferenças na aplicação
das novas regras gramaticais da língua portuguesa. Uma hora alguém usa o moribundo trema,
outrora “idéia”, às vezes “ideia”, nem Freud está explicando isso...
Podcasts - Não nos esquecemos deles não. Estão longe de ser puro marketing para arrebatar
anunciantes. Nos desculpamos humildemente por ainda não ter disponibilizado o “Um” e o
“Dois”. Estamos adaptando a sala para a gravação do audio sem ecos ou ruídos.
Diagramação - Ao contrário do que escrevemos no canto superior esquerdo da capa da edição
n.º 2, o editorial fica na página 2, não na página 1 (visto que a página 1 é a própria capa e a
página 2 é esta que você lê no momento).

Contribua

Gostou da leitura? Achou interessante nosso projeto? Gostaria de contribuir?
Não???? Então não precisa ler o resto desta mensagem...
Pra quem quis continuar, faça parte de uma nova forma de financiar o jornalismo.
Por trás da contribuição está a base para um trabalho independente, sério e
comprometido com a sociedade. Deposite qualquer quantia na conta abaixo:

Imagine-se no Rio de Janeiro no final da
década de 50. Éder Jofre firmava-se no boxe, a
disputa de Miss Brasil lembrava final de Copa
do Mundo e Juscelino Kubitschek comandava
o país. O Rio não era só glamour. Haviam
enchentes e vários incêndios pela cidade. Eram
tantos que a Rádio Continental era especialista
em cobrir tais sinistros.
Uma diferença que existia à época era
a cobertura dos fatos. Hoje em dia a
espetacularização da mídia provoca “safras
de crimes”. Eles ocorrem diariamente e de
todos os tipos. Mas o que vale hoje em dia é a
audiência e seu “crime da moda”.
Naquele Rio de Janeiro e todo seu contexto
histórico surge um desses acontecimentos
que entram para a história pelos ingredientes
trágicos que o temperam.
Numa época em que o punguista (batedor de
carteira) era o bandido temido, foi executado

um crime passional que comoveu o País.
Paixão, rejeição, ciúmes, traição, frieza e a
paciência em atingir um objetivo. “Fera da
Penha”, como ficou conhecida Neyde Maria
Lopes, matou com cruel requinte a filha de
seu amante Antônio, motorista de caminhão
casado com Dona Nilza e pai da pequena
Tânia, vítima de seu deslize conjugal.
Saulo, com perícia e sagacidade, chegou
à dona Nilza e posteriormente a Antônio
antes da polícia. Aberta a informação para o
delegado, obteve preferência na cobertura.
Permaneceu dentro da delegacia para onde
fora levada Neyde na condição de testemunha
pelo contato que havia feito com o casal.
Apesar dos protestos de quem ficara de fora e
não pode presenciar o depoimento de perto.
Após uma espera de mais de 12 horas
de depoimento, havia quem pedisse um
“tratamento” especial para que a Fera
confessasse. Não precisou. Saulo teve a chance
de conversar com Neide, à sós. Bastaram
alguns minutos e a “Fera” morreu pela boca.

Saulo Gomes, 81 anos, repórter investigativo. Há mais de meio século cobrindo a história
do Brasil.

Crônica

Leonildo Trombela Junior

De deuses à ratos

A “supremacia” humana anda cada vez mais
abalada no planeta. Não tratamos devidamente
o planeta como um ser vivo que reage a cada
ação de uma raça humana tão especicista
(especicismo é uma doutrina de unidade racial
evolutiva e predatória; algo como o nazismo,
só que em nosso caso, engloba todos humanos
sem exceção, onde o intuito é destruir ou
subjugar todas as outras raças em nome de
uma suposta liderança planetária).
Eis que nessas horas surge uma dúvida épica:
Estamos sozinhos no Universo? Alguém nos
salvará dessa catástrofe anunciada? Por onde
essa liderança desastrosa nos levará?
A mediocridade humana não nos permite ir
além dos próprios umbigos. Pobre limitação,
há muito o que aprender...
Já pararam pra pensar que nossa espécie
(assim como o planeta) pode ser um grande
laboratório de experimentos de alguma raça
extraterrestre?

Imagine um grande laboratório de estudos
científicos, iguais aqueles onde usamos os
pobres dos ratos para estudos médicos,
cosméticos e biológicos em prol da nossa
evolução (desde que eles, os ratos, sejam
as cobaias). Uma espécie tão parecida
geneticamente conosco que podemos testar
desde remédios contra o mal de Alzheimer até
comportamento cardíaco em longo prazo.
Talvez somos para eles (os aliens) o que
os ratos são para nós: um ser semelhante
geneticamente aos seus donos, que são ótimas
cobaias para estudos e teorias de natureza...
especicista.
Após essa suposição, provavelmente as
primeiras perguntas que vêm a cabeça de todos
os leitores são: Mas por que não estamos cientes
disso? Por que nenhum deles nos dá satisfações
e ensinamentos sobre o vasto Universo?
Simples: Tente explicar a humanidade aos
ratos de laboratório.
PUBLICIDADE

TODA QUALIDADE DE UM GRANDE
ESTÚDIO COM UM PREÇO
ACESSÍVEL!

Banco Real
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PUBLICIDADE

Entrelinhas

Apresenta

A melhor maneira de apresentar alguém que pretende se tornar jornalista é seu texto. Como
ele mesmo se define em seu blog, “Errante que caminha calmamente pelas calçadas e não se
preocupa com as gotículas da chuva miúda, aspirante a poeta que se debruça sobre filosofia,
nunca se julgando filósofo... Ponderante do devir que obeserva minúcias e sempre se atrasa por
esquecer-se dos ponteiros.”
Willian Rodrigues, o único estagiário que ganha mais dos que os chefes. Ele não ganha nada
e a gente ainda paga para trabalhar!

Colmeia

Inconfidência Literária

Cléa Carolina

Vamos, vamos! Ponde-vos de pé
trabalhadores!
Não importa se não pregaram vossos olhos de
preocupação
Pois o sol nasceu e com ele a manhã do dia
útil
Vinde! Servi-me em vosso dia inútil
Acabareis por esquecer Vossas dores!
Acordai, acordai operárias preguiçosas!
Trabalhai para uma sociedade que não cresce
Desfrutai a não misericórdia de uma rainha
gorda e corrupta
Entre chacotas jaz o que não obedece!
Rápido, mais rápido! A rainha necessita de
mais mel!
Ela já se encontra em espasmos
Após sentir tantos orgasmos
Mas Sua Majestade é insaciável!
Dá perdão jamais ao empecilho
Este padecerá na fome
Condenado a algum exílio
Ela deleita-se em vosso dinheiro
Que alega ser emprestado
“Eis tua realidade, pobre, eis tua vida”
“Sempre um dos assalariados”
Em coragem desesperada, venha tu
reivindicar o que é teu!

Tal valentia revela-se em dia já tarde
“Afasta de minha presença tua encardida
mediocridade!”
Decorridos já cem dias, o que era teu torna-se
meu!
Ilícitos governantes da contradição
Mas governados são governados
“Quem dentre vós dirá que estão errados?”
Aqueles indefesos pequeninos ainda serão os
que mais sofrerão
Penadas crianças agora adormecidas
Nem mesmo passa por Vossas imaginações
divertidas
O quão amaldiçoada está tal geração
Em todas as terras
Finge terminada a negra escravidão
Mas os novos escravocratas não respeitam
raça alguma
Desenrolado foi o tapete vermelho
“Saúdem a Nova Escravatura!”
de brancos, negros, de qualquer pobre na
injúria
Andai! Trabalhai sob o som da chibata!
Para a desgraça caminha o que não obedece
Continuai o trabalho para uma monarca
Em prol de uma humanidade que nunca
cresce!

Interessante
gastronomia social
Desta vez, ao invés de receitas, deixo com vocês
duas dicas úteis: como deixar a batata frita
perfeita e aquela carne de um jeito suculento!

Batata Frita sequinha
Para isso, todo mundo tem uma receita
especial: passar no vinagre, no álcool, no
bicarbonato de sódio, na farinha...
Mas para a batata ficar realmente memorável,
é preciso branqueá-la no óleo: depois de lavar
as batatas, descascá-las e cortá-las em palitos,
lave novamente para retirar o excesso do
amido.
Seque bem cada uma e coloque-as em
uma panela com óleo quente (140 a 180°C),
fritando por 3 a 4 minutos. Frite-as aos
poucos, para que a temperatura do óleo não
abaixe. Elas não devem ganhar cor, já que
estão apenas “cozinhando” no óleo, para
ficarem macias. Escorra-as e seque-as com
papel toalha, retirando o máximo possível de
gordura. Arrume-as em uma assadeira e leve ao
congelador. Elas devem resfriar rapidamente.
Se você for servi-las na hora, retire-as do
congelador assim que estiverem bem geladas,
e faça uma nova fritura, desta vez até o final,
deixando-as ficar douradas. Escorra o excesso
de óleo em papel toalha, salgue-as e sirva.

Bina Galli

Se for guardar para outro dia, assim que
as batatas estiverem congeladas, retire-as da
assadeira e guarde-as em um saquinho plástico
no congelador por até um mês.
Ah! Se você quiser deixá-las um pouquinho
mais magras, pode terminá-las no forno: retireas do congelador, arrume-as em uma assadeira
e leve ao forno bem alto. Elas vão secar com o
calor do forno e o óleo que já tem da primeira
fritura. Salgue-as e sirva na hora.

Carnes suculentas
Para que os filés de frango ou de carne
fiquem bem suculentos, é importante não
apertar a carne na frigideira. Assim, todo o
suco vai ser espremido pra fora, deixando a
carne seca. O ideal é selar o filé dos dois lados.
Em uma frigideira, coloque um pouco de óleo
e deixe esquentar bem. Coloque a carne e sele
de um lado, vire e sele do outro. Desta forma,
você cria uma barreira para que os sucos não
saiam. Aí, se o filé for mais alto e precisar de
mais tempo na frigideira, você pode abaixar o
fogo e deixar que o cozimento termine, sem
ter medo que aquele caldinho se forme e seu
filé fique seco. Se for fritar vários filés, faça-o
aos poucos para não abaixar a temperatura da
frigideira.
PUBLICIDADE

Ministro Gilmar Mendes – Portanto, após
o voto do relator que rejeitava os embargos,
pediu vista o ministro Carlos Britto. Eu só
gostaria de lembrar em relação a esses embargos
de declaração que esse julgamento iniciouse em 17/03/2008 e os pressupostos todos
foram explicitados, inclusive a fundamentação
teórica. Não houve, portanto, sonegação de
informação.
Min. Joaquim Barbosa – Eu não falei em
sonegação de informação, ministro Gilmar.
O que eu disse: nós discutimos naquele caso
anterior sem nos inteirarmos totalmente das
conseqüências da decisão, quem seriam os
beneficiários. E é um absurdo, eu acho um
absurdo.
Min. Gilmar Mendes – Quem votou sabia
exatamente que se trata de pessoas…
Min. Carlos Ayres Britto – Eu já tinha
votado.
Min. Joaquim Barbosa – Eu chamei a atenção
de Vossa Excelência
Min. Carlos Ayres Britto – Não, mas eu já
tinha votado por que havia compreendido uma
classe toda de serventuários não remunerados.
Min. Joaquim Barbosa – Pois é, só que a lei,
ela tinha duas categorias.
Min. Carlos Ayres Britto – Não apenas
notários.
Min. Joaquim Barbosa – Mas a lei tinha duas
categorias. Tinha uma vírgula que logo em
seguida a citação de uma lei, qual era essa lei?
A lei dos notários! Qual era a conseqüência
disso? Incluir os notários no regime de
aposentadorias de servidores
Min. Gilmar Mendes – Por que pagaram e
por isso incluíram no regime de aposentadoria
Min. Joaquim Barbosa – Porque pagaram,
ora, porque pagaram...
Min. Gilmar Mendes – Se Vossa Excelência
julga por classe, esse é um argumento…
Min. Joaquim Barbosa – Não, eu sou atento
às conseqüências da minha decisão, das minhas
decisões. Só isso.
Min. Gilmar Mendes – Todos nós somos,
Vossa Excelência não tem condições de dar
lição a ninguém.
Min. Joaquim Barbosa – E nem Vossa
Excelência. Vossa Excelência me respeite,
Vossa Excelência não tem condição alguma.

Vossa Excelência está destruindo a justiça
desse país...
Min. Gilmar Mendes – Hahahahaha!
Min. Joaquim Barbosa – ... e vem agora dar
lição de moral em mim? Saia à rua, Ministro
Gilmar, saia à rua! Faça o que eu faço. Vossa
Excelência não tem condição alguuuuuuma.
Não tem nenhuma condição.
Min. Gilmar Mendes – Eu estou na rua,
ministro Joaquim.
Min. Joaquim Barbosa – Vossa Excelência
não está na rua não, Vossa Excelência está na
mídia, destruindo a credibilidade do Judiciário
brasileiro. É isso.
Min. Carlos Ayres Britto – Ministro
Joaquim, vamos ponderar.
Min. Joaquim Barbosa – Vossa Excelência
quando se dirige a mim não está falando com
os seus capangas do Mato Grosso, ministro
Gilmar. Respeite.
Min. Gilmar Mendes – Ministro Joaquim,
Vossa Excelência me respeite.
Min. Joaquim Barbosa – Digo a mesma coisa
...
Min. Marco Aurélio – Presidente, vamos
encerrar a sessão?
Min. Joaquim Barbosa – ... a mesma coisa!
Min. Marco Aurélio – Eu creio que a
discussão está descambando para um campo
que não se coaduna com a liturgia do Supremo.
Min. Joaquim Barbosa – Também acho.
Falei. Fiz uma intervenção normal, regular.
Essa reação brutal, como sempre, veio de
Vossa Excelência.
Min. Gilmar Mendes – Não. Vossa Excelência
disse que eu faltei aos fatos e não é verdade.
Min. Joaquim Barbosa – Não disse, não disse
isso.
Min. Gilmar Mendes – Não é verdade. Vossa
Excelência sabe bem que não se faz aqui
nenhum relatório distorcido.
Min. Joaquim Barbosa – Não disse. O áudio
está aí. Eu simplesmente chamei a atenção da
Corte para as conseqüências da decisão e Vossa
Excelência veio com a sua tradicional gentileza
e lhaneza.
Min. Gilmar Mendes – Aaaaah, é Vossa
Excelência que dá lição de lhaneza ao Tribunal.
Está encerrada a sessão.

Colóquio

com trabalhadores e empregados

MERCADO DE TRABALHO
RIBEIRÃO PRETO - SÃO PAULO - BRASIL
O que é trabalho para você?
Tales, 15 anos, trabalha em um estúdio de
fotos - “É importante porque você tem seu
dinheiro, não precisa depender de mãe, né”.

Alexandro - “Eu acho isso um absurdo porque
emenda muitos feriados. O Brasil é um dos
países onde há mais feriados, acho que tem
muito feriado aí que tem precisava ter”.

Rêmulo Ferreira, vendedor ambulante “Ah eu penso que trabalho pro homem é uma
glória né, porque o homem sem trabalho não
é nada”.

Rosa - “Ahh eu não tenho nada contra não,
dá pra ficar mais com a família, curtir mais”.
Rogério - “Desde que não seja comercial eu
concordo né, porque isso traz prejuízos pro
comércio”.

João Gabriel, moto taxista - “É fundamental
para todas as pessoas, necessitamos dele
para cobrir as partes financeiras do dia a
dia. Depois de trabalhar 45 anos de carteira
assinada, agora como moto taxista, sou meu
próprio patrão”.

Lucimar, proprietária de uma loja de
souvenires - “Atrapalha muito porque sempre
tem um dia perdido”.
[Aos

Alexandro, gerente de loja - “Trabalho
pra mim é de onde eu tiro meu sustento
honestamente e um meio pra alcançar nossos
objetivos”.
Cristiane, vendedora em uma loja de
calçados - “Ahh o trabalho pra mim é tudo
né, porque é através dele que a gente conquista
nossos objetivos”.
Rosa, gari - “Eu acho que o trabalho é uma
grande honra e a gente tem que honrar muito
ele”.
Rafaela, comerciante - “É algo que enriquece
a mente, que melhora nossa forma de convívio
social. Nós aprendemos muito no dia a dia
convivendo com as pessoas”.
Norival, aposentado - “Trabalho é tudo.
Mesmo depois de nos pagarem mal ao final da
vida na aposentadoria”.

Cristiane - “A carteira assinada pra mim é
tudo porque é uma prova objetiva daquilo
concreto que é o trabalho, é uma segurança”.
Rosa - “A importância da carteira de trabalho?
Acho muito bom, ser registrada, ter nossos
direitos”.
Rogério - “Só
aposentadoria...”

pra

garantias.

FGTS,

Rêmulo - “Depois que eles formaram as leis
dos direitos trabalhistas...fundo de garantia,
fico melhor né”.
O Senhor tem carteira assinada?
Rémulo - “Hoje não, faz quinze anos que eu
não tenho. Mas já tenho quatro carteiras e
meia cheia”.

Onécio, deficiente visual, aposentado,
vendedor de bilhetes lotéricos - “O trabalho
é sensacional porque, se eu não trabalhar,
como eu vou ganhar meu pão? Todo mundo
deveria ter essa idéia de trabalhar”.

Você

Rogério, funcionário de Biblioteca Pública
- “O trabalho em si é pra você ter as condições
de ter as coisas e o meu aqui no caso é porque
eu gosto”.
Lucimar, proprietária de loja - “Trabalho é
tudo né moço, muito importante pra parte
financeira”.
Qual

é

trabalho?

importância

da

carteira

de

Alexandro - “Tem a garantia se caso você
ficar doente, tem o INSS. Te dá garantia,
uma segurança maior caso venha a acontecer
alguma coisa, direito a férias, a fundo de
garantia, essas coisas”.

Os

encargos trabalhistas

Catarina, proprietária de uma ótica “Claro. Eu poderia ter um funcionário a mais
não fossem os encargos”.

Alonso, autônomo - “Trabalho é tudo né
cara. Se a gente não tivesse trabalho iríamos
ficar muito parados. De repente o trabalho
serve até pra deixar as pessoas mais saudáveis”.

João Vitor, taxista - “Ahh rapaz, você ocupa
a mente. Se a pessoa não trabalha, já começa
a ficar com problemas de saúde. A mente tem
que sempre ta ocupada com alguma coisa”.

patrões]

são um empecilho para a contratação?

aceitaria trocar os benefícios da

carteira de trabalho assinada por receber
integralmente o salário sem os descontos

de taxas e impostos (algo que aumentaria

50% o salário)?
Tales - “Eu não aceitaria. No final do ano
você tem seu décimo terceiro, se trabalhar sem
carteira assinada não vai ter, daí ganha sempre
a mesma coisa”.
em quase

Renato, companheiro de trabalho de Tales “Ah, sem carteira assinada? Eu acho que
eu aceitaria. Tudo tem sua vantagem e sua
desvantagem”.
Alexandro - “Eu prefiro trabalhar com a
carteira assinada, pensando futuramente
numa aposentadoria porque o tempo vai
passando e aqueles que não trabalharam
com a carteira assinada sofrem quando chega
a época de aposentar. Hoje, os impostos
cobrados no Brasil eu acho que são um dos
maiores cobrados no mundo, porém, acho
que compensa você pagar os impostos e ter a
carteira assinada.”
Rêmulo - “Hoje, na minha idade, 62 anos,
PUBLICIDADE

Lucimar - “Em termos sim, porque os
encargos trabalhistas são muito caros. Eu
contrataria mais um funcionário não fosse
isso”.

eu prefiro a situação em que estou, eu ganho
muito mais. Se eu fosse trabalhar em obras,
essas coisas, eu não tiraria mais que 800 paus
por mês, então, pra mim, não é nenhuma
vantagem”.

Valéria, comerciante do Centro, emprega
cinco funcionários - “Muito empecilho! Eu
poderia contratar o dobro de funcionários se
não fosse os encargos tão caros cobrados pelo
governo”.

Cristiane - “Ah eu prefiro com a carteira
assinada sim, porque com a carteira assinada,
caso você fique doente você tem uma
segurança, sem carteira assinada não tem”.
Rosa - “Ah eu prefiro ser registrada”.

Rafaela - “Não. Esses encargos são justos,
o correto seria o governo baixar o custo em
outras áreas”.

Rogério - “Não, não... porque depois lá na
frente você vai ter problemas né. Então se você
vai ter problemas não adianta nada. Se você
não tiver carteira de trabalho você não prova
que trabalhou”.

Você prefere receber suas férias em dinheiro
ou em tempo de descanso?
Alexandro - “Eu acho que as férias são pra
qualquer ser humano, você precisa dar uma
pausa pra relaxar, refletir...”

João Vitor - “Eu preferia a época em que eu
trabalhava com a carteira assinada porque
tinha mais segurança. Hoje não tenho mais
os benefícios. Preferia aquela época que agora.
Agora eu sou aposentado e preciso trabalhar
como taxista pra poder complementar a
renda”.

Catarina - “...em férias mesmo, tempo de
descanso”.
Cristiane - “Ah eu prefiro ficar em casa”.
Rogério - “meio a meio”.
Rosa - “Eu preferiria em dinheiro, porque eu
acho que ficar em casa não é lucro nenhum.
Eu estar trabalhando eu acho que é mais lucro.
Eu penso assim. Vou ficar em casa pra quê?
Pra passar raiva? Pelo menos aqui eu to me
divertindo.(risos)”.

Onécio - “Eu não sei, porque eu já sou
aposentado”.
O que o senhor acha da aposentadoria no
Brasil?
Onécio - “É uma porcaria, uma vergonha essa
aposentadoria do Brasileiro. Quando chega
a hora de aposentar é um lengalenga. É uma
mixaria que não dá pra nada”.

Qual

Catarina (Proprietária de ótica) - “Tirar os
encargos sociais dos empresários”.

O que você acha da tradição brasileira de
emendar feriados?
Cristiane - “Ahh gente... é bom pra gente que
é trabalhador. Eles dizem que é prejuízo pro
comércio. Mas pros trabalhadores é bom”.

Há empecilhos para demitir os funcionários?
Catarina - “Ahh, há muitos”
Valéria - “Sim, pra demitir é pior do que pra
contratar! Muito mais caro”.

Alonso - “Bom né. Pra mim pelo menos é
bem interessante, daí mais pessoas passam
aqui em frente e compram minhas coisas. Eu
mesmo não faço feriado, aproveito esses dias
pra vender mais”.

Gê Barros

seria a maneira ideal para que você

pudesse contratar mais funcionários?

Rafaela - “Não, isso é bem tranquilo”.
Quais?
Catarina - “As Leis né, as leis trabalhistas!”.
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