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Editorial
No dia 02 de junho passado o “Jornal da Globo” exibiu uma
matéria sobre o mercado de trabalho de Geólogos e Engenheiros
de Minas apresentando as duas profissões como promissoras,
frente a crescente demanda por esses profissionais,
especialmente para atuar na mineração. Na introdução da matéria
foram ressaltados os excelentes resultados apresentados pelas
empresas de mineração nos seus balanços contábeis, como
reflexo do bom desempenho operacional favorecido pelo
comportamento do mercado, ávido por matérias-primas.
Alguns colegas professores da UFPE revelaram que
também aqui a procura está aquecida, tão logo os alunos concluem
o curso são logo contratados. Cabe então uma pergunta: será que
vai faltar alunos para os cursos pós-graduação, que ao longo dos
últimos anos constituiu-se numa das poucas alternativas de
“trabalho” para os recém formados?
Durante as duas últimas décadas predominou a visão de
que a aplicação dos princípios do desenvolvimento sustentado e a
descoberta dos chamados “novos materiais” iria transformar a
mineração numa atividade em extinção. Porém, graças ao que os
economistas chamam de “ciclo dos negócios” as previsões
pessimistas não se confirmam. A reversão da tendência deve-se à
retomada do crescimento da economia dos países em
desenvolvimento e que têm grande população, como a China e
Índia, por exemplo, nos quais a demanda reprimida por minerais é
muito grande.
O crescimento da economia mundial, impulsionada
especialmente pela China, cujo pib produto interno bruto tem
crescido a taxas anuais da ordem de 10%, e em menor escala,
pelos países desenvolvidos, fez crescer muito a demanda por
minerais. A gigante brasileira CVRD, expandiu a capacidade de
produção, adquiriu diversas outras mineradoras brasileiras de ferro
(Minas Gerais), e não vem conseguindo atender à demanda. E o
mais inusitado, conseguiu reajustes recordes nos preços do
minério de ferro.

Expediente
Associação Profissional dos Geólogos de Pernambuco
Estrada do Arraial, 3824 - Casa Amarela - Recife/PE
CEP 50070-000 - Caixa Postal 7.680
Fone (81) 3441.5477 - Fax (81) 3441.5777
Site: http://www.agp.org.br
Conselho Editorial:
Antônio Christino P.L.Sobrinho (antonio.christino@dnpm.gov.br)
Ebenezer Moreno de Souza (emoreno@hotlink.com.br)
Paulo Roberto Bastos Leite (prbleite@yahoo.com.br)
Lucila Ester Borges (ester@ufpe.br)
Ricardo Pereira (ricardompereira@hotmail.com)
Waldir Duarte Costa Filho (waldir@re.cprm.gov.br)

Ampliando sua atuação para outros metais, em 2005
inaugurou a mina de cobre de Sossego, Carajás/PA, e anunciou
recentemente que vai desenvolver a mina de níquel do Vermelho,
também em Carajás/PA, que deverá entrar em produção no último
trimestre de 2008, absorverá investimentos de US$ 1,2 bilhão e
terá uma capacidade de produção estimada de 46 mil tpa de níquel
metálico e 2,8 mil tpa de cobalto metálico, com vida útil prevista
para 40 anos.
A demanda por minério de ferro está tão forte, e os preços
tão altos, que até jazidas marginais como a de São José do
Belmonte/PE estão sendo viabilizadas e com isso tendo sua lavras
retomadas, assim como a produção de ferro gusa nas instalações
da antiga Fergusa, que estão passando por um “up grade”
realizado pela Cosiper Companhia Siderúrgica de Pernambuco.
Vale destacar que embora as previsões pessimistas sobre o
futuro da mineração não tenham se confirmado a atividade hoje
tem um viés totalmente diferente do que tinha há trinta anos. E isso
trouxe grandes reflexos para o campo de atuação do Geólogo, com
o desenvolvimento de técnicas aplicadas à preservação e
recuperação ambiental.
A reativação do mercado de trabalho deve estimular a
nossa auto estima e funcionar como combustível para a luta pela
ampliação e/ou manutenção das nossas atribuições profissionais.
E aqui no nosso Nordeste, Pernambuco em especial, como
andará o mercado de trabalho ?. Como estão se comportando
alguns nichos desse mercado como a Geologia Ambiental; a
Hidrogeologia, conjugada com o gerenciamento dos recursos
hídricos; a Geologia de Engenharia e a pequena mineração de não
metálicos ?
Está aberto o debate; queremos ouvir os colegas !!!!!
Antônio Christino Pereira de Lyra Sobrinho
Geólogo DNPM - Editor Chefe Georn@l
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Ampliar o número de Geólogos no CREA-PE
Uma das metas da atual diretoria da AGP é ampliar o número de Geólogos inscritos e pagantes da
anuidade ao CREA/PE. A meta de curto prazo é ampliar a representatividade da AGP, haja vista que apenas uma
minoria dos cerca de 200 associados constam da listagem do CREA/PE na condição de “registrados e quites”.
A médio ou longo prazo o objetivo é ampliar a representação de um para dois conselheiros titulares. Isto
só será possível quando atingirmos o quantitativo de 400 profissionais registrados e quites.

Atribuições Profissionais
O Sistema Confea/Crea está discutindo a reformulação da Resolução
218, que define e/ou estabelece as atribuições profissionais das diferentes
modalidades da Engenharia. Considerando a relevância do tema a Diretoria
está empenhada em mobilizar a categoria para discuti-lo e agendou dois
eventos.
1) I Geo-Encontro Técnico e Social:
mesa redonda para discutir o tema: Atribuição Profissional do Geólogo. O
evento será realizado no dia 11/08/05, às 19:00h, no Círculo Militar, e terá
como expositores os Geólogos: Marinho Alves (CPRM), representante
titular da AGP na Câmara de Geologia e Minas do CREA/PE; e Mário Lima
Filho (UFPE).
Este encontro servirá como uma preparação e início dos debates sobre o
assunto, que será retomado na Assembléia Geral Extraordinária marcada
para 15 de setembro deste ano.
2) Assembléia Geral Extraordinária:
Será realizada no dia 15/09, às 19 horas, no auditório do CREA/PE, e
contará com a presença, já confirmada, do Geólogo Nivaldo José Bosio,
Presidente da FEBRAGEO - Federação Brasileira dos Geólogos, entidade
que congrega os Sindicatos e Associações Profissionais representativas da
categoria.
Pauta:
Atribuições Profissionais dos Geólogos (Lei 4076/62 e Resolução
CONFEA 218);
Salário Mínimo Profissional.

ANUNCIE AQUI!
(81) 3463.1506
9172.5815
wintonvjunior@uol.com.br

Onde está você ?
ATUALIZE SEUS DADOS CADASTRAIS !!
Para receber as comunicações da AGP é fundamental que o colega
Geólogo nos informe o seu endereço eletrônico.
Se algum colega próximo de você não está recebendo as
correspondências, peça pra ele entrar contato conosco, informe a ele o nosso
e-mail.

Acesse: www.agp.org.br
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Informes da Diretoria
NOVA DIRETORIA
Tomou posse, no dia 03/06,
a nova Diretoria da AGP, a qual
tem, como objetivo principal,
reunir o maior número de
associados para, unidos,
promover a defesa dos interesses
da nossa profissão, buscar novas
alternativas de emprego, e
procurar formas de reciclar
tecnicamente e profissionalmente.
Por esse motivo a chapa foi
denominada de CONGREGAR,
que teve aceitação quase
unânime dos votantes, e que é
c o m p o s ta p e l o s s e g u i n t e s
colegas:

associados, veja abaixo o
calendário até dezembro de 2005.
O local é o Restaurante do Círculo
Militar do Recife (Av. Agamenon
Magalhães), e o horário, 18 horas,
sempre na primeira quinta feira do
mês.
Calendário das Reuniões da
Diretoria no Ano de 2005
04/08

Setembro

01/09

AGP - Associação Profissional
dos Geólogos de Pernambuco

Outubro

06/10

Banco: BRADESCO -

Novembro

03/11

Agência: Casa Amarela 3205-0

Dezembro

01/12

Conta corrente: 444.573-2

SECRETARIA

Vice-presid.: Reinaldo José B. Lira

Por medida de economia e
buscando dar maior agilidade toda
a comunicação da AGP será
realizada por e-mail. Daí porque é
fundamental que os colegas nos
informem os seus endereços
eletrônicos, e os mantenham
atualizados. Contatos podem ser
feitos com a secretaria
(Paulo Roberto/CPRM - E-mail:
prbleite@yahoo.com.br ).

2º Tesour.: Victor Hugo dos Santos
1º Secret.: Paulo Roberto B. Leite
2º Secret.: Lucila Ester Borges
Conselho Fiscal
Ebenezer Moreno de Souza
Adson Brito
Gelson Fambrini
REUNIÕES
Na primeira reunião, dia
15/06, algumas ações foram
escolhidas como prioritárias,
como por exemplo, a criação de
duas coordenações (Técnocientífica e Político-sindical), a
criação deste Boletim Eletrônico, a
representação do D.A. de
Geologia nas reuniões da AGP e
futura realização de Assembléia
para deliberações importantes e
urgentes. Confira adiante os
detalhes dessa reunião.
As reuniões de Diretoria são
abertas à participação dos

Participe da nossa Associação !!!

Por motivos operacionais, o
pagamento só poderá ser feito em
depósito na conta na conta
corrente, ou cheque nominal,
segundo os dados abaixo:

Agosto

Presidente: Wilton Viana B. Júnior
1º Tesour.: Waldir D. Costa Filho

concretas. Para a sua
manutenção a AGP necessita de
recursos financeiros, a principal
receita é a anuidade (R$ 60,00 em
2x R$30,00).

Outra receita importante
vem da ART - Anotação de
Responsabilidade Técnica.
Sempre que os colegas
preencherem o formulário
lembrem-se de destinar 10% do
valor da mesma para AGP. O
CREA/PE se encarrega de
repassar os recursos.
Qualquer esclarecimento
adicional poderá ser obtido junto
aos tesoureiros colegas Waldir
Filho (waldir@re.cprm.gov.br) ou
Vi c t o r ( v i c t o r. s a n t o s @
cimentopoty.com.br).

TESOURARIA
Considerando que já
estamos no segundo semestre do
ano, a Diretoria, na sua reunião
ordinária de 07 de julho, decidiu
reduzir a anuidade de 2005 para
R$ 30,00, com o objetivo de
estimular o pagamento e assim
“oxigenar” o caixa da AGP.
A participação dos
associados é fundamental para a
AGP, seja no encaminhamento e
discussão de propostas, seja
ajudando a transformar as
propostas em realizações

ANUNCIE AQUI!
(81) 3463.1506
9172.5815
wintonvjunior@uol.com.br
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Informes da Diretoria
As ações apontadas como
prioritárias na reunião do dia 15/06
foram:
1)Todo geólogo associado deverá
servir de agente multiplicador
das ações da AGP, e trazer o
maior número de associados
quites com a sua anuidade;
2)Criação da Coordenação Tecnocientífica, que terá como
coordenador o Geólogo Mário
Lima Filho. O objetivo desta
coordenação é a promoção de
eventos que visem o
aprimoramento técnico do
associado, tais como:palestras,
cursos, simpósios, seminários
etc;
3)Criação da
Coordenação
Político-sindical, que terá como
coordenador o Geólogo João de
Castro Mascarenhas. Os
principais objetivos desta
coordenação é:
- A busca de solução para problemas ligados à atribuição
profissional, visando defender
os interesses da classe junto
ao CREA, CONFEA e entidades afins, para que outros
profissionais, comprovadamente não qualificados, não
assumam funções específicas do profissional geólogo;

ras, indústrias de produtos de
origem mineral, etc).
4) Criação do “Geornal Informativo Eletrônico da AGP”,
com nomeação dos membros
do Conselho Editorial,
conforme o Expediente deste.
5) Escolha de um representante
do D.A. de Geologia para
participar de nossas reuniões
como convidado, com o
objetivo maior de já integrar
esses futuros profissionais;
6) Realização de uma assembléia,
em local, data e hora a serem
definidos, para deliberação
sobre os seguintes assuntos:
- Atribuição profissional
(Resolução CONFEA 218)

CREA/PE
Posse do Clube de
Engenharia
Tomou posse no dia 08/07, em
solenidade realizada no
auditório do CREA/PE, a nova
Diretoria do Clube de
Engenharia de Pernambuco,
para o biênio 2005/2007. O
Engenheiro Civil Alexandre
Santos comanda os destinos do
CEP. O colega Geólogo João
Mascarenhas ocupa o cargo de
Diretor Cultural. A AGP esteve
oficialmente representada na
Solenidade pelo colega
Geólogo Waldir Duarte Costa
Filho.

- Salário Mínimo Profissional
Portanto, amigos Geólogos,
é urgente que nos unamos. Nossa
dispersão já está nos causando
perdas, como na hidrogeologia e
geofísica. Por isso, se não
despertarmos para o problema em
tempo, perderemos essas e
outras atribuições mais para os
profissionais afins, a princípio,
bem mais organizados e mais
unidos.

Premiação CONFEA
A AGP indicou a colega Geóloga
e Professora Margareth
Mascarenhas Alheiros para a
concorrer à premiação
Galhardoamento do
CONFEA, pelos relevantes
serviços prestados ao sistema
CREA-CONFEA.
Câmara Técnica

- Buscar meios legais, junto
aos órgãos competentes, que
confiram ao geólogo, no mínimo, o recebimento do salário
mínimo profissional;

ANUNCIE AQUI!

- Procurar alternativas de mercado de trabalho, buscando
inserir o geólogo em todos os
mercados onde se faça necessário, e urgente, a presença de um profissional com
a sua qualificação (prefeitu-

wintonvjunior@uol.com.br

(81) 3463.1506
9172.5815

No último dia 13 de julho, o
Geólogo Waldir Duarte Costa
Filho, assumiu, como
Conselheiro Suplente, a
Câmara Técnica de Geologia e
Engenharia de Minas do
Conselho Regional de
Engenharia, Arquitetura e
Agronomia - CREA/PE.

Associação Profissional
dos Geólogos de Pernambuco

Acesse: www.agp.org.br
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GeoNotícias
Lei estadual padroniza garrafões
de água mineral.
LEI Nº 12.833, DE 09 DE JUNHO
DE 2005.
EMENTA: Disciplina o uso
dos vasilhames plásticos
retornáveis utilizados no
envasamento, industrialização e
comercialização de água mineral
no Estado de Pernambuco e dá
outras providências.
Em face da deficiência do
sistema de abastecimento público
é muito disseminado em
Pernambuco, especialmente na
Região Metropolitana do Recife, o
consumo humano de água mineral,
em garrafões de 20 lit.
Por outro lado, a qualidade
das águas, com baixo teor de sais,
permite o consumo contínuo, com
total tolerância do organismo e sem
contra indicações. Aliando a
potencialidade dos aqüíferos e a
existência de mercado ávido pelo
produto, foram criadas as
condições para a implantação de
um grande parque produtor de
água mineral, que coloca
Pernambuco com um dos três
maiores produtores nacionais,
superado apenas por São Paulo e
Minas Gerais.
Nós consumidores estamos
acostumados a ver os garrafões
vazando, quando colocados em
posição inclinada. Este fato revela
uma vulnerabilidade intolerável,
posto que pode possibilitar a
contaminação da água durante o
transporte e armazenamento. Daí
porque merece aplausos a
iniciativa dos setores empresariais
que levaram a proposta ao Poder
Legislativo Estadual.O Deputado
Isaias Régis acatou a sugestão e
apresentou o projeto de lei, que

Participe da nossa Associação !!!

durante a sua tramitação teve
como relator o Deputado José
Queiroz.
Deve-se destacar que agora
as normas da ABNT Associação
Brasileira de Normas Técnicas nº
14.222 e nº 14.637 têm força de lei
e as empresas têm prazo de até
três anos para substituírem os
garrafões atualmente em uso, por
outros devidamente certificados.
Os colegas que tiverem
interesse no texto da lei devem
acessar sitio da Assembléia
Legislativa de Pernambuco:
www.alepe.pe.gov.br/index.html
Pólo Gesseiro do Araripe corre
“risco sistêmico”.
Pernambuco é o maior
produtor nacional de gipsita e
gesso; entre todas as jazidas
existentes no Brasil (AM, PA, MA,
CE, PI, BA e TO), as situadas na
porção pernambucana da Bacia
Sedimentar do Araripe são as que
possuem as melhores condições
de lavra.
Durante as últimas duas
décadas o empresariado do Pólo
Gesseiro do Araripe dedicou muito
das suas energias para consolidar
perante governantes e,
principalmente, a opinião pública
do Estado a imagem de atividade
econômica estratégica para o
Estado e fundamental para a
região do Sertão do Araripe,
especialmente os municípios de
Araripina, Trindade, Ipubi, Ouricuri,
Bodocó e Exu.
O patrimônio que representa
essa imagem corre sérios riscos,
que ficaram bem evidenciados nas
matérias publicadas no caderno de
economia do Jornal do Commércio

(Recife/PE) nos dias 19 e 26 de
junho de 2005. A mineração e a
calcinação da Gipsita, bem como a
manufatura de derivados do Gesso
estão na iminência de passarem a
ser encaradas pela opinião pública
e por autoridades governamentais
como atividades agressoras do
meio ambiente; que não têm
responsabilidade social; e para
piorar, concentradoras de renda.
As cavas de mineração a céu
aberto e as grandes pilhas de
estéril são agressões ao meio
ambiente que não têm os seus
reflexos mitigados na proporção
necessária e conveniente.
A inexistência de um
energético em condições de
substituir a lenha utilizada nos
fornos de calcinação faz com que a
devastação da caatinga prossiga
em ritmo cada mais intenso.
O nível de responsabilidade
social é baixo, como bem
demonstram, dentre outros
indicadores, a negligencia com a
saúde e segurança dos
trabalhadores, e o elevado índice
de sonegação de impostos e taxas
governamentais.
Fechando o “ciclo de vicioso”
estudos econômicos apontam para
uma grande concentração de
renda.

P a r a r e c e b e r a s
comunicações da AGP é
fundamental que o colega
Geólogo nos informe o seu
endereço eletrônico.
Se algum colega próximo de
você não está recebendo as
correspondências, peça pra
ele entrar contato conosco,
informe a ele o nosso e-mail.
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Oportunidades de Trabalho
1) Concurso para Professor Adjunto 40DE do
Departamento de Geologia da UFRJ (CCMN/IGEO),
na área (Setor) de Geologia de Engenharia e
Ambiental.
Ver edital N.21 de 06.6.2005 para Professor
Adjunto em: http://www.ufrj.br/editais/
Para informação: Secretaria do Departamento de
Geologia da UFRJ: tel. (21) 2598-9464.
2) A MSA Consultoria em Recursos Humanos, está
assessorando uma grande empresa na busca de
GEÓLOGO (PLANEJAMENTO)
Requisitos:
Experiência mínima de 5 anos em planejamento
e programas de sondagem em minas e depósitos
adquirida em mineradoras e/ou empresas que
prestam serviços para este segmento.
Apto para executar as atividades a seguir
listadas.
Estabelecer projetos, preparar orçamentos e
assegurar o cumprimento dos prazos estabelecidos
com os clientes. Assegurar a qualidade técnica
intrínseca dos trabalhos mediante a padronização
das operações. Formular idéias e diagnósticos
técnicos de elevado nível técnico com agilidade

objetivando reduzir o tempo de descobrimentos de
jazidas, ou solução de impasses tecnológicos de
processo. Experiência em sondagem, mapeamento
geológico, descrição de testemunho de sondagem e
modelamento geológico. Vivência em análise de
viabilidade tecnico-econômico de
empreendimentos/projetos minerais, através da
elaboração de estudos conceituais e de viabilidade.
Sólidos conhecimentos de softwares tais como o
gemcom, para desenvolver atividades de geologia.
Domínio técnico para fazer recomendações,
implementar novas técnicas e identificar
oportunidades na geração e tratamento de dados,
visando a otimização de processos, redução de
prazos e custos.
Formação:
GRADUAÇÃO EM GEOLOGIA.
Disponibilidade para trabalhar e residir na
região norte do país.
Havendo interesse enviar o cv para
luciana.souza@msarh.com.br com pretensão
salarial.

As Atribuições Profissionais dos Geólogos
Durante o ano em curso, o
CONFEA (Conselho Federal
de Engenharia Arquitetura e
Agronomia) está promovendo
a reformulação da Resolução que
regulamenta as atribuições das
categorias profissionais a ele
vinculadas, entre as quais a
categoria dos geólogos. Firmou-se
um consenso de que as atribuições
seriam conferidas a profissionais
que, mediante seus respectivos
currículos, detivessem a
capacitação e habilitação para
executar determinada obra ou
serviço. Entretanto, forças etéreas
manobraram e modificaram aquele
consenso pré-estabelecido, de
modo que o status-quo fica
mantido, ou seja, as atribuições
não serão conferidas à cada uma
das categorias profissionais
independente do currículo. E não
se avançou na questão, com a
sociedade saindo perdendo, pois,
mesmo que determinado
profissional não detenha
determinada atribuição, pela

prática ou pelo currículo escolar,
ele poderá executar obras ou
serviços atribuídas à sua categoria
profissional.

ilegalmente a profissão; 2) Não
temos uma representação naquele
órgão suficiente para fazer valer
nossos interesses profissionais de
modo que a mais que decenária
Associação Profissional dos
Geólogos de Pernambuco tem
apenas um representante no
naquele órgão.

Além as indicações que temos
até o momento é que muito se
avançou nas atribuições
específicas dos geólogos.
Engenheiros civis poderão
executar perfurações para água
Neste momento saudamos a
s u b t e r r â n e a , e n g e n h e i r o s nova diretoria da AGP que num
cartógrafos poderão elaborar esforço titânico e visão de futuro
mapas geológicos, agrônomos clarividente está trazendo o colega
poderão executar levantamentos N i v a l d o B ó s i o , g e ó l o g o e
geoquímicos e por aí vai. Os a d v o g a d o , u m b a t a l h a d o r
principais prejudicados são incansável que à frente da
aqueles colegas consultores, FEBRAGEO está desenvolvendo,
principalmente aqueles que com ações enérgicas em defesa de
militam na área hidrogeológica e na nossa categoria. Ele estará entre
p e s q u i s a d e m i n e r a i s n ã o nós no próximo mês de setembro
metálicos.
para falar do momento atual no
cenário das mudanças por que
Mas estamos nos mobilizando.
passam a sociedade brasileira e
P o r é m , n e s ta m o b i l i z a ç ã o ,
nossa categoria em particular.
verificamos que muitos dos nossos
colegas não são inscritos no CREA
resultando daí duas
Marinho Alves S.Filho
Geólogo da CPRM e Conselheiro do CREA
conseqüências: 1) Esses exercem

Acesse: www.agp.org.br
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Eventos
X Congresso Brasileiro de Geoquímica e II Simpósio de Geoquímica dos Países do Mercosul
De 29 de outubro a 04 de novembro de 2005 - Hotel Armação do Porto - Praia de Porto de Galinhas Pernambuco - Brasil. Maiores informações no site http://www.xcbgq.com.br, através do e-mail
bureau@bureaudeeventos.com.br ou com a Profa. Valderez Ferreira (UFPE).
XXI Simpósio de Geologia do Nordeste
De 12 a 15 de novembro de 2005 - Hotel Recife Palace - Av Boa Viagem - Recife/PE. Maiores
informações no endereço http://www.ufpe.br/geologia/simposio/index.html
V Simpósio de Rochas Ornamentais do Nordeste
De 12 a 15 de novembro de 2005 - Hotel Recife Palace - Av Boa Viagem - Recife/PE. Maiores
informações com: Prof. Júlio César de Souza 81 2126 8245 / 2126 8246 - jcsouza@ufpe.br; Prof. Risale Neves
(81) 9973.0496 - risale@hotlink.com.br; Geólogo Vanildo de Almeida Mendes (81) 3428.0623 vamendes@re.cprm.gov.br.
V Simpósio de Hidrogeologia do Nordeste
De 12 a 15 de novembro de 2005 - Hotel Recife
Palace - Av Boa Viagem - Recife/PE. Maiores informações
com: Waldir Costa Filho (81) 3428.0623 waldir@re.cprm.gov.br; Almany Costa Santos (81) 9100.0000 almany@ufpe.br.

ANUNCIE AQUI!
(81) 3463.1506
9172.5815
wintonvjunior@uol.com.br

Relaxe ...
E leia a versão moderna da
Fábula do La Fontaine
A cigarra e a formiga.
Era uma vez, uma
formiguinha e uma cigarra muito
amigas. Durante todo o outono, a
formiguinha trabalhou sem parar,
armazenando comida para o
período de inverno. Não aproveitou
nada do sol, da brisa suave do fim
da tarde e nem do bate papo com
os amigos ao final do trabalho,
tomando uma cervejinha. Seu
nome era "trabalho" e seu
sobrenome "sempre".
Enquanto isso, a cigarra só
queria saber de cantar nas rodas
de amigos e nos bares da cidade;
não desperdiçou um minuto
sequer, cantou durante todo o
outono, dançou, aproveitou o sol,
curtiu para valer sem se preocupar
com o inverno que estava por vir.
Então, passados alguns

Contribua com sua Associação.

dias, começou a esfriar. Era o
inverno que estava começando. A
formiguinha, exausta de tanto
trabalhar, entrou para a sua singela
e aconchegante toca repleta de
comida. Mas alguém chamava por
seu nome do lado de fora da toca.
Quando abriu a porta para ver
quem era, ficou surpresa com o
que viu: sua amiga cigarra estava
dentro de uma Ferrari com um
aconchegante casaco de vison. E a
cigarra disse para a formiguinha:
Olá, amiga, vou passar o
inverno em Paris. Será que você
poderia cuidar da minha toca?. E a
formiguinha respondeu:
Claro, sem problemas ! Mas
o que lhe aconteceu ? Como você
conseguiu dinheiro para ir a Paris e
comprar esta Ferrari?

passada e um produtor gostou da
minha voz. Fechei um contrato de
seis meses para fazer shows em
Paris...
A propósito, a amiga deseja
algo de lá? - Desejo sim. Se você
encontrar um tal de La Fontaine por
lá, manda ele ir para a PUTA QUE
O PARIU!!!
Moral da História: "Aproveite
sua vida, saiba dosar trabalho e
lazer, pois trabalho em demasia só
traz benefício em fábulas do La
Fontaine e ao seu patrão. Trabalhe
sim, mas não deixe de curtir a sua
vida. Ela é única!! Se você não
encontrar sua metade da laranja,
não desanime, procure sua metade
do limão, adicione açúcar, pinga e
gelo e vá ser feliz!”

E a cigarra respondeu:
Imagine você que eu estava
cantando em um bar na semana

Maria Luisa Viniski
(Geóloga - DNPM/PE)

