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reFLeXÃo
SoMoS LIVreS 1

nildo lage

Somos livres...
Quando a cidadania
Nos concede o direito
De sermos o que queremos...
De termos o que nos é de direito...

Somos livres...
Quando a democracia
Nos oferece liberdade
Para decidir o que faremos
Irmos para onde temos segurança

Somos livres...
Quando conquistamos autonomia
Para exigirmos o que nos convém,
O que é melhor para nós.

Somos livres...
Quando as leis
Usam o seu poder
Para fazer justiça...
Defender o bem comum...

Somos livres
Quando a educação nos proporciona estrutura
Para transformarmos a nossa realidade...

Somos livres...
Quando adquirimos consciência
Para administrarmos a nossa própria 
liberdade

Nos aprisionamos...
Quando sufocamos a nossa voz,
Aceitamos imposições...
Omitimos opiniões, verdades...

Nos aprisionamos...
Quando nos calamos perante as injustiças,
Aos abusos de poder... de autoridade...
... deixando-nos ser escravizados...
tratados como objetos.

Nos aprisionamos...
Quando desistimos de lutar,
Abrindo mão dos sonhos...
Do desejo de sermos felizes...

E nos acorrentamos em nós mesmos,
Quando achamos que sabemos o suficiente
E que nada mais temos a aprender.

1 Fonte: http://pensador.uol.com.br/cidadania/ acesso em 14.10.2013
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reFLeXÃo
TenTando enTender 
o QUe É ÉTIca... 2

“Difícil não é fazer o que é certo, é descobrir o que é certo fazer”
Robert Henry Srour

Afinal, o que é ser ético? Até que ponto a gente acha que está agindo de maneira ética? E quando 
não estamos? Como saber?

Um educador e filósofo brasileiro chamado Mario Sérgio Cortella, em um de seus mais recentes 
livros, faz essa provocação:

“Existe alguém sem ética, posso falar que alguém não tem ética? Ou eu devo dizer que aquilo é antiético?

Aquele que frauda o imposto, aquele que pratica corrupção, aquele que pára o carro em fila dupla praticou 
um ato não ético ou antiético? 

Posso eu dizer que alguém não tem ética? não. Por quê? Porque, se você tem princípios e valores para 
decidir, avaliar e julgar, então você está submetido ao campo da ética”.

Ainda segundo esse autor, não existe “falta de ética”, pois, o que, provavelmente queremos dizer é: “isto é 
antiético”, ou seja é contrário a uma ética que esse grupo compartilha e aceita. 

“Posso dizer que um bandido tem ética? Posso. Ele tem princípios e valores para decidir, avaliar, julgar. O 
que eu posso dizer é que a ética que ele tem é contrária à minha e à sua.

Existe algum tipo de ser humano que eu posso dizer que é aético? Sim, aquele que não puder 
decidir, avaliar, julgar. Por exemplo, o Imposto de Renda tem uma legislação que permite que seja 
seu dependente quem for incapaz: o menor até determinada idade, uma pessoa com muita idade, 
pessoas com algum tipo de deficiência”.

Mas, o que seria “Ética”, então? A ética está presente em todas as raças. Ela é um conjunto de regras, 
princípios  ou maneira de pensar e expressar daquele determinado grupo. 

Por que a ética é necessária e importante? 

A ética tem sido o principal regulador do desenvolvimento histórico-cultural da humanidade. É impossível 
pensar em ética se a gente não pensar em convivência. Sem ética, ou seja, sem a referência a princípios 
humanitários fundamentais comuns a todos os povos, nações, religiões etc, a humanidade já teria se 
despedaçado até à auto-destruição. 
2 Fonte: texto elaborado a partir das ideias centrais do filósofo Mario Cortella, no livro “Qual é a tua Obra?, sintetizadas, no site: purareflexao.blogspot.
com.br/2011/07/os-antieticos-e-os-aeticos-mario-sergio.html (acesso em 12/10/2012, às 9:00); e de fragmento da palestra de Wanda Engel, no 
simpósio sobre Educação Profissional no Ceará, ocorrido em Junho de 2012.
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reFLeXÃo
TENTANDO ENTENDER O QUE É ÉTICA...

Segundo o educador Cortella, “a ética é o conjunto dos princípios e valores de alguém. Portanto, é 
muito mais do campo teórico. a moral é a prática, é o exercício das suas condutas. Eu tenho uma 
conduta no dia-a-dia, chama-se conduta moral. A ética são os princípios que orientam a minha conduta. 

Do ponto de vista teórico, ética e moral não são a mesma coisa. Estão conexas. Eu posso dizer que algo é 
imoral, mas não posso dizer que é aético. É imoral quando colide com determinados princípios que uma 
sociedade tem. Existem morais particulares, mas a ética é sempre de um grupo, sempre de uma estrutura 
maior, porque não existe razão para você ter princípios de conduta e valores se você vive só”! 

Segundo Wanda Engel, membro do Conselho de Instituto Unibanco, Ética poderia ser resumida 
em 3 palavras:

cortesIa – significando tratar o outro como gostaria de ser tratado

empatIa – refletindo a capacidade de alguém em se colocar no lugar do outro

solIDarIeDaDe – representando minha capacidade de fazer algo pelo outro.

Para reFLeTIr
Em nosso dia-a-dia, como a ética se expressa em minhas condutas? 

Alguns fundamentos morais são praticamente “civilizatórios”, são básicos. É fácil falar em condutas 
inaceitáveis, como matar, roubar, destruir o patrimônio de outra pessoa... 

Mas, quando nos colocamos frente a situações como baixar músicas na internet, entrar no cinema 
com carteira falsificada ou comprar um DVD pirata? Que mal esses atos provocam em alguém? O que 
eles causam em mim e na sociedade da qual eu participo da construção?
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reFLeXÃo
aInda SoBre a 
coMPreenSÃo da ÉTIca... 3

“a única briga digna de se brigar 
na vida é a dignidade coletiva”

Paulo Freire

Vocês se lembram do caso do índio pataxó Galdino Jesus dos Santos que, em 1997, morreu 
queimado por cinco jovens de classe média, em Brasília, dormindo na rua, quando fora àquela 
cidade com outros membros de sua tribo para reivindicar a demarcação de suas terras?  Pois 
bem, três daqueles jovens estudavam em escolas religiosas, e dois eram filhos de juízes. Isso 
demonstra que a questão crucial, em nosso país, não é a oposição entre escola pública e escola 
particular, e sim entre escola boa e escola ruim. 

Trata-se de algo muito sério – não devemos cair na armadilha. Uma democracia exige que 
enfrentemos a questão verdadeira: a questão verdadeira é a oposição entre público e privado? 
Jamais. A questão principal é bom versus ruim. Aqueles jovens de Brasília, quando presos, disseram: 

“Pedimos desculpas, não queríamos fazer isso, desejávamos apenas nos divertir um pouco”. 
E completaram, de forma ainda mais terrível: “Não sabíamos que se tratava de um índio, 
pensávamos que fosse um mendigo”. Onde eles aprenderam que mendigo não é gente? No dia-
a-dia, no nosso trabalho, no livro didático, na família.

A armadilha da qual todos nós temos de escapar é supor que a temática da ética está no outro. Nós, 
brasileiros, a esse respeito, somos muito curiosos: numa conhecida pesquisa realizada pelo Ibope, 
perguntou-se se o brasileiro é racista, e 96% dos entrevistados responderam “sim”; a pergunta 
seguinte era “Você é racista?”, e 98% dizem “não”. Ou seja, uma impossibilidade estatística. 

Precisamos abandonar uma certa arrogância ao abordar o tema da ética, para que não pratiquemos 
a que os cristãos chamam de farisaísmo – prega-se, mas não se faz; fala-se, mas não se age. 

Ética não é cosmética ou maquiagem – é algo real e concreto. Do contrário, é cinismo. Portanto, 
trata-se de uma escolha, e nós somos livres para optar, confrontando-nos com dilemas. O que 
fará com que uma escolha seja honesta diante de um dilema ético é a integridade da pessoa.

3 Fonte: fragmentos de palestra sobre Ética, reproduzida no site: http://www.sineperio.educacao.ws/Congresso2006/etica.pdf. Acesso: 12.10.2012.
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MÚSIca
adMIráVeL 
cHIP noVo 4
pitty

Pane no sistema alguém me desconfigurou
Aonde estão meus olhos de robô? 
Eu não sabia, eu não tinha percebido 
Eu sempre achei que era vivo 
Parafuso e fluído em lugar de articulação 
Até achava que aqui batia um coração 
Nada é orgânico é tudo programado 
E eu achando que tinha me libertado 
Mas lá vem eles novamente, 
eu sei o que vão fazer: 
Reinstalar o sistema 

Pense, fale, compre, beba 
Leia,vote, não se esqueça 
Use, seja, ouça, diga 
Tenha, more, gaste, viva

Pense, fale, compre, beba 
Leia, vote, não se esqueça 
Use, seja, ouça, diga 

Não senhor, Sim senhor, 
Não senhor, Sim senhor

Pane no sistema alguém me desconfigurou 
Aonde estão meus olhos de robô? 
Eu não sabia, eu não tinha percebido 
Eu sempre achei que era vivo 
Parafuso e fluído em lugar de articulação 
Até achava que aqui batia um coração 
Nada é orgânico é tudo programado 
E eu achando que tinha me libertado 

Mas lá vem eles novamente, 
eu sei o que vão fazer: 
Reinstalar o sistema 

Pense, fale, compre, beba 
Leia,vote, não se esqueça 
Use, seja, ouça, diga 
Tenha, more, gaste, viva

Pense, fale, compre, beba 
Leia,vote, não se esqueça 
Use, seja, ouça, diga 

Não senhor, Sim senhor, 
Não senhor, Sim senhor

Mas lá vem eles novamente, 
eu sei o que vão fazer: 
Reinstalar o sistema

4 Fonte: http://www.vagalume.com.br/pitty/admiravel-chip-novo.html Acesso 23.09.2013

DIVULGAÇÃO
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LeITUra
o QUe É PÚBLIco e 
o QUe É do GoVerno 5
Antes de tudo é preciso desfazer uma grande confusão sobre o que é público. É comum, no Brasil, 
considerar o que é público como aquilo que é de ninguém, ou ainda aquilo que é do governo.

público é o que é de todos, público é o que é do povo.

outra confusão que é preciso desfazer é sobre o que é gratuito.
> Não existe escola gratuita, existe escola paga com o dinheiro público (dinheiro do povo).
> Não existem serviços de saúde gratuitos, existem sim serviços de saúde custeados com o dinheiro 
público (dinheiro do povo, de todos).

por fim, outra confusão muito comum é achar que governo tem dinheiro, escola, hospital, etc.
> Não existe dinheiro do governo, existe sim dinheiro público, dinheiro do povo, dinheiro de todos 
que o governo administra. 
> É com o dinheiro do povo que o governo constrói e faz funcionar, escolas, hospitais, creches, etc.

Portanto, não é nenhum favor do governo prestar contas ao povo do que ele faz com o dinheiro 
do povo, sejam obras ou prestação de serviços, ou ainda, pagamento de salários dos funcionários 
públicos (médicos, enfermeiros, serventes, professores, engenheiros, etc.).

Não constitui também nenhum favor o atendimento médico em hospitais ou postos de saúde ou as 
oficinas que a professora dá na escola pública.

Na verdade os funcionários públicos são pagos com o dinheiro público, com o dinheiro do povo.
Portanto, qualquer cidadão pode exigir sempre um bom atendimento e muito respeito, pois, afinal é 
com o dinheiro do povo que os salários estão sendo pagos.

Por outro lado, quando se arrebenta um telefone público, o prejuízo não é do governo, é do povo. Da 
mesma forma quando se quebra uma carteira, uma vidraça de prédio público, o prejuízo é do povo.
Quando fica uma luz acesa, uma torneira aberta ou um funcionário não vai trabalhar e recebe assim 
mesmo, quem paga a conta é o governo, mas com o dinheiro de quem? Do povo.
5 Fonte: Trecho extraído do artigo “Financiamento Setorial do SUS e a questão da municipalização da saúde”, e Elias Antônio Jorge, in Incentivo à 
participação popular e ao controle social do SUS – Brasília – 1994.

portanto, 
QuanDo se Falar em:

Dívida pública
Patrimônio público

Escola pública
Saúde pública

Dinheiro público

>
>
>
>
>

DeVemos
entenDer como:

Dívida do povo, de todos.
Patrimônio do povo, de todos.
Escola do povo, de todos.
Saúde do povo, de todos.
Dinheiro do povo, de todos.
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LeITUra
a VIZInHa do GaTo 
e o eX-SÍndIco 6
A Sra. Vizinha do 1º andar mora há mais de quatro décadas no condomínio Brasil. Já me contou pelo menos 
três vezes que criou os filhos aqui e que eles andavam de bicicleta nos corredores. 

Imaginei logo a confusão das crianças correndo pelos corredores de bicicleta, saltando as escadas e 
brecando nas portas dos apartamentos. Eles já se foram para cuidar da vida há umas duas décadas, e então 
ela não hesitou em adotar um gato vira-lata que apareceu um dia perdido na portaria. O gato já é também 
veterano do Brasil, e circula o dia todo pelo edifício, pelos corredores e jardim. A janela do apartamento da 
vizinha tem grade, mas fica sempre com uma abertura para o bicho sair e entrar quando quiser.

O vizinho da Sra. Vizinha é o senhor Ex-síndico, eu diria que quase um profissional. Sabe tudo do prédio, 
todos os detalhes e não concorda com nada que é decidido ou feito pela gestão atual. Não costuma 
frequentar as reuniões de condomínio. Diz que é para não criar polêmica, mas no dia seguinte não sai da 
portaria para falar mal com todos os moradores sobre o que foi decidido na noite anterior. 

Exatamente por isso eu estranhei quando o Porteiro dos dias ímpares me avisou que ele iria à próxima 
reunião extraordinária, marcada para o mesmo dia, a partir das 7 da noite. Foi mais um motivo para eu 
decidir deixar para terminar o trabalho amanhã cedo, antes da faculdade e comparecer à minha primeira 
reunião como morador. 

O assunto da reunião era decidir sobre o destino do Sr. Zelador. Funcionário antigo, ele tinha de carteira 
assinada quase a idade do Edifício Brasil. Acho que foi o seu primeiro emprego. Para ter uma ideia do 
envolvimento do sujeito com o trabalho, fiquei sabendo na reunião que ele tinha ajudado a olhar os 
meninos da Sra. Vizinha quando eles eram pequenos e agora recebia sempre o gato no seu quarto para o 
lanche da tarde. 

Não faltava ao serviço e era a maior referência do Brasil; os fornecedores e os agentes de serviço público 
chegavam sempre procurando por ele. Mas o Sr. Zelador precisava se aposentar e não queria parar de 
trabalhar. A discussão da noite era: o condomínio deve esperar ele se aposentar e contratá-lo de novo ou 
essa seria a oportunidade de contratar um novo zelador?

O grupo comandado pelo Ex-síndico argumentava que o melhor seria fazer uma vaquinha entre os 
moradores, oferecer ao Sr. Zelador uma poupança para dar mais uma garantia à aposentadoria  e contratar 
um profissional mais novo, porque afinal o trabalho já estava ficando meio pesado para ele, como também o 
salário dele já estava ficando pesado para o Brasil. Uma pessoa nova poderia entrar ganhando praticamente 
a metade do que ele recebia. O grupo considerava que já estava passando da hora de o Brasil ser mais 
profissional, mais moderno e eficiente em sua administração.

Os que concordavam com a Sra. Vizinha, argumentavam que o Brasil não podia perder o hábito de respeito 
humano aos funcionários, mesmo que isso fosse visto a princípio como uma decisão muito emocional e 
pouco profissional. Eles achavam que muito da boa fama do Brasil vinha justamente da imagem que o Sr. 
Zelador passava para as pessoas de fora e da forma com ele se relacionava com os fornecedores.

E aí, o que fazer? Se você também fosse morador, como seria seu voto?

6 Fonte: (Texto extraído do livro “Ética nos Negócios” de Roberto Patrus e Paula Pessoa).
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MÚSIca

PacaTo 
cIdadÃo 7

skank

Oh! Pacato Cidadão!
Eu te chamei a atenção
Não foi à toa, não
C’est fini la utopia
Mas a guerra todo dia
Dia a dia, não...

E tracei a vida inteira
Planos tão incríveis
Tramo a luz do sol
Apoiado em poesia
E em tecnologia
Agora à luz do sol...

Pacato Cidadão!
É o Pacato da Civilização
Pacato Cidadão!
É o Pacato da Civilização...

Oh! Pacato Cidadão!
Eu te chamei a atenção
Não foi à toa, não
C’est fini la utopia
Mas a guerra todo dia
Dia a dia, não...

E tracei a vida inteira
Planos tão incríveis
Tramo a luz do sol
Apoiado em poesia
E em tecnologia
Agora à luz do sol...

Pra que tanta TV
Tanto tempo pra perder
Qualquer coisa que se queira
Saber querer
Tudo bem, dissipação
De vez em quando é “bão”
Misturar o brasileiro
Aaaaai!
Com alemão
Pacato Cidadão!
É o Pacato da Civilização...

Oh! Pacato Cidadão!
Eu te chamei a atenção
Não foi à toa, não
C’est fini la utopia
Mas a guerra todo dia
Dia a dia, não...

E tracei a vida inteira
Planos tão incríveis
Tramo a luz do sol
Apoiado em poesia
E em tecnologia
Agora à luz do sol...

Pra que tanta sujeira
Nas ruas e nos rios
Qualquer coisa que se suje
Tem que limpar
Se você não gosta dele
Diga logo a verdade
Sem perder a cabeça
Sem perder a amizade...

Pacato Cidadão!
É o Pacato da civilização
Pacato Cidadão!
É o Pacato da civilização...

Oh! Pacato Cidadão!
Eu te chamei a atenção
Não foi à toa, não
C’est fini la utopia
Mas a guerra todo dia
Dia a dia, não...

E tracei a vida inteira
Planos tão incríveis
Tramo a luz do sol
Apoiado em poesia
E em tecnologia
Agora à luz do sol...

Consertar o rádio
E o casamento é
Corre a felicidade
No asfalto cinzento
Se abolir a escravidão
Do caboclo brasileiro
Numa mão educação
Na outra dinheiro...

Pacato Cidadão!
É o Pacato da Civilização
Pacato Cidadão!
É o Pacato da Civilização...(2x)

Pacato Cidadão!
É o Pacato
Da Civilização! Da Civilização!

7 Fonte: http://letras.mus.br/skank/72338/ acesso em 27.09.2013
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LeITUra
a ÉTIca eMPreSarIaL 8

A ética empresarial é uma ética aplicada, que tem como foco a empresa e que se preocupa em dar ao 
negócio uma orientação correta, com finalidade de promover os resultados empresariais em harmonia 
com a felicidade de seus públicos interessados (funcionários, clientes, fornecedores, comunidade, 
acionistas, etc). Um marco referencial para a Ética Empresarial deve considerar: uma ética da 
responsabilidade; uma ética de humanidade; e uma ética geradora de uma cultura cooperativa.

Do ponto de vista da responsabilidade, a empresa ética:
> preocupa-se em realizar as suas estratégias e alcançar as metas de competitividade; 
> se responsabiliza pelos impactos econômicos, sociais e ambientais da sua atividade, 
procurando agir de forma proativa;
> estabelece uma política de relacionamento com os seus públicos de modo a promover a 
participação deles em seu processo de tomada de decisão; 

Do ponto de vista da ética da humanidade, a empresa ética: 
> estabelece os seus valores, princípios e critérios que devem pautar as estratégias 
empresariais e os relacionamentos com o público interno e externo
> promove a compreensão da humanidade do ser em todos os seus 
relacionamentos e processos;
> pratica a virtude e apresenta disposição de melhorar e aperfeiçoar sempre.

Do ponto de vista da ética geradora de uma cultura cooperativa, a empresa ética: 
> testemunha os seus valores no relacionamento entre os seus funcionários;
> busca o aperfeiçoamento constante dos processos e dos relacionamentos
> cuida do clima organizacional, no sentido de promover a busca dos resultados com 
cordialidade, respeito e transparência. 

Enfim, a ética empresarial é a articulação dos princípios de responsabilidade e humanidade no universo da 
empresa, a começar pela gestão do público interno, ampliando para a gestão de todos os públicos com os 
quais a empresa se relaciona. 

8 Fonte: Texto extraído do livro “Ética nos Negócios” de Roberto Patrus e Paula Pessoa. Editora Atlas, 2010.
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MÚSIca
MIXTUraÇÃo 9

carlinhos brown 

Tem gente que fuma e abandona a baga no chão
Tem gente que joga a latinha em qualquer lugar
Tem gente acumulando lixo e não quer separar
Tem gente que tá se cuidando e não sabe cuidar

Tá nem aí pro sol
Tá nem aí pro mar
Tá nem aí pra terra sustentável
Tá nem aí pro sol
Tá nem aí pro mar
Tá nem aí pra terra sustentável

Nêga, olha a natureza, tá uma milanesa
Corre, acolhe, nêga, nêga, nêga...

Ah ah ae ae ae ah ah ah ae ae ea oye oya

Mixturação natural
Na cidade tropical
Se você vem, eu também vou
Esse é momento do mundo pra fazer amor

Mixturação natural
Na cidade tropical
Se você vem, eu também vou
Esse é momento do mundo pra fazer amor

Tem gente que fuma e abandona a baga no chão
Tem gente que joga a latinha em qualquer lugar
Tem gente acumulando lixo e não quer separar
Tem gente que tá se cuidando e não sabe cuidar

Tá nem aí pro sol
Tá nem aí pro mar
Tá nem aí pra terra sustentável
Tá nem aí pro sol
Tá nem aí pro mar
Tá nem aí pra terra sustentável

9 Fonte: www.kboing.com.br Acesso em 19.07.2013

Esse é momento do mundo pra fazer amor

Esse é momento do mundo pra fazer amor

Tem gente que fuma e abandona a baga no chão
Tem gente que joga a latinha em qualquer lugar
Tem gente acumulando lixo e não quer separar
Tem gente que tá se cuidando e não sabe cuidar
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MÚSIca
aBSUrdo 10

Vanessa da mata

Havia tanto pra lhe contar
A natureza
Mudava a forma o estado e o lugar
Era absurdo

Havia tanto pra lhe mostrar
Era tão belo
Mas olhe agora o estrago em que está

Tapetes fartos de folhas e flores
O chão do mundo se varre aqui
Essa ideia do natural ser sujo
Do inorgânico não se faz

Destruição é reflexo do humano
Se a ambição desumana o Ser
Essa imagem infértil do deserto
Nunca pensei que chegasse aqui

Autodestrutivos,
Falsas vítimas nocivas?

Havia tanto pra aproveitar
Sem poderio
Tantas histórias, tantos sabores
Capins dourados

Havia tanto pra respirar
Era tão fino
Naqueles rios a gente banhava

Desmatam tudo e reclamam do tempo
Que ironia conflitante ser
Desequilíbrio que alimenta as pragas
Alterado grão, alterado pão

Sujamos rios, dependemos das águas
Tanto faz os meios violentos
Luxúria é ética do perverso vivo
Morto por dinheiro

Cores, tantas cores
Tais belezas
Foram-se
Versos e estrelas
Tantas fadas que eu não vi

Falsos bens, progresso?
Com a mãe, ingratidão
Deram o galinheiro
Pra vigiar

10 Fonte: www.kboing.com.br – Acesso em 19.07.2013

DIVULGAÇÃO
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MÚSIca
oXIGênIo 11
Jota Quest

Mesmo com a fumaça
Dá para ver
A incessante sinfonia
Da floresta
Respirando pelo mundo
Vendo tudo acontecer
Mesmo com a fumaça
Dá para ouvir
O som intermitente
Das corredeiras
E a cachoeira da fumaça
Vendo tudo acontecer

Dá para ver
Que ainda é possível voar
Dá para ver

Que o mundo ainda é verde
E o ar, oxigênio
Mesmo com a fumaça
Oxigênio
Mesmo com a fumaça
Oxigênio

Povo da Terra
Olhem para o céu
E vejam que límpido cristal
Tem nossa alma
O abraço das criaturas
No templo do amor
A paixão da natureza

O delírio do viver
Somos todos os deuses
Somos todos um só.

11 Fonte: www.kboing.com.br – acesso em 19.07.2013
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MÚSIca
eL nIño 12

tribo de Jah

Yo soy un hombre en estado de shock 
Con el tiempo temible a nos amenazar 
Dicen que es solamente un efecto muy fuerte 
El niño - un fenómeno que afecta el agua del mar 
Ya han hecho un culpable por todo el desastre - que pasa en el mundo 
Pero el peor efecto no tarda a llegar 
Si la agresión al planeta - no cesa un solo segundo 
En el porvenir nadie más que dará para hablar 
El niño acá, el niño allá! 
Que niño terrible! 
El niño ataca en todo lugar
El niño acá, el niño allá! 
Pobre niño tan detestable! 
Culpable por todo lo que tá por pasar.

12 Fonte: www.kboing.com.br – acesso em 19.07.2013
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MÚSIca
MUndo eM conFUSÃo 13
tribo de Jah

UiÊ, uiê-o
Mundo em confusão, mundo em confusão
UiÊ, uiÊ-o
Dias de tribulação, de degradação

Degradação moral e ambiental
Fruto da mesma ação nefasta
De um sistema irracional
Que polui, degrada e devasta

Os mentores da ordem econômica
Defensores de teses anacrônicas
Senhores do saber e da razão
Semeadores do saber e da razão
Semeadores de destruição
Almejam o lucro a todo custo
Apreciam o conforto, o bom gosto e o luxo
Não percebem o drama, o sinistro sinal
A bomba relógio do aquecimento global

Bless my eyes this morning
Jah, sun is on the rise once again

Pra rapaziada tudo é curtição
Se tá tudo muito bem, se tá tudo muito bom
Praia inflamada, chegou o verão
Dia de balada, de curtir um som
Rolando altas ondas, que alucinação
50 graus na sombra
Enquanto você caminha
O corpo cozinha
Em lenta combustão
A gatinha passa sabendo que abala
Com seu shortinho sexy 
e seu bumbum bala, bala
Bumbum bala, bala

Tudo muito bem, tudo muito bom
Não importa a ética
Império da estética
Degradação moral e ambiental
Espíritos alienados
Ninguém parece
Refletir com calma
Que o corpo padece
Morre o corpo e fica a alma

So much trouble in the world

Degradação moral de um sistema que falhou
Um mundo em confusão, 
o Mundo em que você parou
Ninguém parece acreditar, 
Nem refletir com calma
Uma nuvem imensa Fala sempre com clareza
Contra a realeza Que ostenta essa pobreza
Mas vale a liberdade e o bem que ela te faz
Liberdade é tudo aquilo Liberdade é muito mais

So much trouble in the world
So much trouble in the world

“Se tudo era uma farsa Então disfarça
Quem tem fé em Deus se afasta
Não fale mais em desgraça
Palavras e canções atrasa”

Uiê, uiê-o - mundo em confusão
Mundo em alfição
Uiê, uiê-o - dias de tribulação
De degradação
Uiê, uiê-o - mundo em aflição
Mundo em confusão

13 Fonte: http://www.letras.com.br/#!tribo-de-jah/mundo-em-confusao acesso em 12.08.2013



caderno do ParTIcIPanTe 
ÉTICA E CIDADANIA

formAção DE JovENs ProTAgoNIsTAs 
PArA o muNDo Do TrAbAlho 19

TECNologIA DA 
INformAção E DA 

ComuNICAção - TIC



caderno do ParTIcIPanTe 
ÉTICA E CIDADANIA

formAção DE JovENs ProTAgoNIsTAs 
PArA o muNDo Do TrAbAlho 20

HIPer TeXTo
SeTe ManeIraS de 
Se PreVenIr conTra 
deSaSTreS noS SeUS dadoS
Iremos exibir aqui parte de uma reportagem – por ser muito extensa – da Revista PC World de Julho de 2008: 

Não basta fazer backup das informações importantes. Às vezes, é preciso ter mais de uma cópia do 
que se quer proteger.

Uma base de dados corrompida do Outlook estraga seu arquivo de mensagens e também a lista 
de contatos. Uma pasta deletada acidentalmente leva consigo documentos importantíssimos de 
negócios. Já uma falha repentina do HD pode destruir não só os dados acima, como também seus 
arquivos mp3s e um acervo inestimável de fotos. 

A lista de possíveis catástrofes vai longe, e poucos usuários estão preparados para lidar com elas. 
Exatamente por isso que, em geral, não se têm um planejamento de backup.

Sob determinado ponto de vista, os dados que estão no PC são um pouco como dinheiro. 

Consultores financeiros sempre recomendam manter um portfólio diversificado.

Assim, se algum fundo cai muito, as chances de você ir à falência de uma vez são menores. O mesmo 
conceito se aplica aos backups: diversificando suas opções – isto é, arquivando seus dados em 
diversos locais, usando métodos diferentes – você estará seguro mesmo se algum desastre destruir 
alguma base de dados ou compilação de informações.

Vamos dar uma olhada nas maneiras pelas quais você pode ampliar seu portfólio de backups para se 
proteger contra a inevitável catástrofe de dados. Para garantir a segurança de seus documentos importantes, 
recomendamos usar pelo menos alguns dos métodos descritos a seguir, ao mesmo tempo.

método 6: backup de e-mail

Você é um colecionador de e-mails antigos? Se sim, provavelmente você iria detestar perder suas 
mensagens. 

Comece com um destes dois utilitários de backup gratuitos desenvolvidos exclusivamente para 
correio eletrônico. O Amic Email Backup, que copia tudo – inclusive seus contatos, configurações de 
conta e parâmetros de mensagem – em um simples arquivo comprimido. 

02/07/2008 - 14h52 - Atualizada em 02/07/2008 - 19h06
http://pcworld.com.br/dicas/2008/07/02/sete-maneiras-de-se-prevenir-contra-desastres-nos-seus-dados/



caderno do ParTIcIPanTe 
ÉTICA E CIDADANIA

formAção DE JovENs ProTAgoNIsTAs 
PArA o muNDo Do TrAbAlho 21

HIPer TeXTo
SETE MANEIRAS DE SE PREVENIR 
CONTRA DESASTRES NOS SEUS DADOS

Ou então opte pelo Mailstore Home, que duplica toda sua caixa em um arquivo dentro do qual dá 
para fazer buscas e opcionalmente faz backup para CDs e DVDs.

O Amic é compatível com nove clientes de e-mail, incluindo o Outlook, o Outlook Express, e o 
Eudora. Já o Mailstore Home funciona com o Windows Mail, Outlook, Outlook Express, Thunderbird, 
e o Seamonkey.

Evidentemente, a não ser que você coloque esses discos em um cofre ou faça upload dos arquivos 
pela Web, esses tipos de backup continuam vulneráveis a incêndio e outros desastres.

Eis uma razão para pensar em atrelar seu e-mail com o Gmail IMAP, que cria de fato um arquivo 
baseado em Web pela sincronização de mensagens entre os servidores do Google e seu PC.

Comece assinando uma conta grátis do Gmail, ativando o IMAP e seguindo as instruções de 
configuração para seu cliente de e-mail.  

Então, você poderá configurar ou sua conta de e-mail para encaminhar todas as mensagens para 
sua conta do Gmail ou o Mail Fetcher do Gmail para restaurar e-mails a partir do servidor POP3 de 
seu provedor.

A partir de então, todas as suas mensagens irão passar pelo Gmail, o que lhe dará mais de 6GB de 
espaço para mensagens e anexos, além de bons filtros de spam de lambuja. 

Depois de configurar tudo corretamente, você terá para sempre cópias de seus e-mails disponíveis 
na sua conta do Gmail acessível pela Web. Não se trata apenas do backup ideal de e-mail, mas 
também do mais prático.
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TIc
GerencIador de eMaIL

Existem vários softwares gerenciadores de email, dentre eles temos Microsoft Outlook, Thunderbird, Outlook 
Express, Windows live mail, etc... O gerenciador tem as ferramentas necessárias para trocar e mails com 
colegas e amigos ou para participar de grupos de notícias para trocar ideias e informações. Atualmente 
Windows mail é o mais usado no mundo para esta função, pois acompanha o sistema operacional Windows, 
juntamente com o Internet Explorer. 

Os Gerenciadores de e-mail colocam o mundo da comunicação on-line em sua área de trabalho. Seja para 
trocar e-mail com colegas e amigos ou ingressar em grupos de notícias para trocar ideias e informações, 
você encontrará aqui as ferramentas de que necessita.

GerencIar VÁrIas contas De e-maIl e De Grupos De notÍcIas
Se tiver várias contas de e-mail ou de grupos de notícias, você poderá trabalhar com todas elas em uma 
única janela. Você também pode criar vários usuários ou identidades para o mesmo computador. Cada 
identidade tem pastas de e-mail exclusivas e um catálogo de endereços individual. Várias identidades 
facilitam a separação do e-mail de trabalho do pessoal, além da separação do e-mail de usuários individuais.

naVeGar pelas mensaGens 
rÁpIDa e FacIlmente!
Usando a lista de mensagens e o painel de visualização, 
você pode exibir uma lista de mensagens e ler mensagens 
individuais ao mesmo tempo. A lista Pastas contém pastas 
de e-mail, servidores de notícias e grupos de notícias, e você 
pode alternar facilmente entre eles. Você também pode 
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TIc
GERENCIADOR DE EMAIL

criar novas pastas para organizar e classificar mensagens e configurar regras de mensagens para colocar 
automaticamente em uma pasta específica o e-mail de entrada que atenda a seus critérios. Você também 
pode criar seus próprios modos de exibição para personalizar a maneira como examina seu e-mail.

abrIr o outlooK
Passos para abrir o Outlook Express:
Clique no botão Iniciar; 
Aponte para Todos os Programas (ou Programas); 
1. Clique em Outlook Express;

2. Se for perguntado se você deseja abrir essa conta particular automaticamente toda vez que o Outlook 
Express for iniciado, clique Sim (em caso afirmativo) ou Não (em caso negativo). Mas Se você não desejar 
ver essa pergunta novamente, clique para marcar a caixa Fazer esta verificação sempre...

3. Marque a opção Ir diretamente para a minha caixa de entrada quando o Outlook Express for iniciado.

4. O Outlook Express direciona todas as mensagens para a caixa de entrada. Dessa forma, faz sentido 
ignorar a página de abertura.

a barra De Ferramentas 
A Barra de ferramentas do Outlook Express (mostrada nas imagens da versão 6.0) apresenta basicamente 
os itens numerados na figura abaixo:
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TIc
GERENCIADOR DE EMAIL

1. criar e-mail: aqui você clica quando quer redigir um e-mail e uma nova mensagem se abre. 

2. responder: quando você recebe uma mensagem e quer mandar uma resposta, basta clicar aqui e 
escrever sua resposta. 

3. responder a todos: quando você recebe um e-mail que foi endereçado a você e a outras 
pessoas (você pode saber se isto ocorreu olhando para o campo Cc que aparece em seu painel de 
visualização) e quer mandar uma resposta para todos que também receberam esta mensagem, 
basta clicar em “responder a todos”. 

4. encaminhar: quando você recebe um e-mail e quer mandá-lo para outra (s) pessoa(s), basta clicar em 
“encaminhar” e essa mensagem será enviada para o(s) destinatário(s) que você endereçar. 

5. Imprimir: quando você quiser imprimir um e-mail, basta clicar no botão indicado que uma nova janela 
se abre e nela você define o que deseja que seja impresso. 

6. excluir: quando você quiser excluir uma mensagem, basta clicar na mensagem (em sua lista de 
mensagens) e usar o botão excluir da barra de ferramentas. Sua mensagem irá para a Pasta Itens excluídos. 

7. enviar e receber: clicando nesse botão, as mensagens que estão em sua Caixa de Saída serão enviadas e 
as mensagens que estão em seu servidor chegarão a seu Outlook. 

8. endereços: este botão faz com que seu Catálogo de Endereços (seus contatos) se abra. 

9. localizar: este botão é útil quando você quer encontrar uma mensagem que esteja em seu Outlook. Ao 
clicar em “Localizar”, uma nova janela se abre e você pode indicar os critérios de sua busca, preenchendo os 
campos que estão em branco e clicando em “localizar agora”. 

Fechar o outlooK eXpress
No fechamento, o Outlook Express funciona do mesmo modo que todos 
os outros programas do Windows.

> No menu arquivo, clique em sair. Para sair rapidamente, pressione as teclas alt+F4.
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GERENCIADOR DE EMAIL

como conFIGurar o outlooK eXpress

Antes de usar o Outlook Express para enviar e receber mensagens de e-mail, você precisa configurar 
uma conta. Você pode ter mais de uma conta para negócios, compras on-line, etc. Cada pessoa que usa 
o computador também poderá ter sua própria conta individual. O Outlook Express é capaz de lidar com 
todas elas de forma elegante.

O Assistente para Conexão com a Internet reduz o trabalho de configurar uma caixa de correio on-line 
fornecendo informações passo a passo para cada conta de e-mail que você configurar.

1. Antes de prosseguir, verifique se você conhece seu endereço de e-mail junto com as informações a 
seguir. (Talvez seja necessário contatar o provedor de serviços da Internet para obtê-los.)

prImeIro, as InFormaÇÕes os serVIDores De e-maIl: 
> O tipo de servidor de e-mail que você usa: POP3 (para a maioria das contas de e-mail), 
HTTP (como o Hotmail) ou IMAP;

> O nome do servidor de e-mail de entrada;

> Para os servidores POP3 e IMAP, o nome do servidor de e-mail de saída (geralmente SMTP).
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 segundo, as informações sobre sua conta:
> O nome da conta e a senha;

> Descubra 

> Inicie o Outlook Express e no menu Ferramentas, clique em contas;

> Se o Assistente para Conexão com a Internet for iniciado automaticamente, passe para a etapa 4;

> Clique em adicionar e em email para abrir o Assistente para Conexão com a Internet; 

> Na página seu nome do assistente, digite seu nome da mesma forma que deseja vê-lo exibido para 
todos que receberem mensagens de e-mail de você e clique em avançar;

> A maioria das pessoas usa o nome completo, mas você pode usar apenas um nome, até mesmo 
um apelido, que as pessoas possam reconhecer, tendo o cuidado com o nome que você irá colocar. 
Importante lembrar que o email é também um meio de comunicação com pessoas do mundo corporativo. 

> Na página email na Internet, digite o endereço de email e clique em avançar; 

> Na página nomes dos servidores de email, preencha o primeiro bloco de informações que você 
obteve do provedor de serviços da Internet na etapa 1 e clique em avançar; 

Se você optar pelo HTTP como o servidor de e-mail de entrada (conta 
do MSN ou Hotmail), essa página do assistente aparecerá ligeiramente 
diferente de forma que você possa identificar o provedor de serviços de 
e-mail HTTP.  

eXTra!
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GERENCIADOR DE EMAIL

Na página Logon no e-mail da Internet, digite o nome e a senha da conta;

Clique em avançar e em concluir.

Pronto! Sua conta de e-mail está configurada!

As pastas padrão do Outlook não podem ser alteradas. Você poderá 
criar outras pastas, mas não deve mexer nas seguintes pastas:

caixa de entrada: local padrão para onde vão as mensagens que 
chegam ao seu Outlook. (Você pode criar pastas e regras para mudar o 
lugar para o qual suas mensagens devam ser encaminhadas.); 

caixa de saída: aqui ficam os e-mails que você já escreveu e que vai 
mandar para o(s) destinatário(s); 

Itens enviados: nesta pasta ficam guardados os e-mails que você já 
mandou; 

Itens excluídos: aqui ficam as mensagens que você já excluiu de 
outra(s) pasta(s), mas continuam em seu Outlook; 

rascunhos: as mensagens que você está escrevendo podem ficar guardadas neste espaço, podendo ser 
concluída em um momento posterior.
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caIXa De entraDa
A caixa de entrada oferece flexibilidade para enviar e receber mensagens do 
escritório, de casa ou da rua.

crIar e enVIar mensaGens
Siga as instruções para criar e enviar uma nova mensagem:
1. Clique no ícone criar e-mail (barra de ferramentas);

2. Quando você clica em criar e-mail, um formulário em branco aparece (imagem abaixo). Este funciona 
como um molde para ajudá-lo a elaborar suas mensagens;

3. Na caixa para, digite o nome de e-mail de cada destinatário, separando-os com uma vírgula ou um 
ponto-e-vírgula ( ; ) Os campos Cc e Cco  não são obrigatórios.

Para adicionar nomes de e-mail do catálogo de endereços, clique no ícone de catálogo na janela nova 
mensagem, ao lado de para, cc, cco e selecione os nomes.

Para usar a caixa cco, no menu exibir, selecione todos os cabeçalhos.

Na caixa assunto, digite um título de mensagem (não obrigado, porém recomendado). 

Digite a mensagem no campo destinado e clique em enviar na barra de ferramentas. 
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Formatar o teXto Das mensaGens
Você pode alterar as características do seu texto, tais como fonte, tamanho, cor etc., ou a forma 
como as linhas são exibidas na sua mensagem, com as ferramentas de formatação disponíveis na 
barra de ferramentas de formatação na janela de mensagem. 

Os recursos disponíveis na barra de ferramentas de formatação são muito fáceis de entender, 
pois são idênticos a outros editores de texto atuais. Utilize também a opção Formatar do menu 
principal, dentro da própria mensagem.

Ícones De lIstas De mensaGens Do outlooK eXpress
Os ícones a seguir aparecem nos e-mails e indicam a prioridade das mensagens, se as mensagens 
possuem arquivos anexados ou ainda se as mensagens estão marcadas como lidas ou não lidas. 

Descrição

para... A mensagem é enviada “diretamente” ao destinatário.

(Cópia carbono) Uma cópia da mensagem é enviada ao destinatário, e o nome dele 
fica visível para outros destinatários da mensagem.

(Cópia carbono oculta) Uma cópia da mensagem é enviada ao destinatário, e o 
nome dele não fica visível para outros destinatários da mensagem. Essa caixa estará 
disponível ao acessar a opção Campo Cco (menu Exibir).

cc...

cco...

DIFerenÇas entre para..., cc... e cco...
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InDIca Que:

A mensagem possui um ou mais arquivos anexados.

A mensagem foi marcada como de prioridade alta pelo remetente.

A mensagem foi marcada como de prioridade baixa pelo remetente.

A mensagem foi lida. O título da mensagem aparece em tipo claro.

A mensagem não foi lida. O título da mensagem aparece em negrito.

A mensagem foi respondida.

A mensagem foi encaminhada.

A mensagem está em andamento na pasta rascunhos.

A mensagem está assinada digitalmente e não foi aberta.

A mensagem está criptografada e não foi aberta.

A mensagem está assinada digitalmente, criptografada e não foi aberta.

A mensagem está assinada digitalmente e foi aberta.

A mensagem está criptografada e foi aberta.

A mensagem está assinada digitalmente, criptografada e foi aberta.

A mensagem possui respostas que estão recolhidas. Clique no ícone para mostrar todas as 
respostas (expandir a conversação).

A mensagem e todas as suas respostas estão expandidas. Clique no ícone para ocultar todas as 
respostas (recolher a conversação).

O cabeçalho da mensagem não lida está em um servidor IMAP. 

A mensagem aberta está marcada para exclusão em um servidor IMAP. 

A mensagem está sinalizada. 

A mensagem IMAP está marcada para ser descarregada. 

A mensagem IMAP e todas as conversações estão marcadas para serem descarregadas. 

A mensagem IMAP individual (sem conversações) está marcada para ser descarregada. 

Veja o que eles significam:
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maIs De um usuÁrIo no outlooK
Se houver mais de um usuário do computador que também deseje utilizar o Outlook para 
ler e enviar suas mensagens de e-mail, poderá ser criada uma conta de correio para cada um, 
separadamente, no Outlook Express.

Isto significa que cada pessoa pode também ter suas configurações pessoais separadas. Isso é possível por 
meio da criação de várias identidades. 

A criação de identidades é uma forma de várias pessoas usarem o Outlook Express e o catálogo 
de endereços no mesmo computador. Por exemplo, você e um parente podem compartilhar um 
computador. Se cada um criar uma identidade, vocês poderão ver o próprio e-mail e seus contatos ao fazer 
logon com suas identidades.
 
Uma vez criadas as identidades, você poderá alternar entre elas sem precisar desligar o computador ou 
perder a conexão com a Internet. 

Para adicionar uma nova identidade faça o seguinte: 

1. No menu arquivo, clique em Identidades e, em 
seguida, em adicionar nova identidade; 

2. Uma nova janela se abre. Digite no espaço específico 
o nome do novo usuário; 

3. Se desejar incluir uma senha para essa identidade, 
clique em Exigir senha e insira uma senha; 

4. O programa irá perguntar se você deseja fazer logon 
como o novo usuário. 

5. Se você responder que sim, o programa solicitará 
informações sobre sua conexão com a Internet. Se você responder que não, o usuário atual 
permanecerá conectado.

alterar para outro usuÁrIo 
Para alternar o Outlook para uma identidade diferente, isto é, para mudar para 
outro usuário: 
1. No menu arquivo, clique em alternar identidade; 

2. Uma nova janela se abre. Clique no nome do usuário para o qual deseja mudar. 



caderno do ParTIcIPanTe 
ÉTICA E CIDADANIA

formAção DE JovENs ProTAgoNIsTAs 
PArA o muNDo Do TrAbAlho 32

TIc
GERENCIADOR DE EMAIL

alternar IDentIDaDes 
1. No menu Arquivo, clique em Identidades e, 
em seguida, em Gerenciar identidades;

2. Uma nova janela se abre. Para alterar a senha ou o nome da 
identidade, Selecione o nome e clique em Propriedades; 

3. Para alterar a identidade que se abre durante a inicialização, 
selecione uma identidade na lista que aparece. Observação: 
Se a caixa de seleção estiver desmarcada, será solicitada a 
identidade desejada sempre que você abrir um programa com 
reconhecimento de identidade;

4. Para alterar a identidade a ser usada 
por todos os programas, selecione 
uma identidade na lista que aparece 
logo abaixo na janela.

crIar um catÁloGo De enDereÇos
Para criar um catálogo de endereços é preciso definir inicialmente um Catálogo de Endereços contendo 
algumas pessoas e seus respectivos endereços de e-mail no Outlook Express (versão 5 e posteriores). Em 
seguida,  faça o seguinte: 

1. Clique, no menu principal do Outlook, em Ferramentas / catálogo de endereços; 

2. Uma janela de nome: “catálogo de endereços - identidade principal” se abrirá; 

3. Clique em “novo” e escolha a opção: “novo contato”; 

4. Mais uma janela se abre: “propriedades de”. Aqui você vai digitar todos os dados que deseja para cada 
um dos contatos; 
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5. Após digitar o “endereço de correio eletrônico”, no campo correspondente, clique no botão 
“adicionar” e em “oK”. 

6. Da mesma forma, você vai acrescentando novos nomes ao seu “catálogo de endereços”. 

Quando for mandar uma mensagem, ao clicar em “para”, esse catálogo se abre e fica bem mais fácil e 
rápido localizar o destinatário. 

VerIFIcar mensaGens
Para saber se chegaram novas mensagens, faça o seguinte: 
1. Com seu Outlook aberto, clique em Enviar/Receber na barra de ferramentas;

2. Lembre-se de que todas as mensagens da caixa de saída serão enviadas também;

Se preferir apenas receber ou apenas enviar mensagens, você pode usar o seguinte recurso:
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1. Clique em Ferramentas / enviar e receber, escolha a opção que deseja e clique nela. 

crIar noVas pastas 
Para organizar seu Outlook, você pode criar ou 
adicionar quantas pastas quiser. 

1. No menu arquivo, clique em pasta; 

2. Clique em nova; 

3. Uma nova janela se abrirá; 

4. Na caixa de texto nome da pasta, digite o 
nome que deseja dar à pasta e, em seguida, 

selecione o local para a nova pasta. 

Lembre-se de que o Outlook Express vai criar sua pasta nova dentro daquela que estiver selecionada 
no momento. Se você selecionar, por exemplo, “Caixa de Entrada” e solicitar uma nova pasta, ela será 
posicionada dentro da Caixa de Entrada. 

Se o que você quer é uma nova pasta, independente das que você já criou, selecione sempre o item 
Pastas Locais;

Dê um nome e selecione o local onde quer que fique esta nova pasta que você acabou de criar.
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para acrescentar contatos em sua caIXa De e-maIls 
Para acrescentar endereços eletrônicos de pessoas 
(contatos) em sua lista de endereços faça o 
seguinte:

1. Clique no botão endereços; 

2. Em seguida, selecione “novo” e “novo contato”; 

3. Escreva o nome e o novo endereço eletrônico 
(tipo: nome@provedor.com.br); 

4. Clique em oK. 

Você pode também configurar o Outlook Express para que seus 
destinatários sejam adicionados automaticamente ao catálogo de 
endereços quando você responder a uma mensagem. Para adicionar todos 
os destinatários de respostas ao catálogo de endereços, faça o seguinte:

1 - Clique em Ferramentas;

2 - Clique em opções;

3- Na guia Enviar, clique em Incluir automaticamente no catálogo de 
endereços os destinatários das minhas respostas. 

BIZZU!
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localIZar mensaGens
Se você quiser localizar uma mensagem em uma pasta ou uma pessoa que faça parte de seu catálogo de 
endereços, pode clicar na setinha que está ao lado da pasta e alguns itens específicos aparecem, como 
você pode ver na imagem ao lado: 

Basta indicar o que você quer localizar. Em seguida, uma nova janela se abre e você preenche com os 
dados que interessam para sua busca. 

Se você parar o mouse sobre cada um dos botões da barra de ferramentas, 
poderá ver uma caixa de diálogo que descreve a função do botão, 
conforme imagem acima.

BIZZU!
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bacKup De pastas De e-maIl
As pastas de e-mail do Outlook Express possuem a extensão .dbx (por exemplo, “Itens enviados.dbx”). 

Para fazer um backup de suas pastas de e-mail, localize o arquivo da pasta (você pode clicar com 
o botão direito em Iniciar/Pesquisar e procurar por *.dbx), copie-o para uma pasta de backup, em 
outra mídia de armazenamento ou para uma unidade da rede.

Você também pode fazer o seguinte: 

1. Abra o Outlook Express;

2. Clique no menu Ferramentas e escolha opções;

3. Clique na guia manutenção, clique em pasta de armazenamento;

4. Aparecerá o local onde as mensagens estão guardadas. Anote-o;

5. No Windows Explorer, localize a pasta em que estão armazenadas as mensagens do Outlook 
Express (o endereço que você descobriu seguindo os passos acima);

6. Selecione todos os arquivos desta pasta; 

7. Com os arquivos selecionados, clique o botão direito do mouse e escolha a opção copiar; 

8. Crie uma pasta para guardar as mensagens, clique nela com o botão direito do mouse e 
escolha a opção colar; 

9. Pronto! As mensagens estão copiadas.

10. Lembre-se de que alguns arquivos de mensagens são grandes demais. Você pode gravar 
tudo em disco externo ou mídias de maior capacidade.
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o Que VocÊ nÃo entenDeu? Anote para pedir esclarecimento.

dÚVIdaS?
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Já que você não consegue (ou não pode) ficar longe do computador por muito tempo, que tal fazer 
algumas pausas para cuidar da saúde e poder aproveitar melhor o seu precioso brinquedo?

O uso contínuo do computador de forma  inadequada pode (e provavelmente vai) causar-lhe 
alguma lesão na região das mãos, ombros, braços e costas. Repetitive Strain Injury - RSI ou Lesão 
por Esforço Repetitivo - LER  é o nome dado às lesões que estão relacionadas com o uso repetitivo 
e/ou excessivo de determinadas ferramentas. A LER quanto mais cedo for tratada, mais fácil será a 
recuperação, então é melhor prevenir do que remediar. 

o teclaDo e o mouse
Geralmente não é dada a devida importância para essa dupla, mas são os periféricos que mais 
usamos. Programadores e digitadores são as pessoas que mais usam, estes devem preferir um que 
seja ergométrico, com apoio para o punho, do tipo Slim e com teclas baixas e macias, parecido com 
os de notebook.

Para o mouse vale a mesma regra, prefira um que caiba perfeitamente na sua mão e que seja 
confortável ao usar, se possível utilize um óptico sem fio (uma mão na roda para os gamers). Não 
trabalhe com o pulso inclinado em direção ao dedo mínimo, pode causar desvio ulnar e dores 
fortes. Use um apoio para o antebraço e evite esticar o braço para utilizar o mouse, assim evitará 
uma bela tendinite.

blog de Diego xavier: Saúde no computador / Publicado em 28 de fevereiro, 2008 | Categoria: Uso 

SaÚde no 
coMPUTador
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Dica: use as duas mãos para fazer uma combinação de teclas.

o monItor
O maior vilão dos olhos, que não foram feitos para as altas resoluções e milhões de cores dos 
monitores atuais. Geralmente fica-se com a vista cansada, os olhos vermelhos e dores de cabeça. 
Quando passamos muito tempo em frente ao computador com algo interessante esquecemos 
de piscar, essa função é muito importante, com ela lubrificamos os olhos, mantendo-o úmido, 
indispensável para uma boa visão.

A recomendação é para o monitor ficar cerca de 50 centímetros afastado do usuário, 
aproximadamente na altura dos olhos, evitando abaixar ou levantar a cabeça. Deve-se regular o 
brilho da tela e diminuir a iluminação.

a caDeIra
A distância entre a mesa e a cadeira deve ser cômoda, de jeito que os pés estejam apoiados no 
chão. A cadeira deve ter um bom apoio para a região da coluna lombar. Assentos com braços 
ajudam a prevenir a tendinite. Os joelhos precisam ficar um pouco mais altos que os quadris. Evite 
se debruçar sobre a mesa.

Primeira lição para quem começa a navegar na Rede: diante de um 
artigo com informações antigas, cheque novamente o site e veja a 
atualização dos dados.

BIZZU!
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PeLo TraBaLHo?
Não, também podem ser causa de ler atividades esportivas que exijam grande esforço. Da mesma 
forma,  a má postura ou postura incorreta, compressão mecânica das estruturas dos membros e 
outros fatores podem causar ler.

QuaIs as possÍVeIs causas Das lesÕes por esForÇos repetItIVos?
Podemos citar entre tantas, outras como:
1. posto de trabalho inadequado e ambiente de trabalho desconfortável;
 
2. atividades no trabalho que exijam força excessiva com as mãos;
 
3. posturas inadequadas e desfavoráveis às articulações;

4. repetição de um mesmo padrão de movimento;

5. tempo insuficiente para realizar determinado trabalho com as mãos;

6. jornada dupla ocasionada pelos serviços domésticos;

7. atividades esportivas que exijam grande esforço dos membros superiores;

8. compressão mecânica das estruturas dos membros superiores;

9. ritmo intenso de trabalho;

10. pressão no trabalho;

11. metas de produção crescente e pré-estabelecidas;

12. jornada de trabalho prolongada;

13. falta de possibilidade de realizar tarefas diferentes;

14. falta de orientação de profissional de segurança e ou medicina do trabalho;

15. mobiliário mal projetado e ergonomicamente errado;

16. postura fixa por tempo prolongado;
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17. tensão excessiva e repetitiva provocada por alguns tipos de esportes;

18. desconhecimento do trabalhador e ou empregador sobre o assunto.

QuaIs as DoenÇas Decorrentes De esForÇos repetItIVos?
São diversas, a saber as mais comuns são,
1. Tenossinovites;

2. Tendinites;

3. Epicondilite;

4. Síndrome do túnel do carpo;

5. Bursites;

6. Dedo em gatilho;

7. Sindrome do desfiladeiro torácico;

8. Síndrome do pronador redondo;

9. Mialgias.

Que FaZer em caso De suspeIta De ler?
O mais recomendado é procurar o médico imediatamente e passar por uma avaliação. Também é 
aconselhável parar com a atividade suspeita de ser causa da LER.

estou com suspeIta De ler. Que mÉDIco DeVo procurar?
O site Repetitive-Strain-Injury.com recomenda que seja médico com conhecimento e 
especialização em LER/DORT, ortopedista, reumatologista ou neurologista. É comum o 
encaminhamento para fisioterapia depois de avaliação médica.

o repetitive-strain-Injury.com também sugere os seguintes passos para a escolha do 
profissional de saúde:
1. qual a experiência que ele possui em LER?
2. qual sua eficiência no tratamento da LER?
3. como é o tratamento?
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O hardware é a parte física do computador, ou seja, é o conjunto de componentes eletrônicos, circuitos 
integrados e placas, que se comunicam através de barramentos. 

 Em contraposição ao hardware, o soFtWare é a parte lógica, ou seja, o conjunto de instruções e dados 
que é processado pelos circuitos eletrônicos do hardware. Toda interação dos usuários de computadores 
modernos é realizada através do software, que é a camada, colocada sobre o hardware, que transforma o 
computador em algo útil para o ser humano.

 O termo “hardware” não se refere apenas aos computadores pessoais, mas também aos equipamentos 
atrelados a produtos que necessitam de processamento computacional, como os dispositivos encontrados 
em equipamentos hospitalares, automóveis, aparelhos celulares, dentre outros.

placa-mÃe (motherboarD)
placa-mãe, também denominada mainboard ou motherboard, é uma placa 
de circuito impresso eletrônico.  É considerado o elemento mais importante 
de um computador, pois tem como função permitir que o processador se 
comunique com todos os periféricos instalados. Na placa-mãe, encontramos não 
só o processador, mas também a memória RAM, os circuitos de apoio, as placas 
controladoras, os conectores do barramento PCI e os chipset, que são os principais 
circuitos integrados da placa-mãe e são responsáveis pelas comunicações entre o 
processador e os demais componentes.

tIpos De placa-mÃe
On-board: como o próprio nome diz, o componente on-board vem diretamente conectado aos circuitos da 
placa-mãe, funcionando em sincronia e usando a capacidade do processador e da memória RAM quando se 
trata de vídeo, som, modem e rede. Em caso de defeito de um dos componentes on-board não é possível a 
substituição individual, sendo necessário a substituição completa da placa-mãe.
 
Off-board: são os componentes ou circuitos que funcionam independentemente da placa mãe e por isso, 
são separados, tendo sua própria forma de trabalhar e não usando o processador. Geralmente, quando 
vídeo, som, modem ou rede, o dispositivo é “ligado” à placa-mãe usando os slots de expansão. Por isso, têm 
um preço mais elevado que os dispositivos on-board, sendo quase que totalmente o contrário em todos os 
aspectos do tipo on-board, ou seja, praticamente todo o processamento é realizado pelo próprio chipset 
encontrado na placa do dispositivo.

Essa material foi organizada pela equipe de Teconologia da Informação e Comunicação – TIC do Programa Com.Domínio Digital, com textos extraídos dos sites www.wikipedia.org, 
www.apostilando.com, http://www.tecmundo.com.br e dos livros do Professor Gabriel Torres. 
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FuncIonamento
A placa-mãe realiza a interconexão das peças componentes do microcomputador. Assim, processador, 
memória, placa de vídeo, HD, teclado, mouse, etc. estão ligados diretamente à placa-mãe. Ela possui 
diversos componentes eletrônicos (circuitos integrados, capacitores, resistores, etc.) e entradas especiais 
(slots), para que seja possível conectar os vários dispositivos. 
 
Vamos destacar os mais importantes:
>  Processador;

> Memória RAM

> Bios (memória ROM)

> Bateria

> Chipset (norte e sul) (Northbridge & Southbridge)

> Conectores

> Slots de expansão (PCI, PCI EXPRESS...) 

> Conector IDE 

> Conector SATA, eSATA

> Conector Mouse 

> Conector Teclado 

> Conector USB 
 

processaDor
O processador, também conhecido como CPU, é o principal componente 
do computador. Seu encaixe chamado de socket deve ser obrigatoriamente 
compatível com a placa-mãe a ser instalada. Ou seja, cada modelo de 
processador utiliza um modelo de placa-mãe. Cada tipo de processador tem 
características que o diferenciam de outros modelos, como a quantidade de 
pinos, por exemplo, ou na velocidade de processamento. Assim sendo, as placas-

mãe são desenvolvidas para aceitar especificamente cada tipo processador.



caderno do ParTIcIPanTe 
ÉTICA E CIDADANIA

formAção DE JovENs ProTAgoNIsTAs 
PArA o muNDo Do TrAbAlho 46

TIc
HARDWARE X SOFTWARE

A velocidade de processamento (clock) é um dos itens que determina a capacidade ou “agilidade” da 
máquina, entretanto a quantidade de memória cache é fundamental para a agilidade do processador. 
A própria placa-mãe possui clock (FSB), que multiplicado ao processamento determina uma maior 
velocidade na execução das tarefas.

É importante lembrar que celulares, smartphones, tablets e vídeo games, precisam de processadores 
para funcionar. Esse componente tão vital é responsável por carregar e realizar as operações aritméticas e 
lógicas de que os programas de computador fazem uso.
Leia mais em: http://www.tecmundo.com.br/historia/2157-a-historia-dos-processadores.htm

 

memÓrIa 
random access memory, ou memória de acesso aleatório.

memÓrIa ram
Quando falamos em memória de um computador estamos nos referindo 
a Área de trabalho do processador. É na ram que o Processador realiza 
seus trabalhos, definidos nos programas. Por exemplo, quando ligamos 
nosso computador e executamos um programa, o processador armazena-o 
temporariamente na memória, para melhor lidar com suas instruções.

A ram é também chamada de memória volátil, porque os dados armazenados, não permanecem 
quando desligamos o computador. A ram é apenas para trabalho.

As placas-mãe mais antigas trabalhavam com tecnologia conhecida com SDRAM. Atualmente, o padrão 
usado é o DDR (Double Data Rate). As memórias RAM também trabalham com velocidade (clock) diferente. 
São as DDR2, DDR3 e DDR4.

Com relação à capacidade de instalação de memória RAM, nas placas-mãe mais antigas chegavam a 32Mb 
ou 64Mb. Entretanto hoje é comum micros com 4Gb, 8Gb ou 16Gb por padrão, alguns podendo ter a 
memória expandida (dependendo da placa-mãe) para 32Gb ou mais (ao ler este artigo é possível que a 
capacidade já seja maior). 

memÓrIa rom
memória rom é um tipo de chip (Flash-ROM) que contém um pequeno software 
(256Kb) chamado Basic Input Output System – BIOS, responsável por controlar o uso 
dos dispositivos e manter informações de data e hora. O BIOS efetua o Post, uma 
rotina que testa os componentes do micro em busca de eventuais erros.

Podemos alterar as configurações de hardware através do Setup, uma interface também presente na Flash-
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ROM. Estas informações são mantidas pela bateria enquanto o micro está desligado.
 

baterIa
bateria de lítio 
A bateria interna do tipo Lítio tem a função de manter as informações da Flash-ROM (Memória) 
armazenadas, enquanto o computador está desligado.

chIpset
chipset é o chip responsável pelo controle de diversos dispositivos 
de entrada (input) e saída (output) como o barramento, o acesso à 
memória, o acesso ao HD, dispositivos on-board, comunicação do 
processador com a memória RAM e componentes da placa-mãe.

Nas placas-mãe é comum encontrarmos dois chipset: 
norte (northbridge) e sul (south bridge).

O chipset sul ou (south Bridge) geralmente é responsável pelo controle 
de dispositivos de entrada ou saída (I/O) como as interfaces IDE que 

ligam os HD’s, os drives de CD-ROM, drives de DVD-ROM e drives de disquete ao processador. Controlam 
também as interfaces Seriais ATA. Geralmente cuidam também do controle de dispositivos on-board, 
como o som.

 O chipset norte ou (north Bridge) faz o trabalho mais pesado e por isso geralmente requer um dissipador 
de calor devido ao seu aquecimento elevado. Cabe ao chipset norte as tarefas de controle do FSB (Front 
Side Bus)- velocidade na qual o processador se comunica com a memória RAM e com os componentes da 
placa-mãe.

Slots de expansão placa de rede 100Mbit tipo PCI   Foto do adaptador gráfico tipo PCI Express
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Algumas tecnologias foram desenvolvidas para dar maior flexibilidade aos computadores pessoais, uma 
vez que cada cliente pretende utilizá-lo para um fim específico.

O barramento pcI (ou peripheral component Interconnect) é uma tecnologia para conectar diferentes 
periféricos à Placa-mãe. Veja maiores detalhes no artigo Peripheral Component Interconnect.

cabo Flat (Flat cable)
Alguns periféricos mais antigos (disco rígido, unidade de disquete, CD e DVD) utilizam 

um tipo de cabo específico para a sua conexão ao micro. O flat cable, é um cabo 
plano e flexível para dispositivos IDE. 

cabo sata
A tecnologia atual de transferência de dados entre os dispositivos de armazenamento e drives com o 
computador hoje utilizada se chama SATA. Sua primeira grande vantagem em relação ao IDE é referente 
ao tamanho dos cabos, que eram enormes nos dispositivos IDEs, por estes apresentarem transferência 
de dados de forma paralela. Como no SATA tudo é feito em série, um pequeno cabo é capaz de realizar a 
mesma tarefa com um desempenho bem superior.
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1 - eQuIpamento necessÁrIo:
É aconselhável ter uma bancada de trabalho, cuja superfície seja limpa, plana, bem iluminada, 
com uma altura confortável e que tenha o tamanho sufi ciente para comportar todas as “partes” 
que integrarão o futuro computador. Quanto às ferramentas, seria bom ter um desses kits de 
ferramenta para informática, ou ferramentas avulsas para eletrônica, como pequenas chaves de 
fenda, philips, pinças, alicates e uma pulseira antiestética. 

2 - escolha Do GabInete:
existem alguns tipos de gabinetes:

> Pequeno (Mini Tower)

> Médio (Midi Tower)

> Grande (Full Tower, mais usado p/ servidores)

> All-in-one (todos em um)

3 - Fonte:
Fonte é a peça responsável por fornecer energia contínua para todos os 
componentes do computado, pois sua principal função é converter a corrente 
alternada em corrente contínua e distribuir para placa-mãe e dispositivos. 

Leia mais em: http://www.tecmundo.com.br/fonte/1435-fontes-voce-da-a-devida-importancia-a-sua-.htm#ixzz2xlT0PaFl

Evite tocar nos componentes eletrônicos e nas trilhas de circuito impresso das 
placas, também previna-se do cúmulo de cargas elétricas. Para isso, pode ser 
utilizada, junto à bancada de trabalho, a pulseira antiestática que, ao estar no 
pulso do montador e conectada ao terra da bancada, fará com que a energia 
estática, que possa estar presente no montador, escoe para o aterramento. 
Fatores importantes ao lidar com montagens de equipamentos eletrônicos são: 
ser organizado, manter a calma e não usar a força.

eXTra!
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4 - montaGem no GabInete
Através das figuras ilustrativas, mostraremos passo a passo, como montar a placa-mãe corretamente na 
bandeja do gabinete.

  

Para fixar a placa-mãe na bandeja, é necessário identificar quais são os 
furos coincidentes entre a bandeja e a placa-mãe, sendo que a placa-mãe 
tem que receber pelo menos dois pontos de fixação por parafuso, e os 
demais orifícios da placa-mãe devem receber a base isolante. No caso 
deste último, será necessário encaixar a extremidade inferior da base 
isolante de tal forma que seja fixa por baixo da bandeja, após ter sido 
deslocada pelo sulco do orifício. 

À esquerda, bandeja de gabinete atX

Por último, coloca-se a placa na posição adequada em relação à bandeja e, 
em seguida, se aplica o parafuso no orifício da placa, indo ele ao encontro da 
rosca do parafuso sextavado que está entre a placa e a bandeja.
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5 - FIXaÇÃo Da memÓrIa
Os módulos de memória mais adotados atualmente 
são os DDR2.

Em primeiro lugar, o montador deverá identificar 
qual socket da placa é o prioritário, porque quando 
há mais de um socket de memória, um deles deverá 
ser ocupado inicialmente. A indicação geralmente é 
feita no manual ou na própria placa-mãe através da 
impressão feita próximo ao socket, que é geralmente 
“DIMM 0” ou “DIMM 1”, tendo os módulos seguintes 
valores maiores que estes primeiros. O próximo passo 
é a preparação do socket de memória presente na 
placa-mãe.

Estes sockets têm duas travas, uma em cada lado, que 
vão prender o módulo de memória no próprio socket. 

Portanto, devem-se abrir as travas, e, em seguida, 
deve-se comparar a posição de inserção do módulo 
de memória ao socket, já que existem nele batentes 
de segurança. No módulo existem umas reentrâncias 
que devem coincidir com os batentes do socket. 
Após identificar a posição correta, basta pressionar o 
módulo de memória contra o socket até que as travas 
laterais o fixem.

6 - FIXaÇÃo Do processaDor e Do cooler
Existem vários tipos de Socket para processador, como citado 
anteriormente.

Nas ilustrações a seguir, será apresentado o socket 370.

A seguir, está sendo representada a sequência de fixação de um 
processador Core 2 Duo em um Socket LGA 775

A ausência de orifício neste vértice indica que este ponto é o que 
coincidirá com o pino 1 do processador. Note que parece que há 
um chanfro, o qual coincidirá com o chanfro do processador.
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Após a fixação do processador ao socket, se instala sobre o processador um dispositivo para fazer o 
seu resfriamento, que é o cooler (também chamado de ventoinha), composto de um dissipador de 
alumínio e um pequeno ventilador que impõem um fluxo de ar que vai ao encontro do dissipador, 
que está em contato contínuo com o processador. Este elemento é vital para os computadores 
modernos, que costumam esquentar muito.

7 - FIXaÇÃo Dos leDs
Para conectá-los corretamente, é importante observar o manual, a fim de localizar os contatos 
corretos e as devidas posições de conexão (posições variam, de acordo com cada placa).

8 - coneXÃo De cabos InterFaces
Aproveitando que a placa-mãe ainda está fora do gabinete, é possível conectar diversos cabos com 
bastante facilidade. Isso se comparada à mesma conexão com a placa-mãe já fixa no gabinete, cuja 
área de trabalho se torna restrita.

Os cabos flat farão a conexão da controladora 
de discos, que neste caso é on board, com 
os seus respectivos periféricos, como o disco 
rígido, CD-ROM e drives de discos flexíveis. Os 
flat cable tem em sua lateral uma listra de cor, 
geralmente, vermelha, que identifica aquele 
lado como o lado do “pino 1”, isto é, este lado 
deverá coincidir com o lado marcado também 
nos periféricos, criando uma compatibilidade 
em relação à conexão.

Processador inserido no socket Cooler
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Parafusando uma placa de vídeo no slot 
PCI de uma placa off-board.

representação de uma placa on-board (VGa, rede, som, modem)
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9 - InstalaÇÃo Dos DrIVes no GabInete
O próximo passo a ser seguido é a fixação dos drives (disco rígido, unidade de disquete e CD-ROM).
Nas fotos a seguir, está sendo representado através das setas o sentido de fixação dos drives.

Gravador de DVD
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do SISTeMa oPeracIonaL
Devemos manter o perfeito funcionamento da máquina, e, para isso, é importante que se tenha 
um mínimo de conhecimento de Hardware. Mais importante ainda que se tenha conhecimento 
em manter o Sistema Operacional funcionando bem. Para isso contamos com técnicas e 
programas que auxiliam na manutenção e otimização do sistema.

prIncIpaIs tÉcnIcas De manutenÇÃo 
e otImIZaÇÃo Do sIstema  

Desfragmentadores de 
Disco: Quando gravamos 
informações no HD, ele 
não pode perder tempo 
para verificar se o espaço 
disponível onde está a cabeça 
de gravação tem o tamanho 
certo para gravar a informação, 
então ele grava em qualquer 
espaço disponível, mesmo 
que não caiba o arquivo 
inteiro. Neste caso, ele divide 
o arquivo em vários lugares do 
disco, o que torna o acesso a 
este arquivo lento, pelo fato 
do HD ter que juntar de novo 
todo o arquivo na hora da 
utilização.

Os programas “Desfragmentadores de Disco” são utilizados para juntar os arquivos fragmentados 
(divididos), otimizando assim o tempo de acesso aos arquivos. No próprio sistema operacional 
encontramos programas, como o Defrag, que faz esta atividade. Podemos também adquirir 
outros programas com a mesma utilidade, a exemplo: OO-Defrag, Defraggler, Doctor, Tune Up 
Utilies, etc.

Verificadores de Disco: São programas que verificam a integridade física e lógica do Disco 
Rígido, corrigindo problemas no mesmo.
exemplo: Scandisk, Norton Disc Doctor, Tune Up dentre outros.

Verificadores de registro: São Programas que verificam a integridade do registro e corrigem no 
caso de inconsistências, pois é no registro que ficam todas as chaves dos programas e componentes 
instalados, e periodicamente ficam chaves perdidas que causam erros no Sistema Operacional.
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exemplo: Regclean, ScanReg, ccleaner, Tune-Up.

InIcIalIZaÇÃo Do sIstema:
Quando o Sistema Operacional é inicializado, vários programas são executados 
automaticamente, mas podemos ter acesso a essas chaves de inicialização através do 
msconFIG. Este aplicativo faz parte do Windows, e pode ser executado indo em:

1. Menu Iniciar – Executar.

2. Escrever msconfig e dar ok. Ir na guia inicialização e desmarcar as entradas escolhidas.

Lembrando que, tudo que está na guia inicialização, é executado quando 
entramos no Windows, o que significa que alguns são essenciais para o 
funcionamento de alguns programas.

eXTra!
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No computador existem vários dados que não podemos correr o risco de perder.  Fazemos o 
backup para a guarda desses dados de várias maneiras. 

O backup é o ato de guardar dados, podemos fazer backup copiando os dados para um 
dispositivo de armazenamento (DVD, MEMÓRIA FLASH, FITA DAT, HD INTERNO OU EXTERNO, 
NUVEM)

Também existem programas que fazem backup de dados no próprio Disco Local. Esta prática se 
justifica pelo fato de proteger os dados,  caso o sistema seja corrompido, mas não se o disco for 
corrompido.

 Também temos outras ferramentas de manutenção, ou administração de recursos no Windows.
Como o Gpedit.msc e o services.msc.

O Gpedit.msc ou Console de gerenciamento Microsoft (MMC) contém ferramentas administrativas 
que você pode usar para administrar redes, computadores, serviços e outros componentes do 
sistema, como por exemplo impedir que alguém troque o papel de parede ou delete algo da área 
de trabalho, é uma ferramenta poderosa de controle do sistema operacional.

Services.msc é a melhor maneira de ter controle sobre todos os serviços do sistema, quer dizer 
ativar ou desativar tudo que está em funcionamento no Sistema Operacional.

Os comando “msconfig, services.msc, gpedit.msc”, são executado através do 
Menu Iniciar-Executar.

eXTra!
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TrAbAlho – CrT
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A palavra ética vem do grego “ethos”. Atualmente é bastante comum no nosso vocabulário, sempre 
usada como uma referencia à conduta social ou individual. Não raro ouvimos falar em ética na 
política, ética profissional, ética na imprensa, etc., dando-nos a ideia de que cada um desses setores 
tenha uma ética própria.  

Em termos gerais, a ética pode ser compreendida em dois aspectos diferentes. O primeiro como um campo 
de estudo da filosofia, o segundo como uma expressão da boa conduta humana. Como o nosso objetivo 
é discutir a ética no mundo de trabalho, vamos abordar apenas esse segundo aspecto, que também é 
bastante abrangente. 

ÉtIca e moral sÃo coIsas DIFerentes?
Ainda que ética e moral sejam entendidas como a mesma coisa, pois que tratam do comportamento 
humano, são na verdade diferentes, apesar de muitas vezes uma estar intrinsecamente ligada à outra. A 
moral é um conjunto de valores postos pela sociedade, mas que podem mudar de acordo com o grupo 
social, com o lugar e com o tempo. A moral, na verdade está muito ligada à cultura e aos costumes, e por 
isso mesmo pode se apresentar de diferentes modos, dependendo da sociedade e do momento histórico. 
Adiante vamos descrever duas situações diferentes para ilustrar a variação da moral no tempo e no lugar. 

sItuaÇÃo 1 – a moral como Valor Que muDa com o tempo hIstÓrIco.
No século XVIII, no Brasil usava-se a mão-de-obra escrava para todos os tipos de trabalho. 
Essa era uma situação moralmente aceita por todos. Hoje, no século XXI, quando se fala em 
trabalho escravo se denuncia uma questão que vai de encontro à moral vigente, pois a regra 
colocada pela sociedade atual é a do trabalho assalariado, com a garantia de respeito aos 
direitos dos trabalhadores.

sItuaÇÃo 2 – a moral como Valor Que muDa De luGar para luGar.
Nos países de religião islâmica é expressamente proibido o consumo de álcool, pois para 
aquela sociedade, a bebida é uma coisa imoral. Enquanto isso, aqui no Brasil, assim como em 
vários países, o álcool é aceito e seu uso até estimulado, apesar dos seus malefícios.  

A moral é definida pelos indivíduos, de acordo com o lugar e o tempo em que vivem. Já a 
ética, segundo pensam e afirmam muitos filósofos, é transcendente, não é transitória e tem 
um sentido universal. Para simplificar podemos afirmar que a ética é tudo aquilo que pode 
garantir dignidade e respeito entre as pessoas e entre essas e a natureza.

ÉTIca no MUndo 
do TraBaLHo 14

14  Texto de Francisca martir da silva, contribuição especial para a área de Contextos das Relações de Trabalho, da Rede Com.DOMÍNIO DIGITAL. 

Francisca Martir da Silva é advogada e consultora em Direitos Humanos, Cidadania, Gênero e Políticas Públicas.
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ÉtIca É prIncÍpIo, moral sÃo aspectos De conDutas especÍFIcas
Ética é permanente, moral é temporal
Ética é universal, moral é cultural
Ética é regra, moral é conduta da regra
Ética é teoria, moral é prática

Qual É a ÉtIca Do munDo Do trabalho?
Com base na ideia acima é relevante compreender que no mundo do trabalho, seja nas 
empresas privadas, nas instituições públicas e mesmo nas atividades autônomas ou informais, 
há a necessidade da ética, que deve ser entendida como o meio pelo qual se relacionam 
as pessoas envolvidas: empregadores, empregados, chefes, clientela, consumidores, 
fornecedores, parceiros, etc. Aqui a ética também se distingue da moral.

Na sociedade de mercado muitas vezes a competitividade é colocada como padrão 
moral de conduta. Assim, é comum a ideia de que temos que ser competitivos, arrojados, 
superar obstáculos. Tudo bem, se isso conciliar o interesse individual ou da empresa 
(corporação) com o respeito ao outro e à natureza, com a honestidade e com 
o cumprimento das obrigações assumidas. 

Na vida, assim como no ambiente de trabalho, é natural aparecerem situações que requerem 
decisões e atitudes, desde as mais simples e corriqueiras como, por exemplo, atender um 
telefonema de um consumidor que queira reclamar do produto ou serviço fornecido por sua 
empresa, até as mais especiais e importantes, como definir qual o melhor investimento para 
a corporação. Em cada uma delas, seja qual for a decisão, para ser ética, deve se basear nos 
princípios de que já falamos acima (dignidade, respeito ao outro e à natureza, honestidade 
e cumprimento das obrigações assumidas), compreendendo que eles são gerais e universais 
como valores humanos, conforme podemos ver na opinião abaixo: 

“Quando oferecemos à vida o melhor de nós, a vida nos 
oferece também o seu melhor. O trabalho é um direito, mas também 

é um privilégio, quando o encaramos como um instrumento de 
autoconstrução íntima. Quando trabalhamos com amor, perfeição, 

consciência e fé, ainda que não nos reconheçam e respeitem, o 
nosso esforço se converterá, por fim, na imprescindível moldura da 

nossa própria felicidade.  É dever de cada um promover a excelência 
do próprio caráter sem olvidar a ação em prol de uma sociedade 

simultaneamente igualitária e livre”.
( emerson barros de aguiar, 

Mestre em Filosofia, pub. Sitio Jusnavigandi)
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Nesse contexto entra a discussão sobre a chamada ética profissional. No mundo moderno são inúmeras as 
profissões, com funções e atividades diversas, como então estabelecer qual a ética para cada uma delas? 
Ora, não pensamos que exista a ética do médico, a do professor, a do vendedor, a do servidor público, e 
assim por diante. Porém, podemos perfeitamente estabelecer que cada ato exercido na profissão possa ser 
embasado em valores éticos, independente de que profissão se esteja falando.  

Ainda é importante frisar que os valores éticos não se encontram apenas no aspecto subjetivo, pois 
eles estão relacionados a todos os atos concretos, realizados pelo ser humano no seu cotidiano. 
Assim, todo e qualquer ato poderá ser ético ou antiético, variando de acordo com a característica 
de como ele é praticado. 

Apesar da universalidade da ética, como o mundo do trabalho tem suas próprias especificidades, existem 
comportamentos que devem ser vistos como princípios da ética profissional. Nesse sentido, abaixo 
enumeramos alguns pontos para reflexão:

>  É imprescindível estar sempre bem informado, acompanhar as mudanças nos 
conhecimentos técnicos da sua área profissional;

>  Conhecer profundamente as leis e normas que regem a profissão. Muitas vezes o 
desconhecimento dessas normas levam o profissional a cometer erros, que poderiam ser 
evitáveis;  

>  Competência técnica, aprimoramento constante, respeito às pessoas, confidencialidade 
(saber guardar sigilo profissional), privacidade, tolerância, flexibilidade, fidelidade, 
envolvimento, afetividade, correção de conduta, boas maneiras, relações genuínas com as 
pessoas, responsabilidade, corresponder à confiança que é depositada em você...

comportamento etIcamente aDeQuaDo 
e sucesso contInuaDo sÃo InDIssocIÁVeIs! 
No mundo do trabalho existem muitas leis, algumas apenas regulam as rotinas do trabalho, como as que 
tratam de salários, saúde do trabalhador, previdência social, etc. No campo da ética muitas vezes não 
temos leis específicas que digam se isso é ético ou aquilo é antiético, pois como já dissemos, a ética é como 
fazemos as coisas respeitando os princípios da dignidade humana, do respeito ao outro e à natureza e 
cumprindo as obrigações assumidas. No entanto, existem algumas normas legais que exigem uma dada 
conduta ou proíbem a prática de determinados atos que também estão relacionadas à ética no mundo do 
trabalho. Abaixo indicaremos algumas dessas normas:

sigilo profissional – No trabalho muitas vezes o profissional tem acesso a informações que lhes são 
confiadas por causa da função que exerce. Divulgar essas informações, além de ser uma conduta antiética, 
pode ser também considerada ilegal, pois o contrato de trabalho exige o sigilo profissional.   
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Direito autoral – Na ciência, na tecnologia, nas artes e em todos os demais campos onde atua, o ser 
humano tem a capacidade de criar, fazer descobertas e inventar coisas, métodos, etc. Não se deve tomar 
aquilo que foi inventado ou descoberto por outro, sem informar o verdadeiro autor. Quando isso ocorre, 
estamos diante de uma conduta antiética, pois se está desrespeitando adignidade do verdadeiro criador. 
Além disso, a legislação brasileira trata esse comportamento como crime.  

assédio sexual ou moral – Esses tipos de assédios são considerados como constrangedores para as 
pessoas que os sofrem. São caracterizados por comportamentos perniciosos ou chantagistas, praticados, 
em geral por quem tem poder de comando sobre a vítima, independente do seu sexo. Praticar assédio 
moral ou sexual, contra subordinados ou colegas de trabalho é antiético e também criminoso. 

Direito autoral – Na ciência, na tecnologia, nas artes e em todos os demais campos onde atua, o ser 
humano tem a capacidade de criar, fazer descobertas e inventar coisas, métodos, etc. Não se deve tomar 
aquilo que foi inventado ou descoberto por outro, sem informar o verdadeiro autor. Quando isso ocorre, 
estamos diante de uma conduta antiética, pois se está desrespeitando a dignidade do verdadeiro criador. 
Além disso, a legislação brasileira trata esse comportamento como crime.  

Embora a ética possa parecer uma questão complexa, ela é bastante fácil de ser compreendida e praticada 
no dia-a-dia, no trabalho, na família, na comunidade. Nos dias atuais, como dissemos no início, é bastante 
comum ouvirmos falar da ética em todos os campos da vida social, inclusive no mundo do trabalho. Isso 
reflete a maturidade social e histórica que pretendemos ter alcançado para o efetivo exercício da cidadania, 
que em última instância significa a existência digna, participativa, verdadeira, livre e plena de todos e todas. 
Portanto, a ética realiza a cidadania e esta garante e exige aquela.  

Ingressar no mundo do trabalho deve assegurar os proveitos materiais e o engrandecimento pessoal, 
exige dos indivíduos grande empenho na formação profissional e na realização do trabalho. Mas nada será 
considerado tão importante quanto a conduta ética, elemento essencial para o profissional em qualquer 
área de atividade e em todas as posições exercidas numa empresa, desde as mais simples até as mais 
complexas e importantes.  

DIreIto autoral 
É o direito que protege trabalhos publicados e não publicados nas áreas da 
literatura, teatro, música e coreografias de dança, filmes, fotografias, pinturas, 
esculturas e outros trabalhos visuais de arte como programas de computador 
(softwares). O direito autoral protege a expressão de ideias e reserva para seus 
autores o direito exclusivo de reproduzir seus trabalhos. O que você produz 
enquanto empregado em uma empresa é propriedade do empregador.
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Não se pode separar o que a pessoa é no âmbito pessoal do seu comportamento profissional. Via 
de regra, sua bagagem de valores cultivados ao longo da sua existência, por influência do meio em 
que viveu ou por eleição própria, se estende para a sua vida profissional.

No mundo do trabalho, sob vários aspectos, a pessoa revela seus valores e seus princípios éticos. 
Uma empresa pode, entretanto, definir o que é exigido do seu corpo funcional, indicando sua 
ética empresarial e permitindo-se – ou não – tolerar de seus funcionários comportamento que seja 
divergente dos valores que a empresa tomou como seus.

Nem sempre as regras de conduta são definidas em regimentos e manuais. Quando isso acontece, 
fica mais claro para o funcionário conhecer as diretrizes vigentes da empresa e agir de acordo com 
elas, reservando-se o direito de recusar a oportunidade de trabalho se não se sentir preparado para 
adotar normas de conduta com as quais não concorda.

aSPecToS 
PráTIcoS 15

15 Fonte: Baseado no Manual de Conduta da Petrobrás (www2.petrobras.com.br). Acesso: 20.01.2012
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Ser bom profissional, ter conhecimentos técnicos, dons, talentos, habilidades e capacidades 
bem desenvolvidas, cabe a qualquer pessoa que deseja ter uma carreira de sucesso. Ter bom 
relacionamento com os colegas, facilidade no trabalho em equipe, boa comunicação, flexibilidade 
entre outras características, são aspectos altamente valorizados nas organizações.

Porém, uma conduta ética no trabalho, seguindo padrões e valores, tanto da sociedade, quanto 
da própria organização são essenciais para o alcance da excelência profissional. A dinâmica do 
mercado nos exige atualização a aperfeiçoamentos constantes, e uma postura ética é de suma 
importância no ambiente corporativo. Através dela ganhamos credibilidade e a confiança de 
superiores, liderados e demais colegas e colaboradores.

Ética é que o conjunto de valores morais que conduzem o comportamento humano dentro da 
sociedade. As organizações seguem os padrões éticos sociais, porém criam suas próprias regras 
para o bom andamento dos processos de trabalho, e alcance de metas e objetivos.

O profissional deve seguir tanto os padrões éticos da sociedade quanto as normas e regimentos 
internos das organizações. Um exemplo são as informações sigilosas, para a preservação de uma 
marca ou produto, onde este deve manter uma postura congruente com seu trabalho e manter 
para si os dados que lhe foram confiados, a fim de guardá-los.

A ética no ambiente de trabalho proporciona ao profissional um exercício diário e prazeroso de 
honestidade, comprometimento, confiabilidade, entre tantos outros, que o conduzem tanto na 
tomada de decisões como no processo de adotá-las. Ao final, a recompensa é ser reconhecido, não 
só pelo seu trabalho, mas também por sua postura ética, de valores e conduta exemplar.

a IMPorTÂncIa da 
ÉTIca no TraBaLHo 16

16 http://www.ibccoaching.com.br/tudo-sobre-coaching/coaching-carreira/a-importancia-da-conduta-etica-no-trabalho/ Acesso em: 17/10/2013.
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reLaÇÃo 
eSTado/cIdadÃo 17

poDer polÍtIco (soberano)

Impositivo: normas e leis para toda a sociedade

poVo orGanIZaDo (socIeDaDe)

Cidadãos que se subordinam ao mesmo poder soberano 
e possuem direitos iguais perante a lei

terrItÓrIo

Espaço Terrestre, aéreo e aquático
(sem território, não há Estado)

GoVerno

Transitório por mandato conferido pela sociedade: núcleo 
decisório do Estado, encarregado da gestão da coisa pública

+

+

+

estaDo 
soberania
permanente

criado, organizado 
e referendado 
pela sociedade

17 Fonte: Material didático do programa PASSE FORTE PARA O TRABALHO (Capítulo de Educação Fiscal – CENTRESAF-CE). Acesso: 20.01.2012.

as FunÇÕes Do estaDo
Para entender a relação que se estabelece entre o Estado e o cidadão, é necessário compreender 
que estado, Governo e sociedade são unidades de poder, que se interagem reciprocamente, 
sendo que a fonte genuína de poder reside na Sociedade.

por quê?
Porque a Sociedade congrega o povo, que vive a plenitude de sua existência individual e coletiva. 
O Estado apenas representa a estrutura institucional, legal, jurídica e constitucional.



caderno do ParTIcIPanTe 
ÉTICA E CIDADANIA

formAção DE JovENs ProTAgoNIsTAs 
PArA o muNDo Do TrAbAlho 67

LeITUra
RELAÇÃO ESTADO/CIDADÃO

A Sociedade institui o Estado para que possa ter, por seu intermédio:

> a garantia dos direitos coletivos e individuais; 

> a ordenação das relações de trabalho e emprego; 

> a organização do espaço territorial terrestre, aéreo e marítimo;

> a base de sustentação para as transações financeiras, patrimoniais, 
comerciais e de relações internacionais. 

É nessa circulação de poder entre Estado, Governo e Sociedade que são analisados os 
aspectos referentes à democracia e à justiça. Os sistemas de poder são considerados 
democráticos quando as elites dirigentes são livremente escolhidas pela Sociedade (povo) 
para o exercício da governança; e, além disso, quando o povo pode interferir nos 
processos de governo, promovendo o controle social da ação política, inclusive 
do comportamento ético dos dirigentes.

Estado e o cidadão estão em permanente condição de interação, mediada, por sua vez, 
pelos governos, a quem cabe o papel preponderante de garantir processos democráticos 
e de justiça a todos.

Um ponto fundamental a ser lembrado é que, como as atividades estatais, por definição, 
não são autossustentáveis, uma importante função do Estado é estabelecer e cobrar tributos 
dos que vivem sob seu domínio e administrar os recursos obtidos dessa forma. 

Com o fim da Segunda Guerra, na maioria das sociedades industrializadas, assumiu-se como 
função do Estado a oferta de serviços sociais, que gradualmente passaram a abranger diversas 
políticas de proteção e de compensação das desigualdades sociais – renda mínima, alimentação, 
saúde, educação, habitação, etc. 

Ao mesmo tempo, o Estado assumiu a função de prover a maximização da eficiência do sistema 
econômico mediante a planificação e a gestão direta de grandes empresas, a regulamentação 
econômica e a intervenção pública em sustentação à iniciativa privada.

 De forma bastante simplificada, essas características definem o Estado de bem-estar Social. 

Há ainda outro aspecto a ser considerado: quando a carga tributária é elevada e dela não 
há, por parte do Estado, retorno proporcional aos cidadãos, na forma de benefícios sociais, o 
descontentamento popular para com o Estado também se acentua.
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Um ponto fundamental a ser considerado é que, exercendo ou não funções no governo, fazemos 
parte do mesmo povo, com características, valores e princípios comuns. 

Não se deseja um Estado gigantesco nem o Estado mínimo, mas, sim, o estado necessário, 
adequado às suas responsabilidades. Espera-se um Estado capaz de gerir, em ordem e no 
respeito às Leis, um país socialmente mais sadio. A proposta é ter um cidadão consciente, 
capacitado a entender o Estado, seu funcionamento e as ações de todos os componentes de 
sua estrutura, para poder avaliar a atuação dos dirigentes públicos quanto à propriedade e à 
adequação das aplicações dos recursos.

As mudanças devem ocorrer tanto no Estado, em sua forma de funcionamento, como 
também na sociedade, na postura do cidadão que exercite seus direitos e cumpra seus 
deveres, exerça o controle social sobre a ação dos governantes e contribua para a obtenção 
de melhores resultados na ação estatal.

BIZZU!
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a FUnÇÃo arrecadadora 
do eSTado 18

18 Fonte: Material didático cedido pelo programa PASSE FORTE PARA O TRABALHO (Capítulo de Educação Fiscal –CENTRESAF-CE).Módulo III do Programa 
Nacional de Educação Fiscal - ESAF

Desde os tempos mais antigos, os homens sentiram necessidade de se agruparem, para melhor 
resolver problemas comuns, como alimentação, abrigo e segurança.

À proporção que a população foi crescendo e as necessidades comuns foram se diversificando, 
essa união para resolver os problemas das comunidades também foi adotando diferentes formas, 
até chegarmos ao Estado, conforme o conhecemos hoje, com representações indiretas das 
comunidades e com a obrigação de resolver, da melhor forma, os problemas de todos: saúde, 
educação, segurança, transporte, abastecimento de luz e água, esgotos, limpeza pública etc.

Para ter tudo isso, nós demos ao Governo a autorização para cobrança de tributos. É como fazer 
uma enorme cota, onde cada um dá um pouco para conseguir comprar ou pagar alguma coisa 
que todo mundo vai usar.

FunÇÕes Do estaDo

GarantIr os DIreItos
coletIVos e InDIVIDuaIs

orDenar as relaÇÕes De
trabalho e empreGo

orGanIZar o espaÇo terrItorIal 
terrestre, aÉreo e marÍtImo

Dar base De sustentaÇÃo para 
as transaÇÕes FInanceIras, 

patrImonIaIs, comercIaIs 
e De relaÇÕes InternacIonaIs
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o Que É trIbuto?
É um valor em dinheiro, instituído por lei, pago pelos cidadãos ao Estado, para ser aplicado 
em benefício da comunidade. Dependendo de quem cobra (União, Estado ou Município), os 
tributos são federais, estaduais ou municipais.
 

espÉcIes De trIbutos
Um tributo somente poderá ser instituído se previsto na Constituição Federal e, mesmo assim, 
sem lei que o institua, não é possível a cobrança. 

Três são as espécies tributárias previstas na Constituição Federal: impostos, taxas e 
contribuições.  

Imposto

É um tributo que pagamos aos governos 
federal, estadual e municipal, para que nos seja 
garantido o atendimento das necessidades 
públicas de saúde, educação e segurança. Os 
tributos também cobrem as despesas com a 
estrutura administrativa do Estado.

taXas

É um tributo cobrado pelo poder público por 
um serviço prestado ou posto à disposição 
do cidadão, como fornecimento de água, 
iluminação pública, coleta de lixo etc..

contrIbuIÇÕes De melhorIa

Pouco usado, mas ainda existe. É um tributo 
pago por proprietários de imóveis que foram 
valorizados pela realização de alguma obra 
pública, como pavimentação de uma rua, 
iluminação ou saneamento.

contrIbuIÇÃo socIal

São tributos pagos à União pelas empresas 
e pelos trabalhadores, para realização de 
despesas com assistência e previdência 
social assistência médica, pensões de 
Aposentadorias etc..

A competência para instituir taxas e contribuição de melhoria é comum aos três níveis de 
governo (municipal, estadual e federal). 

A instituição de imposto, entretanto, é privativa. Só pode cobrar um imposto quem a lei diz que 
pode fazê–lo seja União, Estado ou Município.
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obrIGaÇÃo trIbutÁrIa
as obrigações tributárias são de duas espécies:
a) a obrigação principal diz respeito ao pagamento de tributo, penalidade (multa) ou ambos, 
além dos acréscimos (juros). Essa obrigação termina com o pagamento do imposto.  

b) a obrigação acessória é uma exigência da legislação para que o contribuinte faça ou deixe 
de fazer algo no interesse da arrecadação. Exemplo: pagar o imposto de renda é uma obrigação 
principal; apresentar a declaração anual de ajuste do Imposto de Renda é uma obrigação 
acessória. Se o contribuinte pagar o Imposto de Renda, mas não apresentar a declaração, estará 
sujeito ao pagamento da multa correspondente ao não cumprimento da obrigação acessória.

Fato GeraDor
Fato Gerador da Obrigação Tributária é um evento, previsto em lei, que, no momento de 
sua ocorrência, faz surgir a obrigação de pagar tributo ou de fazer ou deixar de fazer algo no 
interesse da arrecadação ou da fiscalização de tributo. 
Alguns exemplos:

> circulação de mercadoria é fato gerador do ICMS;
> ser proprietário de automóvel é fato gerador do IPVA;
>  ter renda é fato gerador do Imposto de Renda.

base De cÁlculo, alÍQuota e lanÇamento trIbutÁrIo

base De cÁlculo

É o valor tributável na operação 
considerada. É o valor sobre o qual é 
calculado o imposto.

alÍQuota

É um percentual, definido em lei, a 
ser aplicado sobre a base de cálculo 
para determinar o valor do tributo.

lanÇamento

É um procedimento que faz nascer o crédito tributário. É atividade privativa da 
administração. Quando declarado pelo contribuinte, fica sujeito a homologação

uma obrigação 
tributária tem 4 
elementos:
1. fato gerador é a 
causa da obrigação 
tributária;
2. sujeito ativo é o 
credor (Estado); 
3. sujeito passivo é o 
devedor;  
4. objeto é a 
prestação a ser 
cumprida (dar, fazer 
ou não fazer).

Nas páginas seguintes, você terá três tabelas com os principais tributos estaduais e municipais. 
A tabela de tributos federais será incluída posteriormente, por ocasião da palestra da Receita 
Federal. Pode até parecer complicado para você, mas saber sobre as obrigações tributárias 
principais e acessórias é muito importante e será muito útil para você no mundo do trabalho.
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TRIBUTO

ITBI
Imposto sobre a 
Transmissão de

Bens Imóveis

IPTU
Imposto Predial e 
Territorial Urbano

ISS
Imposto Sobre Serviços de 

Qualquer Natureza

CONTRIBUINTE O valor de venda do 
imóvel.

O proprietário do 
imóvel, o titular do 
seu domínio útil, o seu 
possuidor a qualquer 
título, o titular do 
direito de usufruto, 
de uso ou habitação, 
o compromissário 
comprador, o 
comodatário ou credor 
anticrético.

Pessoas físicas ou jurídicas 
prestadoras de serviços.

FATO GERADOR

Transmissão, a qualquer 
título, da propriedade 
ou domínio útil ou 
direitos sobre bens 
imóveis 

A propriedade, o 
domínio útil, a posse do 
bem imóvel 

Prestação de serviços constantes 
da lista do anexo único da Lei 
Complementar nº 14/2003.

BASE DE CÁLCULO

Preço de mercado 
do bem imóvel, 
considerando, inclusive 
as benfeitorias. 

Valor do imóvel Preço do serviço, mais material 
empregado.(*) 

ALÍQUOTA 2% 0,6 a 2%, dependendo 
do imóvel.

Varia de acordo com o tipo de 
serviço ou de contribuinte

PERIODICIDADE Quando da transmissão. Anual Anualmente ou a cada prestação 
de serviço.

VENCIMENTO 30 de janeiro

OBSERVAÇÕES

São isentos:
> Servidor Público 
Municipal (ativo e 
inativo) 
> Viúva (o) e filho 
(menor ou inválido) 
de Servidor Público 
Municipal 
> Ex-Combatente da 2ª 
Guerra Mundial (viúva e 
herdeiro menor) 

Isentos: servidores 
públicos municipais, 
órfãos, viúva pobre, ex-
combatentes e outros.
Imunes: partidos 
políticos, associações, 
União, Estado, 
Município e Templos.

(*) Salvo no caso dos serviços 
de construção civil, caso em que 
podem ser deduzidos os materiais 
empregados na obra.
Os prestadores de serviço são 
obrigados a emitir os seguintes 
documentos fiscais, de acordo com 
a atividade exercida: nota fiscal de 
serviço; cupom fiscal; 
> bilhete de ingresso; recibo de 
retenção de ISSQN.

TAXAS
Taxa é a exigência 
financeira a pessoa 
privada ou jurídica para 
usar certos serviços 
fundamentais, ou pelo 
exercício do poder de 
polícia, imposta pelo 
governo ou alguma 
organização política ou 
governamental. É uma 
das formas de tributo.

As taxas são geradas 
pela utilização efetiva 
ou potencial ,de serviço 
público específico e 
divisível, prestado ao 
contribuinte ou posto 
à sua disposição , ou 
pelo exercício regular do 
poder de polícia.pr
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TRIBUTO

ICMS
Imposto sobre Operações Relativas à 

Circulação de Mercadorias e sobre Prestações 
de Serviços de Transporte Interestadual e 

Intermunicipal e de Comunicação

IPVA
Imposto sobre a Propriedade 

de Veículos Automotores

ITD
Imposto de Transmissão Causa 

Mortis e por Doação

CONTRIBUINTE

Quem paga: toda pessoa que consome o 
bem ou serviço sujeito ao ICMS.
Quem recolhe: o comerciante, o 
industrial ou o prestador do serviço.

Toda pessoa que possua 
um veículo automotor seja 
automóvel, motocicleta, 
aeronave ou embarcações.

O adquirente do bem ou direito 
sobre imóvel, títulos, créditos, ações, 
quotas, valores, e outros bens móveis 
de qualquer natureza.

FATO GERADOR

Circulação de Mercadorias e sobre 
Prestações de Serviços de Transporte 
Interestadual e Intermunicipal e de 
Comunicação

Propriedade de Veículos 
Automotores A transmissão do bem ou direito.

BASE DE CÁLCULO Valor do produto ou serviço tributado. Valor do veículo O valor do bem.

ALÍQUOTA Seletiva, em função da essencialidade 
dos produtos ou serviços

Ver alíquota do Estado para 
cada tipo de veículo. 4%

PERIODICIDADE Mensal Anual A cada transmissão

VENCIMENTO
Depende do final da placa, 
ver especificações no órgão 
competente, DETRAN

Lavratura da transmissão.

OBSERVAÇÕES

O Imposto é recolhido sobre a 
mercadoria comprada. A que vender 
ou estiver no estoque, já está com o 
imposto pago.

50% do valor arrecadado é 
destinado ao município onde o 
veículo foi licenciado. 

O responsável é o transmitente do 
bem ou direito sobre imóvel, títulos, 
créditos, ações, quotas, valores, e 
outros bens móveis de qualquer 
natureza, bem como dos direitos a 
eles relativos. 
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a IMPorTÂncIa 
doS TrIBUToS 
Para SocIedade 19

19 Fonte: http://gsgconsultoria.wordpress.com/2012/03/26/a-importancia-dos-tributos-para-a-sociedade/ - acesso em: 23/10/2013 às 10:08

publicado em 26/03/2012 
por alan tiago sanjuliano

Quando discutimos sobre a importância da arrecadação dos tributos, logo imaginamos 
grandes empresários, corporações, médias e pequenas empresas sonegando. Cobramos o 
exercício da cidadania a todos estas entidades mencionadas, mas, no entanto, acabamos 
nos esquecendo de exercê-la. Quando falo de exercer a cidadania não é nada revolucionário, 
pois se paramos para pensar nas nossas atitudes do dia a dia, quantas compras deixamos de 
solicitar uma nota fiscal? Em quantos abastecimentos no posto de combustível deixamos de 
solicitar a nota fiscal? 

Imagine a quantidade de tributos que não são arrecadados por nossa falta de atitude. Não 
podemos tentar nos enganar usando o velho jargão “Para quê ajudar na arrecadação, se vão 
roubar mais e mais?”, temos que entender que não devemos deixar de praticar a cidadania, 
pelos problemas de corrupção que ocorrem no Brasil.

Através dessa simples prática de “solicitar” nota fiscal dos desembolsos que realizamos, onde 
aumentamos a arrecadação dos tributos, e com isso além de beneficiar a própria sociedade, 
passamos o exemplo de cidadania adiante, para amigos e familiares, atingindo assim toda 
comunidade. Com o aumento da arrecadação os órgãos competentes podem disponibilizar de 
mais recursos e destinar mais verbas para a educação, segurança, saúde, saneamento básico 
entre outros.

Com esse aumento da arrecadação, temos um problema já conhecido, que é a corrupção do 
dinheiro público. Hoje temos diversos órgãos que auxiliam na fiscalização do dinheiro público, 
como observatórios sociais, ministério público, tribunal de contas entre outros. Nós também 
podemos ajudar a fiscalizar o dinheiro que arrecadamos, participando ativamente da política 
dos municípios, fiscalizando licitações, comparecendo na câmara de vereadores são simples 
atitudes que auxiliam no combate a corrupção e desperdício de dinheiro público.

Não podemos receber toda essa responsabilidade por exercer a cidadania sozinha, também é 
necessário que os empresários se conscientizem, recolhendo todos os tributos devidos pelas 
empresas, e declarando seus ganhos corretamente. Uma dica importante para as empresas é 
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realizar o planejamento tributário, pois irá recolher seus impostos de forma lícita, e da maneira 
menos onerosa para sua lucratividade. Às vezes por falta de conhecimento dos gestores, às 
empresas acabam sonegando, e até recolhendo mais tributos do que realmente deveriam, 
por não agir de forma lícita o prejuízo acaba sendo maior, pois as multas aplicadas pelos 
fiscais são altas. Além de prejudicar toda a sociedade que deveria receber mais benefícios pela 
arrecadação que não ocorreu.

Portanto podemos perceber que não é fácil exercer a cidadania, mas não é impossível, se cada 
de nós praticarmos, se tornará um hábito saudável para toda sociedade. Como citado acima à 
conscientização deve ser de todos nós, e também dos empresários para com suas empresas, 
assim todos somos beneficiados, e a sociedade sempre terá uma melhor qualidade de vida, 
elevando os índices de qualidade do nosso país.
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20 Fonte: Texto produzido por Geraci Mello, advogada e consultora para a área de CRT no Com.Domínio Digital.

Dois pontos são muito importantes, ligados a comportamento no ambiente de trabalho:

1. conduta pessoal: no tema Trabalho, vimos como apresentar-se; neste tema, você vai 
aprender a conduzir-se no ambiente de trabalho e que hábitos cultivar para formar sua 
imagem profissional e;

2. atitude profissional, incluindo conhecimento de conceitos importantes para a 
formação de um perfil profissional em que proatividade, ética,  prontidão para as tarefas 
e disponibilidade para o aprendizado estarão sendo combinados com o conhecimento 
de rotinas administrativas básicas como organização, método de trabalho (conceito de 
fluxograma) e sistemas de arquivamento de documentos. 

Se, à primeira vista, as “regras” parecem muitas e rígidas demais, não se assuste. Estamos falando do 
primeiro emprego, quando a inexperiência tem que ser compensada com a observância da cultura 
corporativa, o empenho em garantir a permanência no posto de trabalho, o cuidado para evitar conflitos 
e, principalmente, a vontade de aprender mais.

Se e quando você superar as dificuldades naturais da inexperiência, então sua maturidade profissional 
lhe dará a percepção necessária para contornar e superar, sem maiores prejuízos, situações em que você 
não se sinta confortável, sem comprometer sua estabilidade no emprego.

Mais adiante, quando você já tiver comprovado sua capacidade de trabalho, suas habilidades e sua 
competência, então você poderá, quem sabe, conquistar o direito de, a seu critério, transgredir algumas 
ou todas as regras que não tenham a ver com o seu jeito de ser.

Pode levar algum tempo, pois na vida real as coisas não acontecem com a rapidez das novelas de 
televisão. Uma trajetória de sucesso honesta se faz com muito empenho, trabalho, determinação e real 
envolvimento.

a boa receIta
Só o interesse leva ao conhecimento e, consequentemente, à capacitação. Sem interesse, 
você não se anima a aprender e deixa de experimentar o entusiasmo do conhecimento, 
do avanço, do crescimento. É o interesse que nos motiva para o envolvimento nos 
acontecimentos. Na dúvida, faça parte!
Apatia, descaso e indiferença não levam ninguém à frente e quem fica parado é ultrapassado.
Como diz o Caetano:
“... Atrás do Trio Elétrico, só não vai quem já morreu!”

BIZZU!
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21 Fonte: Texto produzido por Geraci Mello, advogada e consultora para a área de CRT no Com.Domínio Digital

Temos falado sempre, ao longo de todo o nosso aprendizado, em atitude profissional. 
O que vem a ser isso?
Uma resposta resumida a esta pergunta poderia ser:
> atenção nas tarefas a serem executadas;
> prontidão para o atendimento às demandas;
> interesse efetivo no trabalho a ser executado;
> argumentos verdadeiros justificando eventuais impedimentos e
> constante interesse no aprendizado.

Mas não é só isso. Cuidados com a higiene pessoal, forma adequada de vestir-se, um bom 
relacionamento com colegas e chefes e discrição com os assuntos da empresa são fatores essenciais na 
formação do seu perfil profissional.

Se, nos primeiros dias, novato do trabalho, você se preocupava em cumprimentar a todos ao chegar e 
despedir-se ao sair, continue com esse hábito até o último dia no emprego. Usar “por favor “ ao fazer 
um pedido ao colega e dizer “obrigado” ao ser atendido também é regra perene. Dessa forma, você vai 
construir, aos poucos, um padrão de comportamento coerente com seu natural desejo de progredir 
profissionalmente.

Esse padrão almejado implica em evitar “relaxar” no ambiente de trabalho. Por mais entrosado que você 
esteja com as atividades e os colegas, por mais informal e até displicente que seja o seu chefe e ainda 
que não haja nenhum cliente por perto, evite, no seu trabalho:

> Paquerar ou namorar ostensivamente com colegas, chefes e clientes durante o horário de trabalho;

> Comer, fazer as unhas, pentear-se ou maquiar-se na sua mesa de trabalho – vá ao local adequado 
para fazer isso;

> Transferir para outras pessoas uma tarefa que é da sua responsabilidade;

> Dar informação sem ter certeza de que está correta;

> Entregar um serviço sem conferir cada item;

> Encerrar o expediente e sair sem colocar em ordem sua mesa e seu ambiente de trabalho;

> Usar smartphone... headphone, cantar e dançar durante o expediente, mesmo quando não houver 
serviço para fazer; 

> Tirar cinto, puxar a blusa/camisa para fora da calça/saia, andar descalço, enfim, relaxar na aparência, 
por mais puxado que esteja o expediente (se tiver que fazer mudança ou faxina geral, escolha um dia de 
menor movimento de clientes);

> Falar alto, contar piadas picantes e espalhar boatos de dentro ou de fora do ambiente de trabalho.
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22 Fonte: texto de Martha Calderaro, em www.estantevirtual.com.br/b/martha-calderaro/etiqueta-e-boas-maneiras. Acesso: 17.03.2014

Sucesso profissional não depende apenas de competência. Seu comportamento no ambiente de 
trabalho com certeza conta muito.

Pontualidade, um bom-dia ao chegar e um até amanhã ao sair pegam sempre muito bem.

Problemas pessoais e ambiente de trabalho são coisas que não combinam. Quando for 
necessário faltar, por favor, nada de inventar doenças ou lutos. Ou não explique demais ou fale a 
verdade. 

Não esqueça que a troca de pequenos serviços ou amabilidades não nos torna íntimo do outro. 
Vá com calma. 

Vestir-se com esmero e elegância tudo bem, mas lembre-se de ser discreto. 

Discrição, aliás, deve ser a tônica de seu comportamento com relação à correspondência, 
assuntos confidenciais, diálogos telefônicos etc. 

Não fale demais, impedindo que os outros se concentrem no trabalho. 

Cuidado com seu humor, para não viver reclamando por tudo e por nada, falando dos colegas 
e do chefe, discutindo as ordens recebidas. Trate bem a todos, com simpatia, para receber igual 
tratamento.

Pode ter certeza de que seu comportamento ao telefone também é observado. Por isso, dedique 
a todos a mesma cordialidade, não faça ninguém esperar sem um bom motivo e sem apresentar 
suas desculpas. 

Se você ocupa um cargo de chefia, evite demonstrar seu descontentamento com o andamento 
do trabalho usando a ironia. Prefira ser objetivo e respeitoso. E não custa lembrar: a indecisão, as 
insinuações e a arrogância corroem a autoridade. 

Reconhecer seus erros e aceitar sugestões é prova de inteligência.
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Quer FaZer boa ImpressÃo no seu local De trabalho?
Então leia essas regras da etiqueta no escritório.

> Seja educado, agradável e delicado ao atender ao telefone. Represente bem a sua 
empresa. Seja prestativo e claro e procure saber o que o cliente quer. Nunca recorra ao 
sarcasmo ou à agressividade mesmo que a pessoa do outro lado mereça. 

> Evite mastigar chiclete ou fazer bolas. Além de ser irritante para as outras pessoas, 
demonstra falta de profissionalismo.

> Seja discreto ao tossir e ao espreguiçar-se. Apesar de serem funções fisiológicas, estas 
devem ser feitas com discrição (nada de espreguiçar-se com braços esticados e boca 
aberta!). Além de pouco atraente não vai querer passar os seus micróbios ao cliente ou ao 
colega da frente, não é? Ao espirrar coloque a mão à frente da sua boca e vire o rosto para 
um lado onde não estiver ninguém!

> Não retoque a maquilagem na sua mesa! 

> Utilize linguagem corporal positiva. Além de dar uma boa imagem aos clientes causa 
também boa impressão ao seu patrão. Demonstre que você está prestando atenção ao que 
está sendo dito.

BIZZU!
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23 Fonte: www.bolsademulher.com. Acesso: 15.05.2014.

por thiene barreto

ao teleFone
O telefone é outro item perigoso no que diz respeito à etiqueta empresarial. Segundo Lívio 
Callado, diretor da Essence Ética & Etiqueta, a postura mais indicada é concentrar-se na conversa, 
sem comer, digitar ou assinar documentos enquanto estiver falando.  “Os aparelhos de hoje são 
muito sensíveis e qualquer ruído pode ser ouvido pelo interlocutor, o que pode causar uma má  
impressão”, diz. 

Outra atitude educada, segundo Callado, é jamais deixar uma pessoa aguardando na linha sem 
procurar falar com ela repetidamente. Além disso, é importante esclarecer o porquê de ela estar 
esperando e só em último caso pedir para a pessoa ligar novamente. “Ao pedir que seja feita uma 
ligação, esteja pronto para falar assim que a mesma for completada”, observa.

Com o advento da telefonia celular, as regras sobre o uso do aparelho móvel passaram a 
integrar os manuais de etiqueta empresarial. O motivo é que, em vez de ser usado a favor 
da produtividade, o celular costuma ir contra ela: reuniões interrompidas, toques musicais 
que atrapalham a concentração e ligações indesejáveis em almoços de negócios. Segundo 
Maria Aparecida Araújo, diretora da consultoria Etiqueta Empresarial, o uso do celular deve 
ser extremamente restrito no ambiente corporativo. “É imprescindível que o profissional dê 
preferência a toques discretos a musiquinhas e sons chamativos. O volume da campainha 
também deve ser o mais baixo possível. Com o crescimento dos espaços abertos nas empresas, o 
convívio se tornou mais delicado. O profissional deve respeitar o colega”, explica.

Musiquinhas fofas no celular, longos papos com a melhor amiga no telefone, e-mails extensos, 
decote arrasa-quarteirão, sandália de tiras finas e salto são coisas que todas as mulheres adoram. 
Mas, sentimos informar, devem ser evitadas no ambiente de trabalho. Por mais informal que 
seja a sua empresa, há uma expressãozinha chamada etiqueta corporativa que pode acabar 
derrubando a mais competente das profissionais. É, apenas técnica não basta. Para se destacar no 
disputado mercado de trabalho, aspectos comportamentais contam. E muito!

ao cumprImentar
Assim como o vestuário, a troca de cumprimentos é outro ponto ao qual os profissionais devem 
ficar atentos. Optar pelo abraço e beijo - costume tipicamente brasileiro - em vez do aperto de 
mão, por exemplo, pode causar uma primeira impressão tão ruim que pode não haver chance de 
um novo encontro. Excesso de intimidade, ensina Gilda Meirelles, em hipótese nenhuma. “Beijar 
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e abraçar só quando já há uma relação de amizade. No primeiro contato, o aperto de mão é 
suficiente. Ao receber o cliente, também é de bom tom levantar da cadeira para cumprimentá-lo, 
assim como acompanhá-lo ao elevador quando ele for embora”, explica Gilda.

sobre e-maIl
Outro item fundamental para quem quer ficar bem na fita na empresa é maneirar no uso do 
e-mail. Correntes, piadinhas e assuntos pessoais devem passar longe da caixa de saída do e-mail 
de trabalho. 

“Como em qualquer grupo social, deve-se usar o bom senso ao interagir com outras pessoas 
de maneira a evitar ofensas, agressões ou desentendimentos. O conhecimento dessas regras é 
recomendado a usuários que buscam praticar a comunicação mais apropriada na rede, via e-mail 
ou listas de discussão”, explica Maria Aparecida Araújo, da Etiqueta Empresarial.

O fim do namoro e a perda da credibilidade na empresa foram as consequências que a 
administradora Patrícia Silva enfrentou pela falta de cuidado ao passar um e-mail. A profissional, 
que tinha um namorado na empresa onde trabalhava, trocava e-mails picantes com outro 
colega. O deslize: ela errou ao colocar o endereço do dito cujo e acabou enviando o e-mail 
comprometedor para todo o departamento. “Levei quase um ano para superar isso. As piadinhas, 
inclusive do meu chefe, não paravam”, conta Patrícia, que garante que agora só usa o e-mail da 
empresa para fins profissionais e confere cuidadosamente o remetente. Competência continua 
sendo essencial, mas um pouco de bom senso não faz mal a ninguém!

como estão seus comportamentos e atitudes? Que tal refletir sobre o assunto e listar 
os pontos positivos e os pontos a melhorar no seu comportamento e atitudes?

reFLITa!
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24 Fonte: Eduardo O C Chaves. www.cursoseducar.com.br. Acesso: 10.11.2014.

Geralmente quem escreve sobre administração do tempo não o faz porque seja especialista na questão, 
mas, sim, porque quer aprender mais sobre o assunto. Pelo menos foi esse o meu caso. Vou relatar aqui 
algumas de minhas descobertas, como roteiro para a leitura do quarto texto. 

1) Administrar o tempo não é uma questão de ficar contando os minutos dedicados a cada atividade: é 
uma questão de saber definir prioridades. Provavelmente (numa sociedade complexa como a nossa), 

NUNCA vamos ter tempo para fazer tudo o que precisamos e desejamos fazer. Saber administrar o tempo 
é ter clareza cristalina sobre o que, para nós, é mais prioritário, dentre as várias coisas que precisamos e 
desejamos fazer - e tomar providências para que essas coisas mais prioritárias sejam feitas, sabendo que as 
outras provavelmente nunca vão ser feitas (mas tudo bem: elas não são prioritárias). 

2) Dentre as coisas que vamos listar como prioritárias, algumas estarão ali porque nos são importantes, 
outras porque são urgentes. Imagino que algo que não é NEM importante NEM urgente não estará 

na lista de ninguém. E também sei que na lista de todo mundo haverá coisas que são IMPORTANTES 
E URGENTES. Não resta a menor dúvida de que estas coisas devem ser feitas imediatamente, ou, pelo 
menos, na primeira oportunidade. Poucas pessoas questionarão isso. O problema surge com coisas que 
consideramos importantes, mas não urgentes, e com coisas que são urgentes, mas às quais não damos 
muita importância. 

3) Digamos que você considere importante ficar mais tempo com sua família. Por outro lado, você tem 
que trabalhar x horas por dia. Se o seu trabalho é mais importante do que ficar com a sua família, 

o problema está resolvido: você trabalha, mesmo que isso prejudique a convivência familiar. Mas e se 
o trabalho não é mais importante para você do que a convivência familiar? Neste caso, provavelmente 
o trabalho é urgente, no sentido de que tem que ser feito, pois doutra forma você vai ser despedido 
(ou perder clientes, se for autônomo ou empresário) e vai ter dificuldades para manter sua família 
(embora, sem trabalho, provavelmente vai poder passar mais tempo com ela…). Aqui o conflito é entre o 
importante e o urgente - e é aí que a maior parte de nós se perde, e por uma razão muito simples: algumas 
das tarefas que temos que realizar não são selecionadas por nós, mas nos são impostas. Isto é: não somos 
donos de todo o nosso tempo. Não temos, em relação ao nosso tempo, toda a autonomia que gostaríamos 
de ter. Quando aceitamos um emprego, estamos, na realidade, nos comprometendo a ceder a outrem 
o nosso tempo (e, também, o nosso esforço, a nossa capacidade, o nosso conhecimento, etc.). Este é um 
problema real e de solução difícil: não somos donos de boa parte de nosso tempo. 

4) Acontece, porém, que geralmente usamos mal o tempo que dedicamos ao trabalho (e, por isso, 
temos que fazer hora extra ou trazemos trabalho para casa), ou mesmo o tempo que passamos 

em casa. Usar mal QUER DIZER que muitas vezes usamos o nosso tempo para fazer o que não é nem 
importante nem urgente, mas apenas algo que sempre fizemos, pela força do hábito. Alguém me disse, 
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quando eu era criança, que a gente nunca deveria abandonar a leitura de um livro, por pior que ele fosse. 
Que bobagem! Mas quanto tempo desperdicei terminando de ler coisa que de nada me serviu por causa 
desse conselho! Uma vez me peguei dizendo à minha família que não poderia fazer algo (não me lembro 
o quê) domingo de manhã porque precisava ler os jornais. Eu lia, religiosamente, a Folha e o Estado aos 
domingos de manhã (sinto muito, folks: há tempo que não frequento escola dominical). Lia por hábito. 
Achava que um professor tem que se manter informado. Mas quando disse que “precisava” ler os jornais 
me dei conta de que realmente não precisava lê-los. O que é de pior que poderia me acontecer se eu 
não lesse os jornais, me perguntei. NADA, foi a resposta que tive honestamente que dar. Se houver algo 
importante nos jornais provavelmente fico sabendo no noticiário da TV, ou na VEJA. Mas daí me perguntei: 
e preciso ler a VEJA todas as semanas? Resposta: não. Existe algo que eu prefiro ler/fazer naquelas manhãs 
de domingo que ganhei? Claro, muitas coisas - PARA AS QUAIS EU ANTES NÃO TINHA TEMPO. Ganhei as 
horas dos jornais, ganhei as horas da VEJA, fui ganhando uma horinha aqui outra ali, para as coisas que eu 
realmente queria fazer há muito tempo e não achava tempo… 

5) Administrar o tempo é ganhar autonomia sobre a sua vida, não é ficar escravo do relógio. É uma 
batalha constante, que tem que ser ganha todo dia. Se você quer ter a autonomia de decidir passar 

mais tempo com a família, ou sem fazer nada, você tem que ganhar esse tempo deixando de fazer outras 
coisas que são menos importantes para você. Em última instância pode ser que você até tenha que, 
eventualmente, arrumar um outro emprego ou uma outra ocupação. 

6) O tempo é distribuído entre as pessoas de forma bem mais democrática que muitos dos outros 
recursos de que nós dependemos (como, por exemplo, a inteligência). Todos os dias cada um de nós 

recebe exatamente 24 horas (a menos que seja o último dia de nossas vidas): nem mais, nem menos. Rico 
não recebe mais do que pobre, professor universitário não recebe mais do que analfabeto, executivo não 
recebe mais do que operário. Entretanto, apesar desse igualitarismo, uns conseguem realizar uma grande 
quantidade de coisas num dia - outros, ao final do dia, têm o sentimento de que o dia acabou e não fizeram 
nada. A diferença é que os primeiros percebem que o tempo, apesar de democraticamente distribuído, é 
um recurso altamente perecível. Um dia perdido hoje (perdido no sentido de que não realizei nele o que 
precisaria ou desejaria realizar) não é recuperado depois: é perdido para sempre. 

7) Há os que afirmam, hoje, que o recurso mais escasso na nossa sociedade não é dinheiro, não são 
matérias primas, não é energia, não é nem mesmo inteligência: é tempo. Mas tempo se ganha, ou se 

faz, deixando de fazer coisas que não são nem importantes nem urgentes e sabendo priorizar aquelas que 
são importantes e/ou urgentes. 

8) Quem tem tempo não é quem não faz nada: é quem consegue administrar o tempo que tem de 
modo a poder fazer aquilo que quer. 

9) Por outro lado, ser produtivo não é equivalente a estar ocupado. Há muitas pessoas que estão o 
tempo todo ocupadas exatamente porque são improdutivas - não sabem onde concentrar seus 

esforços e, por isso, ciscam aqui, ciscam ali, mas nunca produzem nada. Ser produtivo é, em primeiro lugar, 
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saber administrar o tempo, ter sentido de direção, saber aonde se vai. 

10) Administrar o tempo, em última instância, é planejar estrategicamente a nossa vida. Para 
isso, precisamos, em primeiro lugar, saber aonde queremos chegar (definição de objetivos). 

Onde quero estar, o que quero ser, daqui a 5, 10, 25, 50 anos? O segundo passo é começar a estrategiar: 
transformar objetivos em metas (com prazos e quantificações) e decidir, em linhas gerais, como as metas 
serão alcançadas. O terceiro passo é criar planos táticos: explorar as alternativas específicas disponíveis 
para se chegar aonde queremos chegar, escolher fontes de financiamento (emprego, em geral, é fonte de 
financiamento), etc. Em quarto lugar, fazer o que tem que ser feito. Durante todo o processo, precisamos 
estar constantemente avaliando os meios que estamos usando, para verificar se estão nos levando 
mais perto de onde queremos vamos querer estar ao final do processo. Se não, troquemos de meios 
(procuremos outro emprego, por exemplo). 

11) Mas tudo começa com uma verdade tão simples que parece uma platitude: se você não sabe 
aonde quer chegar, provavelmente nunca vai chegar lá - por mais tempo que tenha. 

12) Quando o nosso tempo termina, acaba a nossa vida. Não há maneira de obter mais. Por isso, 
tempo é vida. Quem administra o tempo ganha vida, mesmo vivendo o mesmo tempo. 

Prolongar a duração de nossa vida não é algo sobre o qual tenhamos muito controle. Aumentar a nossa 
vida ganhando tempo dentro da duração que ela tem é algo, porém, que está ao alcance de todos. Basta 
um pouco de esforço e determinação. 



caderno do ParTIcIPanTe 
ÉTICA E CIDADANIA

formAção DE JovENs ProTAgoNIsTAs 
PArA o muNDo Do TrAbAlho 85

LeITUra
conSUMo 
conScIenTe 25

25 Fonte: CAROLINE FARIA. Consumo consciente. Disponível na internet via http://www.infoescola.com/desenvolvimento-sustentavel/consumo-consciente/. 
Acesso: 27.10.2013

por caroline Faria

O consumo consciente nada mais é do que consumir de forma responsável, pensando nas consequências 
de seus atos de compra sobre a qualidade de vida no planeta e na vida das futuras gerações. 

Parece complicado? Mas não é. Trata-se de parar para pensar se você realmente precisa daquilo que está 
comprando, se talvez, não haja um produto durável que você possa usar no lugar dos descartáveis e, em 
um nível um pouco mais elevado, se aquela empresa da qual você está comprando merece o seu apoio. 
Essa maneira de pensar, tenta desfazer a triste realidade do consumo desenfreado, onde o que importa é 
apenas o quanto se produz, vende e compra ,e não o como. 

Quando vai ao supermercado, por exemplo, você é do tipo de pessoa que gosta de fazer uma compra 
enorme para o mês todo? Que no final das contas acaba sempre jogando alguma coisa fora? Com que 
frequência você costuma reformar roupas e sapatos ou doá-los a instituições de caridade? E seu celular? 
Você troca-o sempre que sai um novo ou só quando é necessário? E quando precisa descartar algo, você 
simplesmente joga no lixo ou procura separar os materiais recicláveis? 

Se você nunca se preocupou com estas questões, então, talvez nunca tenha praticado o consumo 
consciente, mas nunca é tarde para se começar. 

A humanidade toda, já consome cerca de 25% a mais de recursos naturais do que a terra é capaz de repor. 
E com a população e consumo cada vez maiores, o problema só tende a se agravar, afetando problemas 
como a falta de água potável, a poluição e a desigualdade social. 

Nós, como consumidores, temos o poder de mudar a maneira de agir das empresas e mudar essas 
previsões. Como? Tudo o que as empresas fazem é com o intuito de conquistar você consumidor. Quando 
você compra o produto de uma empresa está ajudando ela a se fortalecer no mercado e valorizando a 
sua maneira de agir e produzir. Assim, quando você passa a escolher de quais empresas comprar, ou seja, 
quais empresas você quer ajudar a fortalecer, baseado na conduta ética e socioambiental dela, escolhendo 
apenas empresas responsáveis, você estará ajudando a tirar do mercado as empresas que pensam apenas 
no lucro e não se importam com o desenvolvimento sustentável. 

Mas não é só na hora de comprar que o consumidor deve mostrar que é consciente. Procure comprar 
somente aquilo de que realmente necessita, assim você ajuda a diminuir a demanda por recursos naturais. 
Ao consumir, faça com que os produtos durem mais, ao descartar, procure separar os materiais recicláveis e 
destiná-los da forma correta. 
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