
Música...3:46

http://letras.mus.br/magic/rude/traducao.html

ATUALIDADES PROFESSOR FORTUNATO

Magic! Rude.avi
http://letras.mus.br/magic/rude/traducao.html


“Toda a rudeza é, na verdade, um apelo à 

animalidade, na medida em que declara a 

incompetência da luta das forças 

espirituais ou do direito moral, 
substituindo-a por aquela da força física.”

Schopenhauer

Entre adultos, rudeza resulta do confronto:
Dinheiro x Poder

Não entre jovens <= “divergentes”



Segundo a banda, “amor proibido” é sempre usado na literatura e

literalmente abusado nos últimos anos. A fórmula é simples: um casal

se conhece, se apaixona e depois simplesmente descobre que não

pode ficar junto por algum motivo ou “rudeza de alguém!”. Como

livros nos tradicionais, “Romeu e Julieta” ou “Crepúsculo” mas, eles

queriam fazer algo mais real...

Mais que um livro, a música gerou debate...Entrevista...2:53

http://www.sbt.com.br/sbtnaweb/tarolando/15155/Danilo-Gentili-entrevista-a-
banda-Magic-da-musica-Rude.html#.VTlggyFViko

Entrevista Danilo Gentile Banda Magic!.mp4
http://www.sbt.com.br/sbtnaweb/tarolando/15155/Danilo-Gentili-entrevista-a-banda-Magic-da-musica-Rude.html#.VTlggyFViko


Abril é marcado por assuntos relacionados á LIVROS...

17. (1 ano morte) Gabriel Garcia Márquez (colombiano +Am.Latina)
18 · Dia Nacional do Livro Infantil
18 · Dia de Monteiro Lobato
19 · Dia do Índio
21 · Tiradentes
22 · Descobrimento do Brasil
22 . Dia do Planeta Terra
23 . Dia Mundial do Livro

http://globotv.globo.com/rede-globo/jornal-
hoje/v/livros-para-colorir-feitos-para-adultos-
viram-mania-no-brasil/4111854/

Para Schopenhauer
Livro é o principal eliminador da “rudeza”... Pela leitura “ou”???...JH 4:20

http://globotv.globo.com/rede-globo/jornal-hoje/v/livros-para-colorir-feitos-para-adultos-viram-mania-no-brasil/4111854/
JH livro pintar.mp4


Bom lembrar que...
O dia 18 de abril foi instituído como o dia nacional da literatura
infantil, em homenagem à Monteiro Lobato.

“Um país se faz com homens e com livros”.

Monteiro Lobato foi um dos maiores autores da literatura infanto-
juvenil brasileira. Nascido em Taubaté, interior de São Paulo, em
18 de abril de 1882...



Entre as causas do sua dedicação à literatura infantil, 
destaca-se a luta pelo...



1931 Monteiro Lobato cria a Companhia Petróleos do Brasil ($)

X 

Visão (EUA) Brasil não tinha petróleo => Getúlio Vargas (Poder).

Por que ele tinha menos “influência que EUA” 

=> “aculturação???”...0:58

http://www.youtube.com/watch?v=X
3hd2yMIA0w

Abertura Super Amigos 1977.mp4
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d2/Monteiro_Lobato.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d2/Monteiro_Lobato.jpg
http://www.youtube.com/watch?v=X3hd2yMIA0w


Tentou enviar ... Carta a Getúlio

São Paulo, 20 de janeiro de 1935

Dr. Getúlio Vargas

Por intermédio do meu amigo Rônald de Carvalho, procurei no 

dia 15 do corrente, fazer chegar ao seu conhecimento uma 

exposição confidencial sobre o caso do petróleo... Nele denuncio 

as manobras da “Standard Oil”(ver final) para senhorear-se das 

nossas melhores terras potencialmente petrolíferas, confissão 

feita em carta pelo próprio diretor dos serviços geológicos da 

Standard Oil of Argentina, que é o tentáculo do polvo que 

manipula o brasil...

http://www.projetomemoria.art.br/MonteiroLobato/monteirolobato/c

artaget.html

http://www.projetomemoria.art.br/MonteiroLobato/monteirolobato/cartaget.html


Em 1936, Lobato 

apresentou um dossiê de 

sua campanha em prol do 

petróleo ...

O Escândalo do Petróleo,

no qual acusava o governo 

de "não perfurar e não 

deixar que se perfure".



1937 Lobato publicou “O Poço do 

Visconde”, livro infantil com o 

subtítulo Geologia para crianças. O 

livro afirmava que havia petróleo no 

Brasil enquanto que os técnicos do 

governo diziam que o Brasil não tinha 

nem poderia ter petróleo => “Se tivesse, 

os ‘americanos’ já teriam descoberto”...

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fb/Visconde_de_Sabugosa.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fb/Visconde_de_Sabugosa.jpg


Segundo Lobato, o petróleo e gás natural são 

encontrados tanto em terra quanto no mar, 

principalmente nas bacias sedimentares (onde se 

encontram meios mais porosos - reservatórios), mas 

também em rochas do embasamento cristalino. 



Vargas nunca respondeu às críticas de Lobato 

(paulista); ao invés, mandou prendê-lo em 1941, 

acusando-o de querer desmoralizar o Conselho 

Nacional do Petróleo (criado em 1938 para avaliar 

os pedidos de pesquisa e lavra de jazidas de 

petróleo). 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f2/Fo_g0039.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f2/Fo_g0039.jpg


Por ironia da história, o 1o. descobrimento de 

petróleo foi em Lobato, na Bahia, em 1939, 

realizado pelos pioneiros Oscar Cordeiro e Manoel 

Inácio Bastos, sob jurisdição do recém-criado 

Conselho Nacional do Petróleo. 

Foi considerado “não comercial” (EUA)



Devido a sua “rudeza” contra o “poder”, Lobato foi
condenado a seis meses de prisão, e permaneceu
encarcerado de março a junho de 1941.

Em 1944, retoma o “Pica-pau Amarelo” e acrescenta “Os
doze trabalhos de Hércules”, retratando o renomado
herói que "deixou o mundo seguro para a humanidade"
ao destruir diversos monstros perigosos...

Virou série da Rede Globo de 1977-1986 e 2001-
2007...1:40

http://globotv.globo.com/rede-globo/memoria-globo/v/sitio-do-picapau-amarelo-1a-versao-1978/2324825/

httpglobotv.globo.comrede-globomemoria-globovsitio-do-picapau-amarelo-1a-versao-19782324825.mp4
http://globotv.globo.com/rede-globo/memoria-globo/v/sitio-do-picapau-amarelo-1a-versao-1978/2324825/


Após a morte de Lobato (1948), Getúlio “assume” a 

campanha “O  petróleo é nosso” contra os “entreguistas” 

(+EUA) e, em 1953, assinou a Lei intensa 2004, que instituiu 

o MONOPÓLIO estatal da pesquisa e lavra, refino e 

transporte do petróleo e seus derivados e criou a Petróleo 

Brasileiro S.A. - Petrobras. 

Para “modernizar” o Brasil...



(Unicamp) "O conceito de modernização assumiu formas e

ideologias muito diferenciadas em dois momentos distintos da

História do Brasil. Na era Vargas, modernizar era sinônimo de

estatizar. No período que se iniciou com o governo Collor, passou

a ser sinônimo de privatizar."

(Adaptado de Revista "Ciência Hoje", vol. 19, no 14, outubro/95)

O texto acima apresentado refere-se a dois modelos distintos do

desenvolvimento do capitalismo no Brasil, quando o país foi

governado, em um momento, por Getúlio Vargas e, em outro, por

Fernando Collor de Mello.

a) Que modelos de desenvolvimento são esses?

R) Vargas (30 - 45, 50 - 54) nacionalismo, o Estado como grande

gestor dos negócios investindo nos setores de base e

infraestrutura, para atrair investimentos externos e alavancar a

indústria no país.

Collor (90-92) abertura do mercado, discurso neoliberal,

importações, privatizações facilitar a ação do capital externo e

dinamizar a economia.

b) Por que, num dos momentos, modernizar foi sinônimo de



b) Por que, num dos momentos, modernizar foi sinônimo de

estatizar e, no outro, de privatizar?

R) Vargas - pós-Crack de 29 necessidade do Estado assegurar

condições para o fluxo de capitais.

Collor - período pós-Guerra-Fria neoliberalismo, globalização,

integração cada vez maior ao mercado mundial.



Porém, foi em 6 de agosto de 1997, que o presidente 

Fernando Henrique Cardoso sancionou a lei 9478 que 

permitiu a presença de outras empresas para competir 

com a Petrobras em todos os ramos da atividade 

petrolífera. 

FIM DO MONOPÓLIO



Em 2006... descoberta de indícios de petróleo no 

présal anunciada pela Petrobras...

A exploração foi tão promissora

que gerou briga

pelos “royalties” em 2011

O que são royalties?

... valor cobrado pelo proprietário de uma patente 

ou, ainda, por uma pessoa ou empresa que 

detém o direito exclusivo sobre determinado 

produto ou serviço.

Quem venceu?

Em 15ago2013, vitória “estudantes” e saúde...

75% + 25% respectivamente.



É uma história bonita, daria um “livro”...
ou uma música...8:08

https://www.youtube.com/watch?v=d9w9DmhgQFc

Música...3:46

Faroeste Caboclo da história da Petrobras - YouTube.mp4
https://www.youtube.com/watch?v=d9w9DmhgQFc
Magic! Rude.avi


O problema agora é “privatiza”?



http://veja.abril.com.br/blog/rodrigo-constantino/corrupcao/brasileiro-ainda-e-contra-
privatizacao-da-petrobras-falta-ligar-le-com-cre/

Em Privatize Já, que lancei

(R.Contstantino=Veja), escrevi na

introdução: “Persiste entre os brasileiros

uma visão bastante crítica ao processo

de venda das empresas estatais. Uma

pesquisa de 2007 feita pelo instituto

Ipsos e encomendada pelo jornal O

Estado de São Paulo mostrou que mais

de 60% dos entrevistados são contra a

privatização de serviços públicos. A

maioria absoluta da população condena

uma hipotética venda do Banco do

Brasil, da Caixa Econômica Federal ou

da Petrobras. Pelo menos na opinião

dos habitantes, privatizar não está na
moda no Brasil”.

http://veja.abril.com.br/blog/rodrigo-constantino/corrupcao/brasileiro-ainda-e-contra-privatizacao-da-petrobras-falta-ligar-le-com-cre/
http://www.livrariacultura.com.br/p/privatize-ja-30369837


por Marcelo Zero (*)

A Petrobras incomoda. Na realidade, a Petrobras sempre

incomodou os conservadores do país.

Pudera. Nascida da histórica campanha nacionalista “o

Petróleo é nosso”, a Petrobras se converteu naquilo que os

paleoliberais consideram praticamente uma impossibilidade:

uma empresa estatal bem-sucedida e eficiente. Ela é um

acabado contraexemplo das teses antiestatais e

antidesenvolvimentistas que sustentavam o fracassado

paradigma privatizante e liberalizante que ruiu no início deste

século.

Assim, a Petrobras é anátema, nos cânones do

(paleo)neoliberalismo tupiniquim. Não deveria existir, mas

existe. Não deveria fazer sucesso, mas faz. A Petrobras é a

maior e mais bem-sucedida empresa do Brasil.

Em 2002 (FHC), ela valia apenas cerca de R$ 15 bilhões. Hoje,

ela vale R$ 184 bilhões (PT)...

http://www.istoe.com.br/colunas-e-
blogs/coluna/354485_A+PETROBRAS+INCOMODA

http://www.istoe.com.br/colunas-e-blogs/coluna/354485_A+PETROBRAS+INCOMODA

