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MÓDULO 13

Cenatexto

Galinha bota ovo

Na última aula, você viu que Chico estava
disposto a voltar para sua terra. Pretendia transformar o sítio da família em uma
pequena empresa. Após a conversa com Leo, ele vai procurar o SEBRAE para
obter informações. É atendido por um funcionário:

- Bom dia.-  cumprimenta Chico um pouco amedrontado.
- Bom dia. Em que posso servi-lo?
- Meu nome é Francisco. Sou do interior, de onde saí faz um montão de tempo,

e temos um sitiozinho que eu pretendo transformar em algo que dê lucro. O senhor
pode me ajudar?

- Estou aqui é para isso. Meu nome é Donato. Também sou do interior, moço.
Seu Donato aperta fortemente  a mão de Chico.
- Você pode se cadastrar como pequeno produtor rural.  Tudo depende da renda

anual que seu sítio vai lhe dar. Se ela for muito pequena, você será um microprodutor.
Se a renda for maior, você será um produtor rural de pequeno porte. Para ficar mais
seguro, procure a gente ou o seu contador.

- Tenho que ter um contador?
- Toda empresa, por menor que seja, deve ter um contador. Ele vai informá-lo

de tudo, irá arquivar notas fiscais, enfim vai cuidar da escrita da empresa. Com sua
ajuda você controlará suas despesas e lucros. É um dinheirinho que vai gastar, mas
com retorno garantido. Qual será a atividade principal de seu sítio?

- Pequenos animais, com atenção especial para a galinha caipira.
- Maravilha! É lógico que toda atividade  implica riscos. Mas, já tendo o sítio, o

investimento inicial é bem menor. Porém, cuidado: vence quem acorda com as galinhas.
- De serviço nós não temos medo. A galinha caipira custa mais a chegar ao

ponto de abate e produção de ovos, mas sei que compensa. Devagar a gente chega lá.
- Muito bem. De grão em grão a galinha enche o papo. Creio que o preço da carne

e dos ovos desse tipo de galinha irão compensar, pois valem mais que as de granja..
- Eu sei. Há um bocado de gente que não se importa em pagar um pouco mais e

a pressa faz com que os criadores de �pé-duro� sejam mais raros. Li bastante sobre isso.
- Você venderá sua produção direto para o consumidor  ou para atravessadores?
- No início, estou pensando em vender lá no sítio mesmo,pra revendedor ou

consumidor final. Nosso sítio fica perto de uma boa cidade. Depois a gente pensa melhor.
- Muito bem. De qualquer forma, você terá que ter nota fiscal para sua própria

segurança. É bom andar com tudo em dia. Não tente sonegar o fisco que o barato
poderá sair caro. Prudência e canja de galinha não fazem mal a ninguém.
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- Está tudo aqui nesses papéis. Analise-os e nos procure quando precisar. Não
faça como os que escutam o galo cantar e não sabem onde. Você começará logo ou
ainda vai ciscar muito?

- Que nada! Já estou até escutando a galinhada cantar, quero vê-las botando ovo.
- E eu babando de inveja. A barra aqui está pesada, há muita violência. Cidade

grande já era. Mais vale um galo no quintal, que dois na testa da gente.
- Essa eu também aprovo. Por enquanto, muito obrigado, seu Donato.
- É isso aí. Jamais conte com o ovo ainda na galinha.  E valorize a vida na roça.

Com aquele sossego, estou certo de que você, ao chegar a minha idade, não vai ter os
pés-de-galinha que já tenho.

Chico pega a papelada bem animado e sai disposto, fazendo planos.

Na visita que Chico fez ao SEBRAE, teve com um funcionário uma conversa
em que havia palavras um tanto complicadas. Veja alguns trechos:

�Você pode se cadastrar como pequeno produtor rural. Tudo depende da renda
anual... você será um microprodutor (...) ou um produtor rural de pequeno
porte.�

Agora, confira-as no dicionário:

cadastrar. V. t. d. Fazer o cadastro de.
cadastro. S. m. 1. Registro público dos bens imóveis de determinado
território. 2. Registro que bancos ou casas comerciais mantêm de seus
clientes, da integridade como homens de negócio, situação patrimonial
deles, etc.
renda. S. f. 1. Resultado financeiro de aplicação de capitais ou economias,
ou de locação ou arrendamento de bens patrimoniais. 2. Rendimento. 3.
O total das quantias recebidas, por pessoa ou entidade, em troca de
trabalho ou de serviço prestado; receita.
porte. S. m. 1. Ato de conduzir ou trazer. 2. Transporte, carga. 3. Preço de
transporte ou de franquia de correspondência. 4. Aspecto físico; aparên-
cia. 5. O modo por que alguém apresenta o corpo; apresentação, atitude,
postura. 6. Modo de se comportar; comportamento. 7. (Fig.) Importância,
valor, vulto, alcance.

Dicionário
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A U L A1. Identifique o sentido em que essas palavras foram usadas na Cenatexto:

a) Cadastrar: ............................................................................................................
b) Renda anual: ........................................................................................................
c) Produtor rural de pequeno porte: ......................................................................

Na relação acima, faltou a palavra microprodutor. O dicionário não registra
essa palavra porque ela é derivada de duas outras. Uma delas é o prefixo micro,
que significa �muito pequeno�. Assim, microprodutor é o produtor pequeno,
aquele que tem pouco capital e pouca produção.

2. Há ainda outras palavras técnicas usadas pelo funcionário do SEBRAE.
Repare:
a) �arquivar notas fiscais� (guardar no arquivo, manter no arquivo);
b) �cuidar da escrita da empresa� (registro de todas as compras e vendas

feitas);
c) �o investimento inicial� (aplicação de dinheiro);
d) �para o consumidor ou para atravessadores?� (intermediário; aquele que
compra por baixo preço e vende por preço muito mais alto);
e) �Não tente sonegar o fisco� (ocultar, esconder, enganar//órgãos da

administração pública que arrecadam os impostos).

Releia as passagens da Cenatexto em que aparecem essas palavras e explique
o que quer dizer cada uma das frases ou expressões.
a) ..............................................................................................................................
b) ..............................................................................................................................
c) ..............................................................................................................................
d) ..............................................................................................................................
e) ..............................................................................................................................

1. Por que Chico foi procurar o SEBRAE? Que problema ele queria resolver?

2. Repare que tanto Chico como Donato disseram vários ditados e provérbios,
expressando-se pela sabedoria popular. Procure esses trechos no texto e
explique o que eles queriam dizer em cada caso. Dê a versão completa dos
ditados quando possível.

3. Diga dois pontos importantes para uma empresa, que foram bastante lem-
brados pelo funcionário do SEBRAE.

4. Donato deu sua opinião sobre a vida na cidade e na roça. Escreva quais foram
as opiniões dele a esse respeito.

5. O que havia de comum entre Donato e Chico? Isso facilitou ou dificultou o
diálogo entre os dois?

&

Entendimento



43
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�-  De serviço nós não temos medo. Devagar a gente chega lá.
- Porém, cuidado: vence quem acorda com as galinhas.
- Não faça como os que escutam o galo cantar e não sabem onde. Você já vai

começar logo ou ainda vai ciscar muito?
- Que nada! Já estou escutando a galinhada cantar, quero vê-las botando ovo.
- E eu babando de inveja. A barra aqui está pesada, há muita violência. Cidade

grande já era. Mais vale um galo no quintal  que dois na testa.�

Reescreva esses trechos colocando os provérbios, como se estivesse narrando
o fato. Continue o trecho que já está iniciado:

�Chico não tinha medo de enfrentar o trabalho no campo e pensava consigo
mesmo: �Devagar e sempre�. Ao mesmo tempo não esquecia que �a quem madruga
Deus ajuda�.
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................

PAUSAPAUSAPAUSAPAUSAPAUSAPAUSAPAUSA
Depois de sair do SEBRAE, com toda aquela papelada, Chico chegou à

pensão e se pôs a ler os documentos. Levantou algumas dúvidas e tentou resolvê-
las. Veja que dúvidas ele tinha:
1. Que documentação devo apresentar para me cadastrar como pequeno produtor

rural?
2. A que órgão devo encaminhar a documentação?
3. Há taxas a serem pagas?
4. Quando poderei iniciar a minha atividade?
5. Onde vou conseguir as notas fiscais?

Agora, repare as respostas que ele retirou de sua leitura:
1. Pedir o enquadramento como pequeno produtor rural. Declarar que a receita

bruta seria a prevista para aquela categoria (isso em formulário ou modelo
oficial, com a ajuda de contador).

2. Encaminhar documentação à Junta Comercial para registro da firma. Depois,
dirigir-se à Receita Federal para conseguir o CGC (Cadastro Geral dos
Contribuintes). Com o contrato registrado e o CGC nas mãos, dirigir-se à
Secretaria da Fazendo do Estado para cadastramento (Inscrição Estadual) e
inscrição no Cadastro de Produtor Rural. Mais uma vez, um contador será
muito importante nessa fase.

3. Pagamento de uma pequena taxa na Junta Comercial.
4. Pode iniciar as atividades logo depois de obter esses documentos: (a) registro na

Junta; (b) CGC; (c) cartão de Inscrição Estadual e Inscrição de Produtor Rural.
5. As notas fiscais serão impressas em gráficas, encomendadas pelo produtor.

Essas foram as respostas que Chico conseguiu tirar de sua leitura, porque
havia estudado um bocado na capital. Aliás, ele mesmo reconhecia que esse foi
seu melhor �investimento� na cidade grande. Agora, via o quanto isso estava
sendo útil.

Reescritura

✑
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A U L AVocê estudou o predicado nominal, que é constituído de um predicativo e um

verbo de ligação. Agora você vai estudar o predicado verbal.

A primeira coisa que você vai notar no predicado verbal é a ausência de um
predicativo, isto é, aquele termo de valor adjetivo que expressa uma caracteriza-
ção. O essencial de um predicado verbal é expressar um fato, uma ação, um
acontecimento. Veja:

a) Seu Donato aperta fortemente a mão de Chico.
Sujeito: Seu Donato Predicado: aperta fortemente a mão de Chico.
O predicado expressa uma ação, portanto, é um predicado verbal.

b) Depois a gente pensa melhor.
Sujeito: a gente Predicado: Depois pensa melhor.
O predicado expressa um fato, portanto, é um predicado verbal.

Agora é a sua vez: indique o tipo de predicado encontrado nas orações
abaixo. Em caso de predicado nominal, marque também o predicativo:

Modelo: Meu nome é Francisco. (P. nominal / Predicativo: Francisco).
Nosso sítio fica perto de uma boa cidade. (P. verbal).

a) Ele vai informá-lo de tudo.
...........................................................................................................................................

b) Prudência e caldo de galinha não fazem mal a ninguém.
...........................................................................................................................................

c) A barra aqui está pesada.
...........................................................................................................................................

d) Está tudo aqui nesses papéis.
...........................................................................................................................................

e) O investimento inicial é bem menor.
...........................................................................................................................................

Na aula de hoje, você teve a oportunidade de ouvir dois personagens que
vieram do interior e gostam muito de usar provérbios, ditos populares e frases-
feitas, que envolvem algum tipo de sabedoria. Provérbios e frases-feitas são um
fantástico jogo de linguagem, que todos nós sabemos usar.

A Bíblia Sagrada tem um livro inteiro chamado Livro dos Provérbios que,
segundo consta, é da autoria do Rei Salomão. Não se trata de uma obra literária,
mas está nessa seção porque a Bíblia tem um grande valor literário todo especial
e, além disso, um valor cultural e religioso. Assim, trataremos alguns provérbios
bíblicos para que possamos diferenciá-los dos provérbios populares.

Não encontraremos na Bíblia provérbios como:
�Cobra que anda não come sapo.�
�Pedra que rola não cria limo.�
�Para bom entendedor meia palavra basta.�
�Santo de casa não faz milagre.�
�Água mole em pedra dura tanto bate até que fura.�
�O pouco basta e o muito se gasta.�

Aprofundando

Arte e vida
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A U L A Segundo a Bíblia, os provérbios são a experiência e a sabedoria do povo

colocada em frases curtas e densas, cheias de grandes ensinamentos. Os provér-
bios bíblicos foram coletados em épocas diversas desde os tempos de Salomão,
por volta de 950 anos antes de Cristo. Veja aqui alguns deles:

Livro dos Provérbios

Mais vale pouco com justiça, do que muitos ganhos violando o direito. (16,8)
Começo de briga é como rachadura na represa; é melhor desistir antes do

processo. (16,14)
Não adianta agir sem refletir, pois quem apressa o passo acaba tropeçando.

(19,2)
Quem amaldiçoa pai e mãe, verá sua lâmpada apagar-se no meio das trevas.

(20,20)
Boa fama é melhor do que riqueza, e simpatia vale mais que ouro e pra-

ta.(22,1)
O preguiçoso diz: �uma fera está no caminho e um leão está na rua�. (26,1)
É melhor um pobre de comportamento íntegro, do que um rico de conduta

perversa. (28,6)
Existem três coisas que fazem a terra tremer, e uma quarta que ela não pode

suportar.Um escravo que se torna rei,um idiota farto de pão,a mulher desprezada
que encontra marido e a escrava que ocupa o lugar da patroa.(30,21-23)

Se você se exaltou estupidamente e depois se arrependeu, coloque a mão na
boca, porque, batendo o leite sai manteiga, apertando o nariz sai sangue, e
apertando a ira sai briga. (30, 32-33)

Nota: O primeiro número que está nos parênteses indica o capítulo do livro bíblico
e o segundo indica os versículos ou as linhas.

Discuta com seus amigos e amigas a sua opinião sobre os provérbios e as
frases feitas. Valorizando a sabedoria popular, observe o quanto essas expressões
enriquecem nossa língua.
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