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COPYRIGHTS 

Este livro foi registrado na BIBLIOTECA NACIONAL em 
14.03.2003,  com  o  número (282.515)  livro  510  folha  175 com 
TODOS OS DIREITOS RESERVADOS PARA O AUTOR     Zé 
Rei. O nome do livro foi registrado no I.N.P.I.  em 2013 para o 
autor Zé Rei, sem nenhuma oposição. Quando se falar em           
(A LEI DA VANTAGEM), daqui para a frente, é comigo, falou? 

 Acesse  o  nosso  "SITE"  www.leidavantagem.com   e  faça  o  
download  do livro NA SUA VERSÃO ORIGINAL para o seu 
computador. Você vai poder imprimir e ler este utilíssimo MANUAL. 
Ele está de graça, na sua versão original de 171 páginas, para que, de 
imediato, você tenha esse benefício, ou teremos muito prazer em 
preparar  tudo para você.  Acesse www.podeditora.com.br e compre 
o livro COMPLETO e ATUALIZADO ATÉ 2014, com muitas 
outras dicas, FEITO EM GRÁFICA, no formato 20x14 em brochura, 
diretamente com a Editora. Livro com 272 páginas e capa colorida. 
Preparado para ninguém botar defeito por uma Equipe altamente 
competente e profissional para perdurar por toda a posteridade, ou 
pelo menos por mais algumas gerações. Em  2017 voltarei  a atualizar! 

Vai "REDUNDAR  E  APRENDER" muita coisa que sabe, 
mas  pensa  que  não sabe e  a partir disso irá  se  atualizar  com  a 
leitura posterior da CONJUNTURA nos jornais. 

 Damos alguns exemplos de:  
 UTILIDADES: qualquer tosse por mais forte que seja pode ser 

parada na hora se passar VICK VAPORUB nas plantas dos pés. 
 DESCOBERTAS: O câncer pode ser curado apenas com 

bicarbonato de sódio...  Veja tudo em: 
 www.curenaturalicancro.com 
 www.cancer-fungus.com/sub-v1pt/sub-pt.html 
 www.cancerfungus.com/simoncini-cancro-fungo.php 
 (lógico que isso os laboratórios não divulgam...)  
 SEGURANÇA: Sempre escreva seus cheques com canetas, 

pois os preparados por máquinas (eletrônicas) podem ser adulterados 
depois de passar por um (micro-ondas)...  GRAVE  ESSA!  

 OCULTISMO: Agora é LEI, tire o plástico do extintor de 
incêndio de seu carro.  Se não fizer isso, vai ser multado em R$127,50 
e vai perder CINCO PONTOS.  Essa você não sabia, nem eu! Como 
se sabe essas coisas não são divulgadas... Essa vergonha (ou falta 
dela) faz parte de nossa cultura. 
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Pense  bastante  nisso  

 
 
           A  LEI  DA  VANTAGEM 
           É  SOBERANA  PORQUE 
           EMANA  DO  POVO . . . 
  
  
 
           QUEM  NÃO  APLICAR  (SEGUIR) 
           A  LEI  DA  VANTAGEM 
           NÃO  SERÁ  PUNIDO, 
           MAS  NÃO  LEVARÁ 
           A  MELHOR . . . 
 
 
 
           A  LEI  DA  VANTAGEM 
           TEM  A  CARA 
           DO  POVO  BRASILEIRO . . . 
 
 
 
           OBSERVE  A  VELHA  LEI  DE  MURPHY 
           PARA  NÃO  SE  DAR  MUITO  MAL 
           E  USE  A  LEI  DA  VANTAGEM 
           PARA  SE  DAR  MUITO  BEM . . . 
 
 
 
           ESTE  LIVRO É  UM  MANUAL 
           DEIXE-O  SEMPRE 
           PERTO  DE  VOCÊ . . . 
 
   
 
 
                                   Zé  Rei 
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Carta  do  revisor 

 
 
 
Caro Zé, 
 
 
Excelente a  nova  forma  que  você  imprimiu ao livro. 
 
As anedotas encaixadas em temas pertinentes a elas deram 

leveza  ao trabalho que ficou gostoso de ser lido. 
 
Amei seu  trabalho "de paixão"! Tive muito gosto em "passá-lo  

para o português" (brincadeira do amigo Carneiro Leão quando 
redigia um texto e pedia que eu apurasse os erros). 

 
Depois de suas brilhantes mexidas a obra  ficou leve como uma 

borboleta. 
 
Bem, não sei como isso pode se dar, (não é da minha área), 

mas seu trabalho tem que ser divulgado! A gente lê tanta "M...."  
por aí  que dá vontade de chegar agora  no metrô, ou  no 
Maracanã e gritar:  VENHAM!   Venham  todos  ler  o  livro  do  
Zé Rei! 

 
Você  é  o  ALOPRADO  mais sensato  que conheci. 
 
Parabéns,  Zé!  E  muito obrigado por ajudar-me a ajudá-lo! 
 
É  isso  aí,  bicho! 
 
 
 
                ARCÉSIO VILLELA, (16/01/2005) 
                                    Professor 
                             (IN  MEMORIA) 
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Notas  do  Autor 

Muita coisa eu  poderia dizer nessa página. Mas para não 
seguir o exemplo de um "DOUTOR", amigo meu que, em uma 
palestra de 50  minutos, gastou  30 minutos lendo o seu currículo, vou 
deixar você descobrir o assunto do livro na leitura de sua introdução. 

No  festival de CPIs do Congresso Nacional, o povo descobre 
como há gente inteligente, capaz e fantástica por lá: Advogados, 
Magistrados, Juristas, Procuradores, Promotores, Defensores e outros. 

CARAMBA! Entendimento jurídico é o que não falta. Espera-
se que esses políticos elaborem, o mais rápido possível, um código 
penal mais duro, que faça o bandido ter medo de ser preso  e que 
possa realmente combater, para valer, a impunidade e a corrupção. 

Dessa forma, o povo teria mais segurança e confiança no 
segmento Brasil. Nossos filhos e netos poderiam levar uma vida 
melhor,  mais justa e mais tranquila. 

Este livro foi preparado entre (OUT/2002 e DEZ/2004). Nesse 
curto período coletamos as informações importantes que colocamos 
em nosso trabalho. Desde primeiro de abril de 2003 elaboramos um 
acompanhamento das notícias, de forma continuada, com tudo que era 
interessante para o dia a dia e que você  passa a incrementar nessa 
leitura, para a sua atualização pessoal de nossa conjuntura.  

MUDAR o Brasil não muda! Entra governo, sai governo, os 
ricos ficam cada vez mais ricos, os pobres mais pobres e para piorar, a 
classe média, que já estava enfraquecida, AGORA AGONIZA. O 
Partido dos Trabalhadores (PT) que ANTES combatia as oligarquias, 
AGORA as ampara. O governo abandonou o sucesso do imposto 
sobre o cheque (CPMF) e não propõe o imposto único para acabar 
com os "PROPINODUTOS" da vida. Além disso, mantém o "juro" 
nas  alturas  matando  toda  a  sociedade. 

 Tudo que será mostrado nessa fatia de tempo em que 
DOCUMENTAMOS o Brasil, tem VALIDADE, desde a Proclamação 
da República até os  últimos dias de vida da nossa geração ou com 
otimismo, por mais algumas décadas, já que a cultura do brasileiro 
não vai mudar, a economia não vai mudar, os políticos não vão mudar. 
Que pelo menos, os novos Governantes de 2010 não DESÇAM DE 
MARTE, com aqueles MALDITOS PACOTES salvadores da Pátria,  
nem com um único TIRO para matar o LEÃO. Como não temos 
LEÃO por aqui, quem sabe o Collor teria dado certo se tivesse atirado 
em uma  ONÇA PINTADA? Que Deus nos livre de um 
CURRALITO (desses da vida) para que possamos pensar que somos 
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felizes ou pelo menos que o PIOR ainda possa MELHORAR. Os 
Presidentes FHC e LULA foram ITINERANTES pelo Mundo, todos 
os anteriores não  foram. Queremos um Presidente que sente na sua 
mesa, 8 horas por dia, de segunda a sexta-feira e olhe MUITO MAIS 
PARA O BRASIL e MENOS PARA O RESTO DO MUNDO. Esse 
negócio de VIVER VIAJANDO,  que ele delegue ao resto da equipe.   
Vamos   MUDAR!   

 Aprenda a LEVAR VANTAGEM  NA VIDA,  sabendo das 
coisas que acontecem ao seu redor. Por isso, para que possa começar a 
entender o que está acontecendo em  nosso Brasil, passe a registrar 
tudo que seja importante, na condição de TESTEMUNHA  OCULAR  
DA  HISTÓRIA, a fim de que tenha condições de opinar sobre o que 
foi publicado nos jornais e que possa interferir em seu dia a dia e na 
vida de sua família. Saiba das coisas! 

 Após lançar o livro na Internet em 2005, já tivemos de tudo: 
MENSALÃO, SANGUESSUGAS, CARTÕES CORPORATIVOS, 
DOSSIÊ,  MENSALINHO,   PROPINODUTO  e outras coisinhas...  

O brasileiro tem memória curta, e hoje ninguém se lembra mais 
dos anões do orçamento. Entre eles, tinha um "SORTUDO" que 
ganhava na loteria toda semana. Quem era? Que pena... Não se lembra 
mais? Era o João Alves, companheiro: um DEPUTADO FEDERAL, 
que morreu de morte morrida no dia 14.11.2004. E como a morte 
nivela tudo, literalmente por baixo, o João está perdoado. Ponto final! 
E os outros? Por acaso já devolveram o dinheiro que desviaram? E dos 
fraudulentos "sócios" do INSS que já estão presos, quanto foi que 
recuperamos (DA GRANA) que foi furtada por eles? Quem são os 
parlamentares em quem você votou e que, a seu ver, não estão 
correspondendo? Será  que mereciam que continuasse  votando  neles?  

Desde a Proclamação da República, até agora, nada mudou na 
nossa Cultura, nem na Economia, nem na Política e (idem, idem) na 
forma de viver do brasileiro. Os escândalos do passado serão repetidos 
no futuro.  O retrato do Brasil que tiramos fica valendo para os 
próximos 200 anos... Quem viver, verá!   (Murphy).  

 Quantas pessoas já morreram, só este ano, vítimas da 
violência?  Quem foi o último,  quem foi o penúltimo? 

E uma proposta para reflexão:  bastaria tirar a energia das 
tomadas dos presídios para acabar com esse inferno de celular por lá e 
encerrar com essa conversa que fica caro, que interfere no serviço...  

 Viu como é importante colecionar os fatos para ler de vez em 
quando? Para que serve isso? Você, inteligente leitor, há de concordar 
em sedimentar os conceitos conjunturais que fazem parte da sua  vida. 

Zé  Rei 
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Carta  ao  Presidente 

 
 
Esta carta mostra a indignação do Povo que estica o salário,  

estica o salário, estica o salário e vai esticando até o rompimento. 
 
Caro Sr. Presidente da República Federativa do Brasil, sou 

Servidor Público, aposentado. Venho manifestar meu total apoio ao 
esforço que Vossa Excelência  faz  pela  modernização  do Brasil. 

 
 Como "Cidadão Comum", não tenho muito a oferecer, mas 

percebi que posso melhorar a minha ajuda, de uma forma simplória. 
 
 Vou explicar: pago "NA  FONTE"   27,5 %  de meu salário 

para o "IMPOSTO DE RENDA".  AGORA, pago mais 11 % de 
Contribuição da Inatividade ao INSS, além da CPMF. A minha 
sugestão é inverter o percentual pago ao "I.R.". A partir do próximo 
mês, o Governo poderia ficar com 72.5 % de meu salário e me pagaria 
apenas  27,5 %,  sem  outro ônus,  para  eu  viver. 

 
Com os  72,5 %  de meu salário, o Governo passaria a pagar 

todas as minhas contas abaixo relacionadas: 
 
a) contribuição de  11 %  para o "INSS", já aprovada pelo STF, 
 
b) "CPMF", (que até antes de ontem  eu  pagava) 
 
c) escola particular para os meus dois filhos menores, 
 
d) convênio médico, 
 
e) dentista, 
 
f) remédios, 
 
g) material escolar, 
 
h) vestuário, 
 
i) aluguel, 
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j) condomínio, 
 
k) água, luz, telefone, 
 
l) supermercado, 
 
m) empregada, 
 
n) gasolina, 
 
o) lazer, 
 
p) pedágios e estacionamentos, 
 
q) "IPVA"  e  "IPTU",  que pago anualmente, 
 
r) "ICMS"  e  "ISS",  que pago em tudo o que consumo, 
 
s) seguro de vida e do automóvel, 
 
t) previdência privada, 
 
u) trem, metrô e ônibus, 
 
v) empréstimos  (CONSIGNADOS)  e juros para o S.F.N., 
 
x) outros impostos que eu pago e nem sei quais são, 
 
y) "qualquer outra  TAXA  NOVA  que o Congresso venha   
  aprovar", 
 
z) qualquer perda pessoal por assaltos, chuvas e acidentes. 
  
Um abraço Senhor Presidente e tenha muita sorte. 
 
Do fundo 
do meu coração, 
 
 
ASSINADO: -------------------------------------------------------- 
  (um  trabalhador  que  já  não  sabe  mais  o  que  fazer)  
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Carta  de  um  americano 

 
 
"Caros amigos brasileiros e "ricaços"... 
Quem é mais rico, Brasil ou Estados Unidos da América do 

Norte? 
Vocês brasileiros pagam o dobro do que os americanos pagam 

pela água que consomem, embora tenham muito mais água doce 
disponível que nós. Quase 25% da reserva mundial de água doce está 
no Brasil. 

Vocês brasileiros pagam 60%, a mais, nas tarifas de telefone e 
eletricidade, embora 95% da produção de energia em seu país seja de 
hidrelétrica, enquanto nós, pobres americanos, somente podemos 
pagar pela energia, altamente poluente, produzida por usinas à base de 
carvão, petróleo e perigosas usinas nucleares. 

Vocês, brasileiros, pagam caro pela gasolina de má qualidade 
que acabam com os motores de seus carros. Cerca de 23% da sua 
gasolina é composta de álcool anidro. Esse percentual ainda vai 
aumentar para beneficiar os usineiros de álcool. Não dá para 
entender... Seu país é quase auto-suficiente em produção de petróleo 
(75% do que vocês consomem é produzido aí) e, ainda assim, têm 
preços tão elevados! 

Aqui nos (USA) nos defendemos com unhas e dentes! O preço 
do combustível (gasolina pura) está estabilizado há vários anos 
(US$0,50) (cinquenta centavos de dólar) = R$1,21. 

Por falar em carro, vocês brasileiros pagam por um carro o  
dobro que os americanos pagam, e os nossos carros têm todos os 
recursos oriundos de fábrica. Também, dão de presente para seu 
governo o que  pagam a mais, para gastar, não sabe com o que e nem 
aonde, já que os serviços públicos no Brasil são raquíticos perto dos 
serviços prestados pelo setor público dos Estados Unidos da América 
do Norte. 

Na Flórida, irmãos brasileiros, nós somos muito pobres, o 
governo estadual cobra apenas 2% de imposto sobre o valor agregado 
nas vendas do comércio (equivalente ao ICMS no Brasil), e mais 4% 
de imposto federal, o que dá um total de 6%. No Brasil, vocês são 
muito ricos, afinal concordam em pagar 18% só de ICMS. E já que 
falamos em impostos, eu não entendo por que vocês alegam serem 
pobres: afinal de contas não  se importam em pagar, além desse ICMS 
absurdo, PIS, CSLL, COFINS,  ISS, INSS, IPTU, IPVA, IR, ITR, em 
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um total de (88) impostos, taxas e contribuições, em geral com efeito 
cascata, de imposto sobre imposto, e ainda fazem festa nos estádios de 
futebol e nas passarelas de carnaval, todo ano. 

Isto é o sinal de que não se incomodam com esse confisco 
maligno que o governo promove, tirando-lhes cinco meses e catorze 
dias  por ano do seu suado trabalho para pagar impostos e gastar muito 
mal. 

Nós, americanos somos extremamente pobres, tanto que o 
governo isenta de pagar imposto de renda todos os que ganham menos 
de US$3 mil dólares, por mês, (igual a R$6.600,00), enquanto aí, no 
seu Brasil, os assalariados devem viver muito bem, pois pagam 
imposto de renda todos os que ganham acima de R$1.300,00. Além 
disso, vocês têm o (I.R.) retido na fonte, antecipando o imposto para o 
governo, a cada mês, sem saber se vão poder ter renda até o final do 
ano ou se vão ficar desempregados. 

Aqui, nos Estados Unidos, nós declaramos o imposto de renda 
apenas no final do ano. Caso tenhamos tido renda, aí sim, recolhemos 
o valor que é devido aos cofres públicos. Essa certeza nos bons 
resultados futuros poderá tornar o Brasil um país insuperável, 
imbatível. 

Aí, vocês pagam escola e livros para os seus filhos porque, 
afinal, devem nadar em dinheiro. Aqui, nos (USA), nós pobres pais 
americanos, como não temos toda essa fortuna, mandamos nossos 
filhos para as excelentes escolas públicas com livros gratuitos, 
transporte de excelente qualidade e uma alimentação para ninguém 
botar defeito. 

Vocês, ricaços do Brasil, quando tomam, no banco, um 
empréstimo pessoal, pagam,  MENSALMENTE, juros que nós, 
pobres americanos, pagamos,  ANUALMENTE.  Deve ser por isso 
que no Brasil o crédito é farto. Caro amigo brasileiro, quando você me 
contou que pagou  R$2.500,00 pelo seguro de seu carro, aí sim, eu 
confirmei a minha tese: vocês são “podres de rico”! Nós, nunca 
poderíamos pagar tudo isso por um simples seguro de automóvel. Por 
meu carro grande e luxuoso, eu pago US$345.00 (R$759,00). Quando 
me informou que paga R$1.700,00 de IPVA pelo seu carro, não tive 
mais dúvidas. Nós pagamos, apenas, US$15 (R$33,00) pela licença 
anual, não importando qual tipo de veículo seja. 

Aqui, nos Estados Unidos, os preços não sobem e o 
comerciante para poder concorrer e atrair o público até baixa o valor 
de venda de seus produtos. Aí no Brasil os comerciantes riem "de 
orelha a orelha", sempre aumentando os preços. Deve haver uma 
fartura de dinheiro na mão do povão. Sim... Só pode ser! Por isso é 



 
 

 15 

que a gente vê, por aí, todos sentados em mesas de bares, cantando, 
dançando, batucando, comendo muito espeto de churrasco de gato e 
outros bichos mais. O brasileiro é feliz! 

Afinal, quem é rico e quem é pobre? Aí, no Brasil, 20% da 
população, economicamente ativa, não está trabalhando. Aqui, não 
podemos nos dar ao luxo de sustentar além de 4% da população 
desempregada. Não é mais rico quem pode sustentar mais gente que 
não trabalha? 

-Caro leitor,  estou sem argumentos para contestar este ianque. 
Afinal, a moda nacional brasileira é a aparência. Cada vez mais 

vamos nos convencendo de que não é preciso ser, basta parecer ser. E, 
afinal, gastando muito, a gente aparenta ser rico. Realmente é difícil 
nos compararmos a esta grande Nação, chamada Estados Unidos da 
América do Norte, que, desde o seu descobrimento, teve uma 
colonização de povoamento, ao passo que o Brasil foi colônia de 
exploração por mais de 300 anos, com as nossas riquezas sendo 
enviadas para Portugal. E hoje ainda sofremos com essa exploração, 
só que dos próprios governantes que pilham e enviam as nossas 
riquezas para suas contas bancárias em paraísos fiscais. E não fazemos 
nada para promover uma mudança radical de atitudes, conceitos e 
afirmação de nossa indignidade. Precisamos sair deste comodismo em 
que estamos vivendo ou o sonho do país do futuro será apenas um 
ideal na boca dos demagogos que ocupam o poder." 

 
 
 
 
 

Esta matéria circula na Internet 
e   

  o seu Autor (desconhecido)  
 merece uma medalha! 
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pois, com certeza, é o mais entusiasta colaborador no preparo do 
Livro, com fatos, piadas, considerações técnicas e cuidados. Enfim, 
posso dizer que, se alguma coisa brilhar por aqui terá a luz do 
PAULÃO. 

 
 Aos advogados amigos ROBERTO, A. BENTO,  e ao meu 

irmão Dr. DOURADO, que, "de forma sorridente", tiraram algumas 
matérias polêmicas. 

 
 Aos meus primeiros leitores, que tiveram direitos a cortes e 

sugestões de muita utilidade para o nosso trabalho: meus vizinhos, 
"LUIZ/ANTÔNIO", meu compadre HUMBERTO, e os "Amigos do 
Peito" MANECO, ROBERTO, GARRITANO, ANCHIETA, DIMA, 
FAULHABER, NICÓ,  DR. ADERBAL,  DRA. CONCEIÇÃO, DR. 
BOTTREL e RÍTINO que muito me honram, com suas observações. 

 
 Para minha filha SHANA que idealizou a capa, formatando 

nas espertíssimas letras uma conotação gráfica do contexto do livro e 
para minha filha caçula, HANNAH que desenhou o outro lado da 
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capa, totalmente integrada à "TESE  DO  LIVRO", dando uma ênfase 
especial à  LEI  DA  VANTAGEM, aplicada na Natureza, em sua 
ótica infantil. 

 
 Ao filho "sanduíche" Renato Marques PRADO dos Santos, 

"ESPIRITUOSO", que "aprovou" com "muito bom humor" tudo que 
foi colocado no texto. 

 
 Ao dileto e saudoso amigo, Professor ARCÉSIO 

VILLELA, emérito estudioso de nossa linguística e que colocou 
totalmente, "NOS TRILHOS", a nossa escrita emocional, dando 
aquele erudito "TOQUE DE  MESTRE" em nossa redação 
primária e popular, sugerindo várias melhorias  no  trabalho. 

 
 Ao primogênito ILTON HEMETÉRIO DOS SANTOS 

NETO, engenheiro mecânico, com especialidade em Qualidade e 
formado pelo INSTITUTO MILITAR DE ENGENHARIA, a 
quem incumbi a difícil tarefa de "REPROVAR  QUASE  TUDO" 
que escrevi inicialmente. 

 
 Posso dizer, seguramente, que tudo o que você lerá, só 

passou depois de inúmeras ponderações e considerações, 
contrariando, tecnicamente, quase  TUDO  o  que  se  conhece em 
"QUALIDADE". 

 
 Ao meu Pai, primeiro revisor deste trabalho, que colocou 

muitas vírgulas e reticências, que tirou atrocidades e 
agressividades, tornando a leitura dessas linhas mais suave e 
digna dos distintos leitores, deixo a  minha  admiração  de  toda  
uma  vida. 

 
 Ao meu Pai,  ILTON  HEMETÉRIO  DOS  SANTOS, que 

pela sigla do nome,  por si só,  já impõe até um notório respeito 
bíblico: 

 
"I.H.S.", 

 
 eu  ofereço  este  trabalho,  que considero 

 
"UMA   BELA   PASSAGEM   PELA   VIDA". 

 
(Zé Rei  FEV/2014) 
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Recomendações 

 
 QUEM  PODE  DETESTAR  ESTE  LIVRO 
  
 A) Os "171" e  os "HACKERS". 
 
 B) Agiotas e atravessadores. 
 
 C) Donos de: bancos, financeiras, RESORTS, empresas de 

CREDIT  CARD, seguradoras, telefonias (fixa, celular), agências de 
publicidades, provedores pagos de Internet, jornais, loterias, cinemas, 
locadoras de fitas, restaurantes, bares, barbearias, pedágios, cemitérios 
de azulejos, carros velhos que circulam nas ruas "caindo aos pedaços e 
com aquela fumaça preta braba", cursos por correspondências, 
fabricantes de lápis, agendas, palitos, calçados, palmilhas, 
SHAMPOO, os espertos sonegadores de impostos e um monte de 
(João sem braço) que estão sempre de plantão em cada esquina. 

 
 D) Quem  se  julgar  um  emérito "PUXA-SACO". 
 
 E) A turma do  "SPC"  e do  "SERASA". 
 
 F)  Quem  for "AMIGO DA ONÇA"  ou um  "MUI  AMIGO". 
 
 G) Quem  não  tiver  o  mínimo  de  higiene. 
 
 H) Padres, evangélicos, macumbeiros, "PRAGUEJADORES". 
 
 I)  Políticos  muito  "RISONHOS". 
 
 J) Motoqueiros, ciclistas e catadores de lixo e a  malandragem   
     em geral. 
 
K) Diversos outros, como  quem detestar os Estados Unidos da 

América do Norte; brasileiros "espertinhos" que moram por lá; quem 
tiver a doença de gostar de espiar os outros; os nossos irmãos 
"gringos" (por causa das piadas); os debochados BEBUNS e 
mecânicos desonestos que insistem em trocar a "TRANQUETA DA 
PARAFUSETA" de seus incautos clientes, LEVANDO MUITA 
VANTAGEM  em  cima  do  povão. 
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 QUEM VAI  GOSTAR  DE  LER  ESTE  LIVRO 
  
  Todos  que  queiram  aprender  a  "LEI  DA VANTAGEM". 
  
  PARA  QUEM  LEU  E  REPROVOU  A  OBRA 
  
 Se você ENCOMENDOU o livro, leu e não 

gostou, devolva-o para o autor, rabiscando e 
comentando, tudo que não tenha concordado. O 
contato para este fim pode ser feito para nossa 
Caixa Postal. Caso nenhuma  dica da OBRA tenha 
sido útil; caso não tenha rido de nenhuma 
piada; se nenhum "site" de Internet o favoreça 
em nada; se até a forma de organização de 
arquivos seja banal; se detestar o estudo do 
Inglês; se pela Conjuntura, "não está nem aí". 
Se tiver dado "NOTA ZERO" ao trabalho, Eu (Zé 
Rei) devolvo seu dinheiro, desde que não se 
enquadre entre os leitores especificados na 
relação acima. Mas não se esqueça de, ao pegar 
o seu dinheiro de volta, procurar, com muita 
urgência, um psicólogo, para rever os seus 
valores, pois, com certeza, vai ser muito bem 
recebido por esse profissional.  

Outra coisa, preste muita atenção em tudo 
o que está didaticamente dito aqui. Vai 
encontrar coisas do "arco da velha", mas que, 
com certeza, lhe darão uma oportunidade de 
"LEVAR MAIS VANTAGEM NA VIDA". Nem todos gostam 
de números, mas para entender essa parte da 
economia basta lembrar do fácil conceito de 
porcentagem. Por exemplo, seja uma caixa de 
bombons com 100 unidades. Se comeu DEZ 
unidades, foram saboreados 10% dos bombons e 
sobraram 90% na caixa. Não é fácil? Procure 
entender a ECONOMIA, ela está matando o povo e 
como você faz parte do povo, está nesse grupo 
de risco.  

(QUEM FOI CITADO POR MIM QUE MELHORE!) 
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Introdução 

 
Após a atenta leitura do livro, com certeza, alguma coisa vai 

mudar em sua cabeça. Alguns de seus VALORES serão reavaliados. 
Você vai começar a LEVAR VANTAGEM em tudo o que fizer, até 
mesmo nas coisas que não serão abordadas por nós. Garanto que isso 
vai acontecer!  

 Segundo o Aurélio: 
 VANTAGEM, no sentido de superioridade; excelência; 

primazia; dianteira; utilidade, proveito; lucro; melhoria; vitória; 
superar; FAZER MAIS exceder, LEVAR VANTAGEM a; ser 
superior a; sobrelevar; Todos temos embutida na mente a   LEI  DA 
VANTAGEM.  Desde os primórdios de nossa Colonização,  a LEI  
DA  VANTAGEM é aplicada no Brasil. 

 Ela veio da Europa com os portugueses. Apoiados nessa Lei, 
eles quase acabaram com todas as nossas reservas minerais, 
exploradas com a tecnologia disponível na época; quase esgotaram as 
nossas matas; encurralaram os nossos indígenas, donos de toda esta 
Terra, em algumas pequenas reservas, condenando-os à extinção. 

 Aplicando a LEI DA VANTAGEM, os nossos senhores 
trouxeram os negros africanos para trabalhos forçados em regime de 
ESCRAVATURA, pois não conseguiam sucesso com os indígenas. 

 Até à implantação da República, a aplicação da LEI DA 
VANTAGEM  fazia  uma  vazante de tudo o que reluzia no Brasil 
para Portugal. 

 Ainda hoje, pagamos "TAXAS FOREIRAS" a algumas das 
mais tradicionais famílias, que não cansam de aplicar a LEI DA 
VANTAGEM no cansado povo brasileiro que toleram essas 
mordomias do "TEMPO  DO  RONCA". 

 O governo, por sua vez, disfarçadamente, aplica, 
continuamente, a  LEI  DA VANTAGEM em cima do povo! Isso é 
simples de verificar, pois os impostos e tarifas públicas nunca são 
congelados. Pelo contrário, são sempre indexados com os 
INDICADORES  mais favoráveis ao seu crescimento. 

 Dessa forma, continuamente, combustíveis, energia elétrica, 
telefonia sofrem reajustes abomináveis, que impulsionam a inflação e 
diminuem a qualidade de vida do povo. Reajuste da tabela do "I.R."? 
Sempre foi  na MARRA, por muito tempo. Parece que agora vão dar 
um  pouco  de  linha  na  pipa... 

Também aproveito para "REMENDAR" uma secular assertiva: 
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 -"A voz do POVO é a voz do POVO mesmo, porque DEUS 
tem muito mais o que fazer!" Por exemplo sou radicalmente contra 
esse negócio de estar sempre pecando e pedindo perdão a DEUS, não 
seria melhor não pecar? Fique pensando nisso que é uma boa postura 
para ser tomada a partir dessa minha assertiva... Voltando ao tema:  

 A voz do povo, cansada, espoliada e sofrida, foi quem 
passou de boca em boca a  LEI  DA VANTAGEM que é a LEI  
NATURAL dos brasileiros. 

 Essa Lei não foi "CONVOLADA" de uma Medida Provisória, 
não foi proposta por decreto-lei, nem foi Lei elaborada pelo 
Congresso, não está na Carta Magna, mas é forte como se lá estivesse. 
Todo o povo brasileiro a conhece, comenta e utiliza. 

 No Brasil, o ATRAVESSADOR fatura alto com a LEI DA 
VANTAGEM. 

 Por exemplo, quanto custa uma corda de caranguejo comprada 
na mão do pescador? Custa menos de R$ 2,00. Na feira se paga mais 
de R$ 15,00. 

 Para não ficar chovendo no molhado, quanto custa um quilo de 
peixe, comprado na beira da praia? Com certeza, custa menos de R$ 
2,00.  Se for comprado na feira, custará uns R$ 15,00. 

 O povo brasileiro é danado. Procura conhecer a Legislação, e 
as facilidades, que nela estão sempre escancaradas, para correr pelas 
brechas e sempre  sair na frente, como se fosse um esperto 
MOTOQUEIRO  no  trânsito. 

 Se não houver perigo de ser descoberto, alguns fazem até um 
"gato" na energia elétrica; outros tentam, de uma forma ou outra, 
novos métodos para não pagar telefonemas, como clonagens. Até no 
metrô, alguns espertos, já tentaram aplicar alguns golpes sujos. Isso 
para não falar nos "ratos de orelhões" que fazem ligações interurbanas 
e internacionais, a custo ZERO. Que povinho danado,  o nosso! 

E, pasme, uma das mais poderosas Redes de Supermercados do 
Rio, sem querer ou não, andou vendendo (CHUCHU  ESPECIAL) por 
quase R$ 60,00 (SESSENTA REAIS) o quilo, (aconteceu comigo), 
aplicando,  soturnamente,  a  LEI  DA  VANTAGEM. 

 Notifiquei o PROCON, para onde mandei a Nota Fiscal. 
 A verdade é uma só: quando alguém ganha, outro perde! Não 

há mágica, é intuitivo e direcional. Se você joga na Bolsa e nos 
Bingos ganha dinheiro, alguém perde! Mas joga quem quer. Certo? 

 Quando a LEI DA VANTAGEM é aplicada pelo espertalhão 
para ter efeitos financeiros imediatos, prejudicando alguém, temos o 
enquadramento na Lei Penal, artigo "171", (estelionato), que  coloca 
os VIVALDINOS e ESPERTALHÕES sob as penas da Lei. 
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 Tome cuidado quando aplicar a LEI DA VANTAGEM. 
Procure passar à frente  SEM  FERRAR  NINGUÉM! Não seja 
esperto como o comerciante: 

 Publicado em 13.06.2003-(Estadão): 
 ==>"Supermercado é acusado de vender produtos vencidos. O 

supermercado vendia produtos vencidos, na modalidade de fatiados, 
retirando e adulterando etiquetas com prazos de validade. Foi movida 
uma ação pública, à qual foi concedida uma liminar." 

 Mas como ficar mais esperto? Vamos fazer esta abordagem 
em nosso livro.  LEVAR VANTAGEM  para não se dar mal. Este é o 
nosso lema! 

 Para agir assim, temos que exercitar,  uma ou outra  neurose. 
 Por sempre estar pensando que poderia se agarrar nos cabos, 

um mantenedor de elevador conseguiu se salvar, quando despencou lá 
de cima. 

 Por sempre estar pensando em dar um salto para um dos lados, 
ato reflexo em uma emergência, um capoeirista não foi atropelado; 

 Por nunca passar perto de uma poça de água, junto com o 
ônibus, o pedestre, em um dia de chuva,  livrou-se de ser molhado. 

 Observe que até o cachorrinho vira-latas, para atravessar  uma 
rua,  aguarda  alguma  pessoa  passar  para  ir  junto com ela,  evitando 
atropelamentos e levando aquela instintiva e canina superação. 

 Se um animal pode condicionar reflexos, nós, também, 
devemos atentar para alguns hábitos neuróticos em nosso dia-a-dia. 

 Segundo o Aurélio: 
 -NEUROSE  é uma doença caracterizada por perturbação do 

sistema nervoso, sem lesão anatômica aparente; qualquer doença 
nervosa. 

 -A  NEUROSE   pode ser adquirida pela impotência de se 
tentar transpor um obstáculo na vida, sem lograr êxito. Como ficar 
neurótico? 

 Simples! Vou citar apenas duas formas de ficar neurótico: 
 a) "Devido à impotência do povo, imerso na violência urbana"; 
 b) "Devido à recessão econômica, que o trabalhador enfrenta". 
 Vamos examinar a primeira assertiva: 
 Todos nós já estamos cansados de ver, na "TV  À  CABO", 

um leão entrar, com a "CARA  E  A  CORAGEM", entre 500 búfalos 
para caçar. 

 O leão escolhe a presa, corre atrás, pega, mata e come. Os 
outros búfalos ficam balançando o rabinho e continuando a comer 
capim. 
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 O leão pegou um deles e matou. Matou sim, mas e daí?  Os 
outros búfalos não estão nem aí... 

 Está certo, os bichos não têm raciocínio, mas imaginem se os 
búfalos, não seriam preciso muitos, apenas uns dez, fossem para cima 
do leão com chifradas, coices, mordidas, "CUSPE  NA  CARA"  ETC, 
para defender o coitado que estava sendo atacado. – Juro que já vi isso 
na  TV  um  dia desses e acrescento essa informação.  

 Pegariam, ou não, o predador de jeito? Frustrariam as suas 
intenções famélicas e transfeririam a sua área de caça para outro local. 

 Com certeza, os leões se tornariam mutáveis daqui a uns CEM 
ANOS e passariam a comer lagartos, formigas, pássaros, insetos, 
talvez, até que se tornassem desdentados. Mas búfalos, os leões 
lembrariam que não deveriam mais tentar comer. É importante falar 
que os leões matam, apenas, para comer. 

 Não se encontra um só felino que, eventualmente, mate um 
elefante,  por exemplo,  para  TIRAR  a sua valiosa presa de marfim. 

 Nós, homens, estamos bem pior que os búfalos ou as zebras, 
para não precisar citar os veados, pois esse tipo de agressão no mundo 
animal ocorre em nossa Sociedade, e todo mundo acha que está bom 
porque, se o problema não ocorreu com a gente, "QUE  SE  DANE" 
com quem ocorreu! 

 Vamos citar, como exemplo, que ocorra um assalto em plena 
praça de São Cristóvão, em um domingo festivo, entre milhares de 
pessoas. 

 É  um lugar de "CABRA-MACHO", ou não é, o Campo de 
São Cristóvão,  no Rio de Janeiro? Claro que sim,  todos conhecemos 
o local!  Eu o estou sugerindo, para livrar a cara dos cariocas, cujo 
negócio é pagode, cerveja e praia e, normalmente, não estão nem aí.  
Os cariocas não querem saber quem pintou a zebra ou quem 
envernizou a barata, são amistosos, "LIGHTS", até "DEMAIS DA 
CONTA". 

 Atualmente, parece que os "CABRAS-MACHOS" do 
nordeste, que estão no Rio de Janeiro, são meio “cabras-machos", 
minúsculos mesmo. 

 Deixaram toda a sua valentia por lá, onde tudo se resolve na 
"ponta da faca" e não se leva "nunca" desaforo para casa. 

 Ladrão, no nordeste quase não vai para a cadeia, é jogado no 
rio mais morto do que vivo e o pobre e desafortunado do CABRA  DA 
PESTE  termina se afogando.  Coitadinho! 

 Bastaria reunir uns DEZ  "CABRAS-MACHOS" no caso, 
pegar os ladrões, aplicar uma sessão de "carinhos", entregar os bichos 
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moídos para a polícia, ou para um hospital, a fim de fazer uns 
"REPAROS"  na  lataria e recuperar o SOM e a IMAGEM. 

 Não vamos exagerar com este negócio de cortar as mãos dos 
ladrões, como se faz em alguns lugares de conceitos muçulmanos, 
afinal de contas eles têm que tomar um banho, de vez em quando e, 
depois, quem iria dar comida na boquinha deles, caso ficassem 
manetas? Bem, os Reis na antiguidade não tinham essa visão e saiam 
cortando as mãos dos pobres coitados por coisas mínimas. 

 Se a sociedade reagisse assim desde o princípio, a coisa não 
teria chegado ao nível atual. A malandragem levaria medo e não 
estaria enfrentando a polícia e dominando o povo da forma como faz 
hoje. 

 Comunga este mesmo pensamento um “ex” Ministro do 
Turismo, que disse que a população deve sair do "ESTADO DE 
LETARGIA" e enfrentar a violência sem  "complacência". 

 Saiu no jornal O DIA, em 21.06.2003: 
 ==> " O Ministro do Turismo disse que as pessoas não podem 

ser "complacentes" com os criminosos. Hoje, um bandido chega, saca 
a bolsa das pessoas e todo mundo fica olhando. Em alguns lugares, as 
pessoas nem olham mais. Os assaltantes contam com o medo da 
população, afirmou o Ministro, que exemplificou: 

 -Se um pivete atacar e tiver  CEM  PESSOAS, dá para 
dominar e ainda chamar a polícia, disse, salientando que não estava 
defendendo o linchamento dos criminosos. Mas, no meu caso, a 
vontade seria pular em cima do assaltante", afirmou. Como suas 
palavras causaram repercussão, o Ministro garantiu que não sugeriu 
que as pessoas partissem para cima dos bandidos, bancando o policial 
desarmado:  - as pessoas devem sair da letargia, mas não bancar o 
herói, disse. 

 - O fato, muito hilariante, lembra o personagem "FONSECA" 
do programa  ZORRA  TOTAL,  pois é claro que o Ministro, pelas 
entrelinhas, soltou que se devia pegar o "TOURO NA UNHA", ao 
repórter que perguntou: 

 -"Mas foi isso mesmo o que eu entendi, Excelência?" 
 Espertamente e para se livrar, o Ministro respondeu: 
 -"Não com essas palavras...".  
 As reportagens a seguir retratam a indignação da sociedade: 
 Fato publicado no jornal O DIA de 27.04.2003: 
 ==>"Corra que o porteiro vem aí. Funcionário de prédio na 

Vieira Souto, em Ipanema, reage à tentativa de assalto e surpreende 
ladrões, que acabam fugindo. -O ladrão deu mole com a arma e eu dei 
uma banda (rasteira) nele, disse o porteiro Valter Rodrigues, de 36 
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anos, explicando como conseguiu evitar um assalto ao prédio 432 da 
Vieira Souto. Não fosse a corajosa atitude do funcionário, famílias de 
cinco apartamentos poderiam ter passado por momentos de terror." 

 Publicado no O DIA de 09.04.2003: 
 ==>"Justiceiro do ônibus ataca. Passageiro esperou fim do 

assalto para dar tiros em dois suspeitos do crime na Praça XV. Três 
assaltantes atacaram e roubaram passageiros do ônibus da linha 413. 
O grupo já havia saltado do veículo, na Praça XV, quando um 
passageiro, de dentro do coletivo, sacou uma pistola e atirou, ferindo 
dois dos três meliantes. O terceiro homem conseguiu fugir, assim 
como o atirador." 

 E para encerrar, dois fatos contraditórios: 
 Foi publicado em 06.07.2003 (O Globo): 
 ==>"Nem ruas de delegacias escapam de ladrões. De janeiro a 

abril deste ano, nada menos que 139 autos e motos foram roubados ou 
furtados nas ruas de oito das delegacias que encabeçam o ranking de 
maior ocorrências desses crimes no Rio. O artista Gaetano teve seu 
carro roubado na porta da décima delegacia policial em Botafogo." 

 ==>"Garotinho: -O Rio  não é tão violento ASSIM!, 
comparando a criminalidade dos subúrbios cariocas com o das 
periferias de Paris e de Nova Iorque: -Até o Departamento de Estado 
Americano considerou a cidade segura e permitiu que a mãe do 
Presidente BUSH passeasse pela cidade!" 

 -Que bom.  Não? 
 Na Ditadura Militar, usuário de droga tinha medo de botar a 

cara na rua. Naquela época havia mais segurança. Traficavam, uns 
gatos pingados por aí. Existia traficante, sim, o difícil era achar um 
deles "trabalhando" nas esquinas. Eles viviam escondidos nas tocas 
feito ratos. Todos respeitavam o  REGIME,  que era muito duro! 

 Hoje, difícil é passar na LINHA VERMELHA ou LINHA 
AMARELA, no Rio de Janeiro, a qualquer hora. Quem vai resolver 
essa questão? 

 De vez em quando, o  ex-Prefeito Cesar Maia, dava sugestões 
e que nunca se colocaram em prática. Por exemplo: ele sugeria que se 
coloquem atiradores de elite, posicionados nas linhas coloridas e em 
pontos estratégicos da cidade, para atingir os "bondes" dos bandidos. 

 Reportagem publicada no Estadão em 18.07.2003: 
 ==>"Cesar Maia quer atiradores de elite nas avenidas do Rio. 

O Prefeito defende que o Governo Estadual espalhe atiradores de elite 
nas vias expressas e avenidas vulneráveis à ação do crime, com a 
missão de abrir fogo contra os comboios de bandidos, os bondes. 



 

 26

 -"Quando levarem uma bala com alto poder explosivo, os 
bondes não vão andar com a tranquilidade que andam atualmente, 
disse. Existe quase um passe livre para os bondes, e essa 
movimentação tem que ser respondida à bala, para que os bandidos 
saibam que quem corre risco são eles, falou Maia." 

 Cesar Maia também defendeu o uso do Exército nas ruas, que 
no mínimo, atinge os meliantes no seu psiquismo de que tudo podem e 
que a sociedade nada pode fazer para inibir o crime. 

 Parece piada, mas não é,  a notícia que foi  publicado no jornal 
O DIA em 16.04.2003: 

 ==>"A diferença que existe entre o crime que ocorre no Rio e 
Bagdá é que lá o Exército foi quem chamou a Polícia." 

 Jornal O Globo de 19.12.2003: 
 ==> "Motorista atropela dois assaltantes durante tentativa de 

roubo em Fortaleza. Dois homens, acusados de envolvimento numa 
tentativa de roubo de carga, estão internados sob escolta policial, no  
Instituto José Frota, em Fortaleza. Segundo a polícia, Antônio 
Reginaldo Magalhães de Souza e José Maurício Magalhães estavam 
trafegando armados numa motocicleta pela estrada CE-257, no trecho 
que liga Santa Quitéria a Canindé e tentaram assaltar um caminhão. O 
motorista lançou o veículo contra a motocicleta, atropelando os dois 
homens. A polícia foi acionada e prendeu os acusados. Ao receberem 
alta médica, os dois serão levados de volta a Santa Quitéria, onde 
serão investigados sobre roubo de cargas na região". 

 - Mostrei  pequenos fatos diários do  nosso cotidiano. 
 "Atualmente,  só com a intervenção divina,  pode melhorar!" 
 A coisa está muito complicada e quem for esperto que fique na 

sua mesmo, "NÃO  REAJA  NUNCA  A  NADA", em hipótese 
alguma e estude as defesas neuróticas, propostas neste livro, para 
LEVAR   VANTAGEM   NA   VIDA. 

-------------------> Conjuntura Econômica. <------------------------ 
 Comecemos com uma piada, bem conjuntural da situação do 

Brasil: 
 O empregado, mais morto que vivo, foi pedir um aumento de 

salário para o patrão e sem saber como entrar, veio trazendo todas as 
suas mazelas de uma só vez: 

 - Sabe patrão, as coisas estão muito difíceis. Daria para 
aumentar um pouquinho o meu salário? Como o senhor sabe, eu tenho 
seis filhos e moramos todos em uma  "QUITINETE", dormimos 
juntos e no chão... 

 O patrão aconselhou:  
 - Procure  um  bode  bem  fedorento  e  o  leve  para  sua  casa! 
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 O empregado não entendeu nada, pois a solução do patrão foi 
muito estranha, mas procurou um bode bem fedorento e levou o bicho 
para casa. A partir daquele dia, a vida deles virou um inferno, na casa 
que já era um pardieiro. Com a chegada do bode velho, fedendo, 
soltando gases, e defecando em toda casa. Piorou bastante o que já era 
ruim. 

 Mesmo assim, aguentou  um  mês inteiro e voltou ao patrão. 
 - Olha, patrão, a vida piorou bastante com a chegada do bode, 

a pressão dos familiares é violenta. Estão todos reclamando dentro de 
casa, a coisa está feia... 

 O patrão,  com  ar  professoral,  disse: 
 - Vamos  RESOLVER  o  seu  problema  AGORA... 
  "TIRE  O  BODE  DA  CASA"! 

       ---.--- 
 Moral  da  história: 
 -"Se a vida estiver ruim, coloque um bode nela e depois tire!" 
 Publicado em 06.04.2003-(CORREIO BRAZILIENSE): 
 ==>"brasileiros estão 14% mais pobres. Inflação e câmbio 

livre foram responsáveis pela perda do poder aquisitivo da classe 
média. Hoje, as despesas com transporte, água, energia elétrica e 
telefone consomem 40% do orçamento familiar. Em 1996, 15% do 
orçamento de uma família de classe média tinha, como destino, o 
pagamento de contas de água, luz, transporte e telefone. Hoje, são 
necessários 41,5% do orçamento para pagar pelos mesmos serviços. 
Em oito anos de Plano Real, a inflação acumulada, IPCA do IBGE, foi 
de 137,93% e a correção dos salários ficou em 58%, menos da metade 
da inflação. A única possibilidade de os salários voltarem a ter ganhos 
reais, é a economia voltar a crescer. O governo federal precisa criar 
condições para isso, com políticas de longo prazo e de juros baixos. 
As tarifas telefônicas subiram 679,5% durante o plano real e o gás 
503,1%." 

 - É pura conversa fiada atribuir ao escasso mercado de 
trabalho como causa principal da violência. 

 Isso é conversa de "sociólogo", para postergar solução, pois 
"VAGABUNDO"  (MALANDRO  DE  CARTEIRINHA)  não gosta é 
de trabalhar mesmo! 

 O negócio de malandro é ganhar dinheiro fácil, com drogas, 
prostituição, assaltos, roubos, crimes, ESTELIONATOS e outros 
golpes. 

 Quem quiser comprovar, que ofereça uma oportunidade a 
alguém de vida torta, como uma prostituta. Será que ela vai entender 
sua oferta? 
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 Será que se consegue botar nos trilhos uma mulher de vida 
errada? Ofereça para ela um emprego de vendedora. Experimente! 

 Será que se consegue colocar um traficante atrás de uma mesa 
de trabalho decente?  Se você quiser tentar,  que tente! 

 A recessão causada pela atual falta de empregos atinge só o 
trabalhador, pai de família, preocupado com o sustento da casa e que, 
mesmo tendo uma habilidade, não tem onde aplicá-la para fazer 
dinheiro, para trazer o alimento honesto para os seus filhos e ter uma 
vida decente. O desemprego está complicando a vida do homem 
honrado e honesto, não só aqui mas em todos os lugares. Para esses 
homens que fazem malabarismos para sobreviver, escrevo este livro, 
sugerindo alguns macetes, para que não gastem o "que não podem 
gastar" em coisas supérfluas e ensinando o caminho das pedras para 
fazer alguma economia. 

 -Vamos aplicar a LEI  DA VANTAGEM  em tudo o que for 
possível, mas sempre observando os cuidadosos ensinamentos de 
MURPHY. 

 Segundo MURPHY em sua Lei  básica: 
 -"Se  alguma  coisa  pode  DAR  ERRADO,  dará!" 
 -Observando o filósofo e sobrevivendo ao caos econômico que 

nos atinge, oferecemos várias dicas para você gastar menos dinheiro. 
 ------------------------- Porém não exagere! ----------------------- 
 Vamos economizar, mas tudo tem um limite. Digo isso porque 

um dia desses, andando pelo interior do Brasil, vi a engenhosidade 
incrível do brasileiro em LUDIBRIAR os outros e dar nó até nas 
próprias pernas. 

 Pasme, há um próspero comércio de ALUGAR pneus para 
vistorias. No mínimo devem ser esses pneus velhos, jogados no lixo 
em outras terras e que são aproveitados para recauchutagem por aqui. 
Às vezes, a sua entrada é  proibida no Brasil mas os espertalhões 
sempre dão um jeitinho.  MEU BRASIL...BRASILEIRO... 

Não seja omisso. Procure entender um pouco de Economia. Ela 
o está matando! Não faça como a maioria, que procura se esquivar 
quando o papo não for mulher ou futebol. Converse sobre tudo, 
aproveite para aprender! Recordemos os dados de (janeiro de 2003): 

 A nossa taxa básica da economia (taxa SELIC), no início do 
governo Lula estava em 26,5% a.a., e a dos Estados Unidos da 
América tende a ZERO em 2008, As taxas estão felizmente caindo, no 
Brasil: em meados do segundo semestre de 2003 era de 16,25% em 
SET/2004. Mas, como alegria de pobre dura pouco, agora em 
NOV/2004, já está em 17,25% a.a., sobe e desce, em 2008 ficou 
menor que 12% a.a. e o saudoso Vice Presidente José Alencar  vivia  
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dando  pesadas  broncas  nisso  e  ele  estava  totalmente  certo, pena 
que não tenha tido tempo para ver os resultados de sua convicção. 
Mas todos os brasileiros estarão de olho. Eu Zé Rei estou de olho...   

 Em 26.05.2003 saiu no (O Globo): 
 ==>"Um gasto extra de R$23 bi. O governo vai gastar pelo 

menos 20% a mais, ou R$23 bi neste ano para pagar os juros da dívida 
pública, em comparação com o que desembolsou no ano passado. As 
despesas devem subir de R$114 bi para R$137 bi neste ano, como 
reflexo da prolongada manutenção da taxa básica de juros SELIC em 
12,5 % ao ano. Num cenário mais pessimista, a conta a ser paga pode 
chegar a R$190 bi. O aumento dos custos da dívida se deve, 
basicamente à SELIC que passou de 18,5% para 26,5% nos últimos 
nove meses. Lula diz que queda da SELIC não chega ao povo. 
Ironicamente, os gastos maiores de juros ocorreram no governo do PT, 
que sempre criticou as despesas financeiras da gestão de FHC." 

 Enquanto isso, o consumo é estimulado nos Estados Unidos, 
com a baixa sistemática da taxa de juros, e o consumo não é 
estimulado no Brasil, pela alta sistemática da taxa de juros. 

 Em 08.07.2003 o (Estadão) registrou: 
==>"César Maia diz ser  fã do governo Lula  por causa do juro 

alto. Com o juro "NAS ALTURAS", a Prefeitura ganha muito 
dinheiro. Maia aplica o dinheiro municipal em títulos públicos, o que 
significa que lucra com a alta taxa SELIC. A Prefeitura está cheia de 
dinheiro e vai ter muito mais. Enquanto esses juros estiverem tão 
altos, mais dinheiro a Prefeitura ganha. Candidato à reeleição em 
2004, Maia tem cerca de R$1 Bi disponíveis para investimentos neste 
e no próximo ano". 

 Enquanto a taxa de captação bancária, ou seja, a taxa que os 
bancos pagam na sua poupança, estiver menor que 1,0 % ao mês, e a 
taxa do cheque especial e contratos bancários que você paga aos 
bancos, quando necessita de dinheiro, estiverem na faixa de: 

 Publicado no JB de 28.11.2002: 
 ==>"158,5 % a.a., para cheques especiais, 
 88,8 % a.a., para créditos pessoais, 
 74,1 % a.a., para compra de automóveis. 
 Os juros subiram: (jornal O Globo de 19.02.2003) 
 185,22 % a.a., para cheques especiais ou 
 15,43 % a.m. (em média)". 
 Uma estatística do IBGE (ESTAT/IBGE) de SET/2002, 

publicada  no O Globo de 16.09.2002 nos informa que no Brasil: 
 a) Apenas 12,6 % das casas têm computadores; 
 b) Logo: 87,4 % das casas não têm computadores; 



 

 30

 c) Em termos absolutos: 5,8 milhões de casas têm  
  computadores; 
 d) Em termos absolutos: 3,9 milhões usam a Internet; 
 e) 50 % da população ganham menos que R$ 193,00; 
 f) 49 % da população ganham menos que R$2.000,00; 
 g) 1 % da população ganha mais que        R$2.100,00. 
 Vide reportagem na FOLHA em 13.06.2003: 
 ==>"IBGE diz que ricos ganham 18 vezes mais do que pobres. 
 Os 10% da população mais rica ganha 18 vezes mais que os 

40% mais pobres e que o 1% mais rico tem quase a mesma renda dos 
50% mais pobres. Segundo o IBGE, metade da população que trabalha 
no País recebe, por mês em média, de 0,5 a 2 salários mínimos". 

 - Enquanto os salários não forem corrigidos de uma forma 
decente e a inflação disparar, observe as propostas básicas do autor 
para minorar o sofrimento: 

 a) -"Se tiver que gastar, então gaste o mínimo possível!" 
 b) -"Se a recessão o pegou, leve o mesmo remédio aos outros!" 
 c) -"Aplique a  LEI  DA VANTAGEM  em tudo o que puder! 
  A situação do povo está tão ruim, que resolvi escrever 

algumas "dicas neuróticas" para minorar o sofrimento do povo. 
 Segundo MURPHY: 
 a) "Nada é tão ruim que não se possa piorar mais." 
 b) "Arranjar  um  bode expiatório  é  quase  tão  bom       
        quanto  arranjar  uma  solução  para  o problema." 
Veja o que foi publicado no Estadão em 10.06.2003: 
 ==>"Carioca prefere ver TV a ir à praia. A pesquisa, realizada 

com 800 entrevistados com idades acima de 15 anos, 200 pessoas de 
cada uma de quatro classes sociais, mostrou que a falta de dinheiro 
leva entre 40% a 60% da população a não consumir bens ou serviços 
considerados supérfluos. Cerca de 40% dos cariocas não compram 
CDs, 60% não consomem artigos esportivos, 62% não gastam com 
fotografias, 58% não compram brinquedos, 48% não frequentam 
restaurantes, um pouco menos da metade não compra bijuterias ou 
joias e cerca de um quarto da população não compra acessórios, como 
carteiras, bolsas ou cintos. A exclusão é muito grande e muita gente só 
compra mesmo comida. Menos da metade dos entrevistados têm conta 
bancária e 30% tem cartão de crédito. Quase 20% dos cariocas têm 
computador em casa, dos quais 80% estão ligados na Internet. Um 
total de 44% possuem telefone celular, sendo que 82% estão nos 
planos pré pagos. Só 60% seguram o automóvel e 15% seguram a 
vida". 
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 -Ao final desta leitura, você terá aprendido varias opções para 
cortar despesas, além de dicas incríveis sobre relacionamento, 
economia, dívidas, passeios, organização, segurança, trânsito, higiene, 
saúde, política, queda de cabelo, religião, misticismo, lazer, viagens e 
outros bichos mais. Vai aprender como é importante acompanhar a 
CONJUNTURA. 

 Tomará conhecimento da "LEI DA VANTAGEM", e vai 
aprender a aplicá-la em tudo o que faz, se possível "sem ferrar 
ninguém", é claro. Não aproveite as dicas para o mal! Vamos 
melhorar a nossa imagem em relação ao resto do mundo, OK? 

 A ideia básica para fazer este trabalho nasceu quando um 
repórter perguntou, para um saudoso Presidente da República, o que 
ele faria se ganhasse apenas 1 (um) salário mínimo? A resposta foi 
rápida: 

 -Suicidava-me! 
 -Mas vamos discordar: como a vida é o nosso maior 

patrimônio e já que a maré está muito braba, o negócio é seguir a lição 
do famoso mestre "ZECA  PAGODINHO" (meu grande ídolo) e sair 
cantando por aí: 

-"Deixa a vida me levar, 
   vida, leva eu..." 
 ---------------------------------------------------------------------- 
 E ir se livrando dos credores, com a outra lição do ZECA: 
 ---------------------------------------------------------------------- 
 -"Estou devendo à dona Maria da quitanda, 
    está ruim pra mim, 
    chego até a passar de banda, 
    "prá"  Dona Maria não me  "vê", 
     pois se ela me  "vê"  se zanga..." 
---------------------------------------------------------------------------- 
 Um certo dia, dissertando para alguns amigos as primeiras das 

minhas ideias, todos deram risadas e as aprovaram com uma pergunta: 
 -Zé, você vai se candidatar a alguma coisa? Qual o seu 

número? 
 Respondi, - TOTALMENTE    ESTUPEFATO -: 
 -"Nunca tinha pensado nisso, pode ser até uma (boa ideia)!" 
 Mas, depois que li no Estadão EM 16.02.2004 a notícia que o 

TSE esperava, para as eleições de 2004, em 5.567 municípios do 
Brasil, um total de 400.000 candidatos, passei a "DECLINAR" de 
qualquer tentativa em política, para ajudar o processo eleitoral, por 
reconhecer o limite de minha competência e sensibilidade na área. 
Necessito continuar lendo cinco jornais, "TODOS OS DIAS", por 
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muito tempo mais. Sugiro, para alguns milhares de candidatos, que 
"não tenham muita convicção", para que façam o mesmo, POR 
FAVOR!  O (TSE) deveria limitar, muito mais, o número de 
vereadores. Para que tanta gente assim?  Fica essa sugestão para o 
futuro, e já que a Reforma Política prevê o custo eleitoral por conta do 
povo, devemos racionalizar e otimizar os custos de campanha. 

 Uma outra forma, seria fazer como nos Estados Unidos, onde 
vereadores de pequenas cidades não recebem honorários. O trabalho 
seria uma "honra" e executado com "orgulho" pelo "Colegiado". Está 
na hora de diminuir os custos e deixar o povo LEVAR ESSA 
VANTAGEM, urgente. Bem, dos 60.500 vereadores o TSE cortou 
8.527. Que se corte,  pelo menos,  mais a  metade, que não faria falta... 

Atenção amigos está saindo uma Emenda Constitucional que 
Vereador só vai receber salário se o Município tiver mais de 50 mil 
habitantes. VIVA! 

 Falando no novo Presidente, lembramos dos funcionários 
públicos, que acendem as suas esperanças (EM JAN/2003), em saírem 
do "LIMBO" em que foram colocados pelo Presidente FHC, que 
retirou 55 direitos dos "BARNABÉS". FHC deu 22,05 %  de aumento 
em 1995 e 3,5 %  em janeiro de 2002, passando todos estes anos sem 
reajustar, em nada, os salários dos pobres servidores. Foi, empurrando 
com a barriga que FHC deixou de dar aumentos lineares, a partir de 
1998, aos funcionários públicos e ESQUECEU DE EDITAR O 
DECRETO LEI que aumentaria os salários em 4 % a partir de 
janeiro de 2003, (SERÁ QUE ESQUECEU MESMO?) quando saiu 
e que, por sua OMISSÃO, essa PROVIDÊNCIA só foi feita apenas 
em JUNHO DE 2003 pelo irrisório valor de 1%, dado pelo atual 
governo de Lula, para decepção geral, piorando em 2004 com apenas 
(0,01%) e, pasme, (0,1%) em 2005. 

 Alguns setores públicos de grande categoria foram bem 
distinguidos com  VANTAGENS PONTUAIS a saber: 

 ==>(Publicado  no Estadão em 26.11.2002): 
 a) Delegado de Polícia Federal:                            => 694.00 % 
 b) Especialistas em Informações:                          => 372,80 % 
 c) Analistas de Finanças e Planejamento:             => 299,20 % 
 d) Procuradores Federais e Advogados da União: => 204,78 % 
 e) Analistas/ Engenheiros de Tecnologia Militar: => 200,34 % 
 f) Auditores da Receita Federal Ativos/ Inativos: => 158,57 % 
 g) Professores Universitários com Doutorado:     => 102,85 % 
 h) Professores Universitários sem Doutorado:     =>   60,77 % 
 Os demais, BARNABÉS, (uma brincadeira do Zé Rei): 

"AUMENTO,  NEM  PENSAR! Quem mandou não terem estudado!" 
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 ==> (Publicado no O Globo EM 26.12.2002): 
 A folha de pagamento do Executivo subiu     80,6 %. 
 A folha de pagamento do Legislativo subiu 136,0 %. 
 A folha de pagamento do Judiciário subiu   260,0 %. 
 No caso do EXECUTIVO, o governo Federal alega que o 

crescimento se deve ao alinhamento de carreiras e à formação de um 
quadro de elite  no serviço público. 

 O governo sempre foi contra dar aumentos lineares para o 
funcionalismo, pois o Ministro do Planejamento de FHC, Guilherme 
Dias, costumava dizer que uma política de reajustes lineares acentua 
as distorções na remuneração dos servidores. 

 Dizem, mas não provam, que os funcionários públicos federais 
são os vilões do "déficit" do Governo Central, com as suas polpudas 
aposentadorias integrais. Mas isso é só para distrair a atenção do povo. 

 Lembre-se que os "BARNABÉS" pagam sempre 11 % de seus 
salários integrais, da mesma forma que os segurados do INSS têm um 
teto de aposentadoria e também contribuem sobre este teto e, além 
disso, o empregador privado ainda tem que pagar 8,5 % para o FGTS, 
coisa que o governo não faz, para os servidores públicos. Além disso, 
o governo FHC, andou liberando os "BANQUEIROS" de muita dor de 
cabeça. 

 Publicado em 14.07.2003-(FOLHA): 
 ==>"Governo FHC livra bancos de multa do FGTS. Em um de 

seus últimos atos, FHC livrou 60 bancos do pagamento de multa 
superior a R$5 BI por atraso no envio de informações sobre o saldo do 
FGTS dos trabalhadores na época dos planos econômicos Verão e 
Collor, anos 89 e 90. Os bancos, entre eles os maiores do País, 
inclusive estatais, foram anistiados do pagamento por meio de um ato 
do então Ministro do Trabalho, Jobim, que arquivou o ato em 16 de 
dezembro de 2002. Não há meios jurídicos para reavivar o processo. 
Nem Jobim, nem a FEBRABAN se pronunciaram sobre o caso. A 
multa de quase R$5 Bi, de que o Governo abriu mão, representa quase 
o montante que o Tesouro Nacional obrigado a aportar ao FGTS para 
garantir o pagamento aos trabalhadores das perdas provocadas pelos 
planos: R$6 bi. A aplicação da multa está prevista na lei 
complementar 110, de junho de 2001. Pela lei, os bancos teriam, até 
31 de janeiro de 2002, para passar as informações cadastrais e 
financeiras à CEF. Dos 78 bancos que deviam informações à CEF, 
apenas 18 entregaram os dados dentro do prazo. A multa prevista era 
de 10% sobre o total dos saldos das contas do FGTS, que estavam 
depositados nos bancos infratores na data dos planos econômicos". 
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 Depois, o Governo Lula resolveu taxar os inativos em 11% de 
seus vencimentos e de acordo com os argumentos do Ministro 
Mantega, isso parece mais do que justo. Vamos colocar as reportagens 
mais importantes, publicadas sobre a tributação dos inativos e sobre a  
situação real do INSS, na FOLHA em 15.5.2003: 

 "Mantega diz que o inativo vive com menos". Só esqueceu que 
o "velho" INATIVO gasta, “MAS  GASTA  MUITO”, com remédios 
e médicos para curar suas mazelas. Com certeza, entre umas e outras 
preocupações, Mantega tinha mesmo vários "pepinos" para resolver. 
Está perdoado ou não perdoamos? O pessoal do PT é engraçado, são 
bons na crítica mas não sugerem nada para resolver o problema.   

 Correio Braziliense de 11.06.2003: 
 ==>"Inativos e direito adquirido. Assim como hoje se pretende 

cobrar contribuição de 11% dos inativos, poder-se-á, no futuro, fazer 
uma cobrança de 40% ou 50% a título de contribuição. Levando-se às 
últimas consequências esse exemplo, é lícito supor que, se por meio 
de emenda constitucional pode ser alterado o ato jurídico da 
contribuição, também poderá ser mudado o próprio ato jurídico 
perfeito da aposentadoria, determinando que todos os aposentados 
retornem à atividade para prestar mais DEZ anos de serviço. Tratando-
se de ato jurídico perfeito, ele não é modificável por Lei ou por 
emenda constitucional, já que faz parte dos direitos individuais 
catalogados em cláusula pétrea, nos termos do artigo sessenta, 
parágrafo quarto da CF." 

 - Se fizermos bem as contas, o "déficit" mensal da Previdência 
pública não chega a 8,5 % da folha total do Governo, que seria o valor 
do FGTS que o governo não recolhe para o servidor, subtraindo-lhe 
este direito, que o trabalhador da iniciativa privada tem. 

 Assim sendo, o governo lucraria muito mais se desse uma de 
"João sem braço" e aplicasse a  LEI  DA VANTAGEM, deixando isso 
no esquecimento, para evitar que alguém não levantasse, futuramente, 
tais argumentos. Prestem atenção nisso funcionalismo público federal! 

 -Mesmo porque o déficit da Previdência, e que exige a sua 
reforma imediata, encontra oponentes ferrenhos como o ex-ministro, 
Waldyr Pires e alguns auditores da Previdência. 

 (Publicado no Jornal O DIA em 22/12/2002): 
 ==> "Segundo Waldyr Pires, (Ministro da Defesa de Lula) e  

que já foi (Ministro da Previdência) afirma que um mito foi criado 
para legitimar a transferência e desvios de recursos da Seguridade 
Social para outros fins. Pires afirma que o problema da área está na 
gestão do sistema e nos desvios, sem considerar as fraudes. 
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 Ele lembra que quando esteve à frente do Ministério da 
Previdência, encontrou um contrato, em vigor desde 1966, que 
estabelecia um mecanismo em que se emprestava dinheiro da 
Previdência para a própria Previdência, com a cobrança de juros. 

 -Foi só acabar com o contrato que começou a recuperação e 
recordes de arrecadação superiores ao PIB. Relatou, em audiência na 
CPI do INSS, na Câmara." 

 Maria de Lourdes Nunes Carvalho, da Federação Nacional dos 
Auditores Fiscais da Previdência, diz que o déficit é conceitual, e 
serve para justificar a transferência de recursos, citando a 
"TRANSAMAZÔNICA" e a "Ponte Rio Niterói", que receberam 
dinheiro do Ministério da Previdência  (uma  IDA  sem  VOLTA). 

 - Antes de falar em reforma, é preciso calcular tudo o que foi 
retirado da Previdência. 

 Publicado em 13.04.2003-(Correio Braziliense): 
 ==>”Dívida chega a R$30 BI. Setor Público deve uma 

montanha de dinheiro para a Previdência Social. CONAB, CEF, 
Banco do Brasil, estados e municípios aparecem como os maiores 
responsáveis pelo débito.  O setor público está entre os principais 
devedores da Previdência Social. A dívida dos órgãos federais, 
estaduais e municipais e empresas estatais já atinge atualmente cerca 
de R$30 bilhões. Os órgãos públicos e empresas estatais não recolhem 
a sua cota de contribuição para a previdência, mas seus funcionários 
se aposentam, regularmente, pelo INSS, sem nenhum prejuízo no 
valor do benefício pelo não recolhimento da parcela devida pelo 
empregador. 

 A auditora do INSS, Maria de Lourdes, defende um exame 
severo nas contas do Regime Geral de Previdência Social e do Setor 
Público”. 

 Outra auditora, Clemilce Sanfim de Carvalho, diz que: 
 -"O governo não cobra de devedores do INSS e concede 

isenções!" 
 (Publicado no Estadão em 15.1.2003): 
 "O Ministro do STF, Marco Aurélio Mello, lembra que as 

mudanças no Sistema da Previdência não podem ferir direitos 
adquiridos. 

 - As propostas do governo Luiz Inácio Lula da Silva para a 
Previdência dificilmente prosperarão num estado democrático de 
direito, principalmente se tentarem derrubar o instituto do direito 
adquirido." 




