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JUNHO / 2010 

E  D  I  T  O  R  I  A  L 

Pronto! Estou “gordinho” de novo e sobra assunto... Muitos 
clientes novos – veja artigos específicos sobre as casas 

Moranguim, Engenho, Pepo´s, Tia Tona e Traíra sem Espinha. 
Reforçamos nossa equipe técnica para melhor atender nossos 

clientes – veja quem são nossos novos colaboradores em Reforço 
na Equipe. Conforme prometemos na edição anterior, mostramos 
mais detalhes da cozinha e do Bar do Le Jardin Du Golf – veja 
também fotos na Galeria de Fotos.   Muitas boas novidades em 

Acepipes. Nosso Informativo foi chamado de “panfletário” e feliz 
ou infelizmente, ele é mesmo – veja “justificativa” em Panfletário. 
É leitura obrigatória o artigo Elaborando Plano de Contas 1 para 
quem quer implantar o Girassol. E nosso destaque do mês vai para 

o nosso site WWW.automatica-automacao.com.br que começa a 
tomar forma e a prestar serviços. O artigo Dever de Casa é 

“leitura obrigatória” para empresários que utilizam a informática 
como ferramenta de trabalho e certamente tornará mais segura e 
confiável sua operação e mais confortável suas vidas. No mais, 

boa leitura e vamos ao “Équissa”! 
P.S. Uêbaaaaaa! O projeto Ficha Limpa “matou” o 
candidato RORIZ! Deus existe! 
 

DESTAQUE DO MÊS – NOSSO SITE. 
 
Minha grande “bocona” e minha ansiedade, fizeram-me anunciar prematuramente o nosso site. Mas 

agora ele existe: WWW.automatica-automacao.com.br. Ele ainda está longe de oferecer tudo que 

pretendemos, mas já dá para acessar muitas coisas interessantes e úteis. Na opção EMPRESA todos 

poderão conhecer um pouco de nossa história, que remonta ao “século passado”. Na opção clientes 

constam alguns de nossos mais importantes clientes – aproveite e envie-nos a sua logo para constar 

nessa seção. Alguns dos principais produtos ofertados pela Automática já podem ser conhecidos com 

mais detalhes na opção Produtos. Em Informativo, você encontrará TODAS as edições de nosso 

Informativo desde  o ano de 2003 – estamos recuperando edições mais antigas. Junto aos Informativos 

sempre ofereceremos documentos úteis para nossos clientes e lá você já poderá encontrar um resumo 

da palestra “Onde Está o meu Dinheiro” (veja artigo nesta edição). Em Contatos você poderá nos deixar 

uma mensagem e terá acesso ao celular e e-mail de toda a nossa equipe (nossos e-mails do provedor 

Terra continuam existindo). Conheça na íntegra o primeiro livro de receitas editado no Brasil em 1877 

na seção Documentos. Estamos paulatinamente agregando conteúdo ao site e em breve, podem ter 

certeza, ele será ainda mais interessante e útil. A montagem do site está sendo feita pelo nosso mais 

novo colaborador, o Marcelo Moreira – críticas e sugestões para seu e-mail (ver no site). 

 

 

TELEFONES 
 

Anderson (Suporte)   8571-4261 
Celina (Suporte)         8424-4843 
Dora (Administrativo) 8434-6827 
Everardo (Suporte) 8624-4733 
Fábio (Vendas)           8434-6798 
Leila (Suporte)  8624-4729 
Marcelo (Suporte) 9679-6334 
Margareth (Financ.) 9292-3509 
Pedro (Suporte) 8450-8031 
Rodolpho (Suporte) 8614-5316 
Sílvio (Suporte) 8430-0139 
Wagner (Vendas)        8434-6778 
 

Central: 3274-6018. 
 

Informem suas equipes. 
IMPORTANTE – o plantão 

noturno de 2ª a 6ª é atendido pelo 
técnico Anderson. O plantão de 

final de semana é feito por rodízio 
de técnicos através do celular  

8434-6978  
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ESCALA DE PLANTÃO 
Nos finais de semana e feriados o plantão é atendido por rodízio de técnicos que o atende no seu celular 

e no 8434-6978. A seguir os próximos plantões: Dias 26 e 27/06/10 – EVERARDO; Dias 03 e 
04/07/10 – SILVIO;  dias 10 e  11/07/10 – CELINA; Dias 17 e 18/07/10 – RODOLPHO; Dias  24 e 

25/07/10 – ANDERSON. Fale com as pessoas certas: com a Margareth resolva problemas 
financeiros; No horário comercial resolva problemas de suporte – dúvidas e chamados - 

preferencialmente ligando para o fixo da loja – 3274-6018, ou no celular 8434-6827. A Sra. Dora é a 
responsável pela agenda dos técnicos e vai melhor direcionar o atendimento.  Assuntos comerciais 

devem ser tratados com o Wagner ou com o Fabio. E lembre-se, o celular de plantão é o 8434-6978. 
Informe sua equipe – falando com as pessoas certas, o atendimento é mais rápido e eficiente. Prepare 

sua instalação para receber suporte remoto – mais rápido e mais eficiente – consulte nossa equipe. 

GALERIA DE FOTOS 

INFORMATIVO CULTURAL  / NOVIDADES AUTOMÁTICA 

Le Jardin du Golf – vista geral do salão 
principal 

Le Jardin du Golf – vista do bar do 
restaurante e da adega ao fundo 

 

REFORÇO NA EQUIPE. 
 
Dorotéia Amorim Batista (Dora) tem diversos cursos na área administrativa e passagens por diversas empresas do ramo 
gastronômico como Café.com.br e Casa do Pão de Queijo. A função da Dora é reforçar nossa área administrativa. Entre 
outras, sua responsabilidade maior é controlar as agendas dos técnicos e acompanhar todos os atendimentos, serviço que ela 
já realizou com sucesso na Café Matic. Os que acionaram nosso suporte recentemente já sentiram os benefícios de suas 
ações. Brevemente ela implantará uma saudável política de manutenção preventiva. 
Pedro Ivo Nogueira de Medeiros, de apenas 21 anos, já tem sólido preparo técnico em muitos cursos do SENAC e cursa o 3º 
semestre do curso de Administrador de Redes na UNEB. É um dos responsáveis pela total reformulação de nosso servidor e 
de nossa rede corporativa. Reforçará nossa equipe técnica e comercial. 
Marcelo Lisboa Brandão, 28 anos, cursa Gerência de redes de computadores na UNIP e tem vasta experiência em 
administração de restaurantes, pois foi gerente administrativo do Grupo Laguna onde implantou os sistemas Colibri e 
Girassol. No Mackenzie coordenou a implantação do sistema Smartkey para lanchonetes escolares. Ele é o responsável pela 
implantação de nosso site. Reforçará nossa equipe técnica e comercial. 
 

PANFLETÁRIO 
De vez em quando recebo críticas que acusam o nosso Informativo de ser panfletário. De certa forma ele é mesmo. 

Gosto de compartilhar com os leitores tudo que vivencio, vejo, leio ou tomo conhecimento. Ao relatar a viagem que 

minha mulher e eu fizemos à Serra Gaúcha, a pretensão é mesmo compartilhar com todos os leitores as belezas da 

região e incentivar visitas por lá. Fiz o mesmo quando estive na terra dos Kalungas, em Cavalcante. Enquanto lia o 

livro 1808, fiz diversos resumos interessantes daquela magnífica obra. E falar mal de políticos e governos, cá pra nós, 

é muito bom né? Sei que às vezes “pego pesado” contra alguns, como tenho feito com o Sarney – é que fico indignado 

que um bandido de tal calibre mande tanto e por tanto tempo no Maranhão e no país... e todos tomamos 

conhecimento, todos os dias, dos péssimos índices sociais daquele estado. Até o presidente já disse que o Sarney “não 

é um cidadão comum...” – não deve ser mesmo, pois permanece (e pelo jeito permanecerá para sempre) impune por 

tantas falcatruas. Gostaria de receber opiniões sobre o assunto, pois tenho por objetivo sempre tornar mais interessante 

a leitura do nosso Informativo mensal. 
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ELABORANDO PLANO DE CONTAS I 
 

Na palestra “Onde Está o Meu Dinheiro?” o empresário Leandro Urias dos Santos (restaurante Viña del Mar – 
Salvador), palestrante, coordenador nacional do projeto “Caminhos do Sabor”, engenheiro de alimentos pela 
Unicamp e especialista pós-graduado em gestão, analisa o uso de indicadores financeiros na gestão de bares e 

restaurantes. Em sua palestra ele defende assim a necessidade de um Plano de Contas: “Um bom gerenciamento 
financeiro do negócio requer controles e organização. Podemos iniciar esse processo por uma classificação sensata das 

principais contas da empresa em um plano de contas. Isso auxilia o acompanhamento da performance financeira, 
permitindo a apuração do lucro, graças ao registro coerente e contínuo dos valores de receitas e consumos da 

operação. Com a sistematização dessa prática, é possível estabelecermos uma poderosa ferramenta de gestão do 
negócio, a partir da utilização de indicadores financeiros para a análise periódica e tomada de decisões, permitindo 

direcionar esforços e recursos com o objetivo de maximizar os resultados”. Abaixo mais dados de sua palestra. 
CLASSIFICAÇÃO E PLANO DE CONTAS. A gestão financeira torna-se mais fácil quando estabelecemos critérios 

para a classificação e separação dos números financeiros do negócio. Geralmente, tais critérios e distinções são 
apresentados sob a forma de planos de contas. Embora sob o ponto de vista legal e contábil, existam alguns modelos, 

sob a ótica da gestão do negócio, temos a liberdade de desenvolver o plano de contas que seja mais adequado à 
realidade do nosso bar ou restaurante. A depender das necessidades de controles do empresário, diferentes grupos de 
contas podem ser criados, o que vale tanto para a especificação do faturamento quanto dos gastos. Uma divisão viável 

das principais contas de um bar ou restaurante pode ser vista a seguir: 
Item Descrição  Percentual 

Médio 

01 (+) Faturamento: Apresenta o total das vendas feitas pelo negócio. 100 
02 (-) Impostos sobre vendas: Apresenta os impostos incidentes sobre as vendas, como 

o Super Simples ou o ICMS. 
-5,7 

03 (-) Operadoras de cartões e tickets: Inclui todos os gastos com operadoras de cartões 
de crédito ou débito e empresas de tickets. 

-2,4 

04 (-) Matéria-prima consumida: Representa o consumo de alimentos e bebidas da 
operação no período, também chamado CMV (custo da mercadoria vendida). 

-34,4 

05 (-) Funcionários: Deve incluir todos os gastos mensais com funcionários, incluindo 
salários, férias, 13º salário, provisões e encargos diversos. 

-19,5 

06 (-) Gastos prediais: Envolvem gastos com aluguel das instalações, condomínio, IPTU 
ou imposto territorial, seguro predial, taxa de utilização de área pública. 

-5,3 

07 (-) Outras despesas operacionais: Devem incluir outros gastos rotineiros da operação 
e não envolvidos anteriormente, como energia elétrica, água, gás, telefone, serviços 
de lavanderia, materiais de limpeza, descartáveis de cozinha e salão, descartáveis de 
higiene, serviços de manutenção, entre outros. 

-11,3 

08 (-) Outras despesas não operacionais. Envolver extras e gastos não programados, 
como pagamentos para propaganda e publicidade, juros, multas, serviços de 
contabilidade e consultoria, serviços de manobrista, materiais de escritório e 
papelaria, gastos com instalações e decoração, aquisição de novos equipamentos e 
utensílios. 

-5,1 

 (-) SOMA DOS GASTOS -83,7 
 (=) LUCRO MÉDIO 16,3 

Esta divisão apresenta apenas os grandes grupos que podemos controlar na nossa operação. Dessa forma, um plano 
de contas começa a tomar corpo com um grupo de faturamento e sete contas principais de gastos (impostos sobre 

vendas, operadoras de cartões e tickets, matéria-prima consumida, funcionários, gastos prediais, outras despesas 
operacionais e outras não operacionais). A construção de um plano perfeito é uma meta polêmica em qualquer 

negócio, pois sempre existirá uma relação compensatória entre a precisão de muitos grupos de contas específicas e o 
trabalho que podemos ter com o seu detalhamento. Porém, este modelo apresentado já será suficiente para gerar 

importantes indicadores financeiros do negócio. 
Dentre as atividades de treinamentos e consultorias aplicadas com o projeto Caminhos do Sabor em 60 destinos 

turísticos brasileiros, destacamos a realização da Oficina de Indicadores Financeiros, que tem por objetivo capacitar 
as empresas participantes a gerar e utilizar indicadores padrões na sua gestão. Até o momento, este projeto foi 

responsável por apresentar a cerca de 320 empresas de dez cidades brasileiras, uma proposta de geração padronizada 
dos principais indicadores financeiros para o setor de alimentação fora do lar. Os resultados consolidados são 

apresentados na coluna da direita na tabela acima.  
Observação: Para completar o Plano de Contas acima sugerido, recomendamos a criação de outros dois grandes 
grupos: 1) INVESTIMENTOS um grupo “não resultado” onde seriam lançadas as aquisições de materiais que 

passarão a fazer parte do patrimônio da empresa (enxovais, equipamentos de cozinha, veículos, imóveis, móveis e 
utensílios e outros); 2) ACERTOS de Despesas e Receitas para lançamentos de saldos iniciais e outras operações 

para “fechar” os números. 
A ÍNTEGRA DO ARTIGO ACIMA PODE SER ENCONTRADA NO NO SSO SITE  

WWW.automatica-automacao.com.br na aba “Informativo / Curiosidades” 

TECNOLOGIA / UTILIDADES  
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DEVER DE CASA 
 

Informática exige cuidados e atitudes que são frequentemente desprezados pelos usuários. Computadores 
e acessórios se alimentam de energia elétrica. Se ela for ruim o funcionamento será ruim e se for boa o 
funcionamento será consequentemente bom. Cuide pois de: 1) ATERRAMENTO DA REDE  – ter um 

ramal aterrado saindo diretamente do quadro central exclusivamente para os equipamentos de 
informática é básico; 2- ter bons ESTABILIZADORES  e de preferência bons NO-BREAK´s. Isto é 

fundamental. 3- O maior número de chamados que recebemos ocorre entre meio-dia e 13h. 
Computadores são como aviões, a maior parte dos defeitos ocorre na decolagem e na aterrissagem – 

micro pifam mais quando são ligados e quando são desligados. Portanto, se seu movimento começa ao 
meio-dia, LIGUE SEUS EQUIPAMENTOS MAIS CEDO . 4- Outro “alimento” fundamental para os 

computadores é dado bom – se eles forem alimentados com lixo, devolverão lixo em velocidade 
eletrônica. Portanto faça CADASTROS BEM FEITOS e, sobretudo, FAÇA BACKUP  (cópias de 

segurança de seus arquivos – consulte nossa equipe). 5- OPERADORES BONS E BEM TREINADOS 
fazem parte da receita de sucesso. 6- Equipamentos pifam – está no DNA deles... portanto TENHA 

EQUIPAMENTOS DE RESERVA  (servidores, impressoras e outros). Como medir o transtorno e o 
prejuízo de uma impressora de cozinha que pifa num sábado à noite? E de um servidor? 7- E, por fim, 

prepare-se para permitir ACESSO REMOTO por nossa equipe – isto facilita MUITO o suporte. 
 

TECNOLOGIA / UTILIDADES (Cont.) 

ACEPIPES / GIRO PELA PRAÇA  

CHURRASQUIM DO MORANGUIN  
 

Localizado no estacionamento do Supermercado Pão de 

Açúcar, na QI 2 do Lago Norte, o Churrasquim do 

Moranguin, do empresário Francisco Oliveira dos Santos (o 

moranguin) está há cerca de 20 anos no local e já é uma 

tradição no próspero bairro. O carro chefe da casa é, claro, 

o churrasco no espeto  com as mais variadas opções de 

carne. A Casa abre às 16h e tem animadíssimo happy hour. 

A  cerveja é sempre gelada e o atendimento é atencioso e 

cordial.  A informatização com o Colibri inclui micros Cash-

Way com monitor Touch-Screen e comandas eletrônicas 

Shellby da Wilbor/Gradual - e certamente melhorará ainda 

mais o atendimento. Sucesso na nova etapa! 

 

RESTAURANTE TIATONA  
 

Há muitos anos no prédio do Correio Braziliense do 
Setor Gráfico, o restaurante e a lanchonete Tia Tona 

passam por grandes transformações. A lanchonete, na 
ala interna do edifício, foi totalmente reformada e 

reinaugurada nos últimos dias, já com o Colibri.  O 
restaurante, com acesso por fora do prédio, atende ao 
público em geral, mas a grande maioria dos clientes é 

mesmo de funcionários do Correio. A próxima 
reforma será feita no restaurante. A cozinha é tocada 

pela Tia Tona, que dá nome à casa, e a parte 
administrativa fica a cargo do casal Carla e Paulo 

Tadeu.  

MARANELLO PIZZARIA  
 

Um achado dos irmãos Sérgio e Cláudio 
Gurgel, donos das casas Pães e Vinhos: o 

sócio Carlos Galvão. Ele veio do Maranhão há 
19 anos e passou pelas melhores “escolas” da 

cidade: Hotel Nacional, Blue Tree, pelo 
Francisco do Metropolitan e pelo Universal 
Diner. Mas foi na rede Baco do dinâmico Gil 

Guimarães que ele aprendeu a apreciar e 
preparar as “redondas”. Maranello é o nome 
da cidade italiana onde fica a sede da Ferrari 
e por isso tantas fotos daquelas fantásticas 

máquinas vermelhas. A casa atende com 
entrega em domicilio pelo telefone 3274-
1213. E nem só de Pizza vive a casa: no 

almoço inaugurou variado bufê por quilo com 
diversas opções de saladas e suculentos 

grelhados. No jantar, além das pizzas, a casa 
oferece diversos tipos de entradas e tem 

também pães, bruschetas, focáccias e 
calzones. Um sucesso! 

 TRAÍRA SEM ESPINHA 
 

Trata-se de uma nova casa localizada no Bloco B 
da CLN 07 do Riacho Fundo I. Os empresários 
Naldo e Marcos investiram bastante na nova  
proposta,  que inova em termos de qualidade na 
decoração, bastante diferente de outras casas do 
bairro e que nada fica a dever às melhores do 
Plano Piloto. Além da tradicional Traíra, o novo 
ponto de encontro tem cardápio caprichado com 
diversas opções de tira-gostos e pratos variados. O 
Riacho Fundo tem crescido muito nos últimos 
anos em virtude de sua localização privilegiada 
em relação ao Plano. Quem visita o bairro se 
impressiona com a quantidade de lançamentos 
imobiliários e com  o intenso movimento do 
comércio. O Riacho, como é chamado pelos 
moradores, merecia uma casa deste nível. Estamos 
lá, com o Colibri. Sucesso! 
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A COZINHA E O BAR DO LE JARDIN DU GOLF 
 

Conforme prometemos na edição anterior, a seguir damos mais detalhes da cozinha do Le Jardin Du 
Golf e do Bar anexo recentemente inaugurado. A proposta gastronômica da casa é a cozinha Franco-
Italiana Contemporânea,  explorando costumes locais e ingredientes regionais. São dois os chefes 
responsáveis pelas  panelas e caçarolas. O chefe executivo Carlos Augusto Nasciutti Veloso cuida da 
cozinha salgada (Formado em Gastronomia pelo IESB, curso de extensão em cozinha molecular no IAG 
- Instituto Argentino de Gastronomia em Julho/2007, extensão em cozinha internacional – IAG em  
Julho/2008, curso de Cozinha Italiana  com Francesco Carli em Abril/2005 e curso de Culinária Francesa 
com a chefe Sônia Gobato em 2004/2005).  A chefe Christine Azevedo Recch Veloso cuida  da patisserie 
e da confeitaria (Formada em Gastronomia pelo IESB em Julho de 2008, extensão em Cozinha 
Molecular - IAG - Buenos Aires em Julho/2007,  extensão em Chocolateria – IAG – Buenos Aires em 
2008, curso de Culinária Francesa com a chefe Sônia Gobato em 2004/2005 e curso de 
culinária Francesa com a chefe Izabel Pelegrino em 2005/2006). O bar, recentemente inaugurado, é um 
maravilhoso espaço externo com bela paisagem para os sempre verdes gramados do clube. Tem cardápio 
próprio e privilegia as porções de tira-gostos com destaque para a linguiça suína flambada na cachaça 
acompanhada de deliciosa cesta de pães, o tradicional bolinho de bacalhau e para o carpaccio de polvo. 
Tanto o restaurante quanto o bar estão abertos ao público em geral que além do ambiente requintado e 
elegante contará ainda com amplo estacionamento (ver fotos na galeria de fotos). Vale a pena conhecer... 
 

ENGENHO RESTAURANTE 
 

Desde a década de 90 no Bloco A da 408 Sul, 
quando comprou o imóvel, o empresário Hélcio 
Rodrigues Duarte criou o ENGENHO. A casa 
começou como uma lanchonete especializada em 
salgados e tortas. Em seguida a proposta mudou 
para Bar e, há cerca de 5 anos, com a ajuda do 
filho Guga, formado em gastronomia, criou o 
Engenho Restaurante e Empório. A proposta 
gastronômica da casa se mostrou um sucesso: 
comidinha brasileira saudável e gostosa, feita com  
o máximo possível de ingredientes orgânicos e sem 
agrotóxicos. Com o crescimento do movimento, pai 
e filho sentiram a necessidade de controlar toda a 
operação da casa com o auxílio da informática. 
Depois de intensa pesquisa de mercado, chegaram 
aos sistemas Colibri e Girassol. Depois de algumas 
demonstrações, optaram pelo caminho mais 
adequado: começar o controle pelo Girassol, com a 
elaboração de cuidadoso cadastro com fichas 
técnicas de todos os pratos e com  bem planejado 
Plano de Contas de Receitas e Despesas. Um 
sucesso! Vale a pena conhecer. 
 

PEPO´S PIZZAS & MASSAS 
 

Abriu as portas no dia 11/06 o PEPO´S PIZZAS E 
MASSAS no espaço comercial aberto na chácara 
54 de Vicente Pires (na EPTG, bem próxima ao 
antigo posto policial, onde fica a Transplantas e a 
churrascaria Búfalo Bio). O Casal Zucleide e 
Mauro, ela com grande experiência culinária 
adquirida em um Bufê de festas e ele contador 
com prestigiado escritório próprio. O casal foi 
surpreendido pela enorme demanda da região e 
passou o “maior sufoco” já no primeiro fim de 
semana de funcionamento. E agiram rápido e 
certo: procuraram, por indicação, a melhor 
solução de informática para o ramo, o Colibri. 
Nos próximos dias o atendimento fluirá melhor. 
Com cardápio variado, a casa será uma boa opção 
de um alegre “Happy Hour” com programação de 
musica ao vivo. Brevemente será iniciada a 
operação de entrega em domicilio para atender ao 
carente setor habitacional Vicente Pires. 
Desejamos sucesso ao simpático casal. 
 

GIRO PELA PRAÇA... 
MIAUQUEMIA COM RODÍZIO DE CHOPP. Os jovens empresários do MIAU estão 
sempre inovando. Agora inventaram ´”rodízio de chopp”: por R$ 25,90 apenas nas segundas-feiras das 
17h às 22h. Os amantes de um bom chopp podem se esbaldar à vontade no ambiente super transado do 
MIAU. Criatividade é isto! 

MILONGA NO AYALA CAFÉ . Apaixonado por tango, o uruguaio Julio Ayala organiza duas 
milongas (bailes de tango) por mês no seu Café no Hotel Comfort Suites no Setor Hoteleiro Norte. A 
decoração é caprichada e no painel do salão podem-se ver fotos de importantes maestros do ramo como 
Astor Piazzola, Anibal Troilo e Libertad Lamarque. Para Julio, o tango é um ritmo atemporal. Vale 
conferir, pois há todo um “ritual” nas milongas... 

ACEPIPES / GIRO PELA PRAÇA (Cont.) 
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EITAQUEOTREMTÁBÃO... 
   
BÃO...  Esta maravilhosa foto ao lado faz parte 

de um e-mail que recebemos do leitor Renato 

Nascimento com 14 outras preciosidades. A frase 

final é uma prece.... 

BÃO...  No bolão da Câmara para o primeiro 
jogo do Brasil na copa, Maluf ganhou R$ 400 e 
Leal R$ 500. Para não fugir da tradição, o deputado 
Jovair, que organizou o bolão, levou 10%. ATÉ 
NO BOLÃO DEPUTADO LEVA 10%! 
BÃO...  A famosa macaca babuína-sagrada, 
barraqueira de marca maior, Capitu, não estava 
grávida: ela simulou uma gravidez psicológica por 
5 meses: as mamas se dilataram, a barriga se 
estufou e ela tinha enjoos frequentes. Até o humor 
mudou: nada de brincadeiras com ela, nem das 
filhas Hamuta e Fernanda, nem do jovem Luis 
Pires por quem se engraçou. Era tudo fita. Aos 40 
anos (20 na vida de macaca) e na idade da loba, 
Capitu continua incorrigível... 
BÃO...  O genial diretor de cinema Oliver Stone 
se meteu em política e virou imbecil: seu ídolo 
maior é o “democrata” Hugo Chavez! 
BÃO...  “Houve um tempo em que se valorizava 
o analista de sistemas. Atualmente está em voga o 
analista de esquemas”. Paccelli Zahler para o 
Desabafo do Correio.  
 

SABOR BRASIL BRASÍLIA. O evento gastronômico Brasil Sabor Brasília, que neste ano 
contou com a participação de 79 restaurantes, faturou, segundo levantamentos da Abrasel, R$ 1,084 
milhão. UM SUCESSO! 

DEZ CAMPEÕES. O nutricionista e psicólogo americano Jonny Bowden esteve recentemente no 
Brasil e lançou aqui o livro “As Refeições mais Saudáveis do Mundo”. No livro ele cita os dez alimentos 
mais saudáveis do mundo que deveriam fazer parte de nossa dieta diária: 1) Sardinha; 2) Repolho; 3) 
Folha de beterraba; 4) Açaí; 5) Goiaba; 6) Cereja fresca; 7) Chocolate meio-amargo; 8) Frutas 
oleaginosas (castanhas / nozes / amêndoas); 9) Canela e 10) Sementes de abóbora. Surpreso? 

VEJA BRASÍLIA. A última edição de Veja Brasília Comer e Beber de maio, classificou o setor 
nas seguintes categorias: Comidinhas, Bares e Restaurantes, cada uma delas com diversas subcategorias. 
Alguns destaques: Em comidinhas o La Boulangerie foi eleita a melhor padaria e a Sweet Cake como 
tendo em os melhores salgados; Na categoria Bares, o Bar Brasília foi eleito como o melhor Chopp e o 
Beirute como o melhor Boteco; O melhor restaurante classificado como “variados” foi o Piantella. São 
centenas de casas analisadas com o que de melhor existe na nossa cidade – vale a pena ler. 

REVISTA BARES & RESTAURANTES. A revista Bares e Restaurantes, editada pela 
Abrasel é leitura obrigatória para quem milita no ramo. Na edição nº 74, ela nos brinda com uma 
entrevista com o Sr. Alexandre Sampaio de Abreu, Presidente do SindRio, que é uma verdadeira aula 
sobre o ramo. Veja um trecho: “Na gastronomia, creio que as franquias continuarão sua expansão tanto 
em shoppings, quanto em lojas expressas de rua e acredito que com o avanço da classe média, a 
alimentação fora do lar, tanto no almoço comercial, quanto no jantar casual de lazer, continuará 
registrando expressiva expansão”. Outro: “Hoje ser dono de restaurante no Brasil, principalmente em 
praças de grande concorrência, nas quais o repasse de custos é difícil, chega a ser um ATO HERÓICO”. 
Sábias palavras... 
 

ACEPIPES / GIRO PELA PRAÇA (Cont.) 

Tamanho real da imagem: Um bilionésimo de 
milímetro – representa um embrião humano de 
seis dias alojando-se na parede do ventre... 
"Achar que o mundo não tem um criador é o 
mesmo que afirmar que um dicionário é o  
resultado de uma explosão numa tipografia."  
(Benjamin Franklin).  

 

BÃO...  Um homem colocou nos classificados : 
 - 'Procura-se esposa'. No dia seguinte ele recebeu 
centenas de cartas. Todas diziam a mesma coisa:  
- 'Pode ficar com a minha'. 
BÃO...  Um casal estava discutindo sobre as 
finanças. O marido explodiu e falou: - 'Se não fosse 
pelo meu dinheiro, essa casa não estaria aqui.' A 
mulher respondeu: - 'Querido, se não fosse pelo 
seu dinheiro, EU não estaria aqui' 
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EITAQUEOTREMTÁBÃO... 
 

BÃO...  O Joelmir Betting da Band sempre repete uma frase muito verdadeira: “A natureza não se 
defende. Ela apenas se vinga”. O acidente com a plataforma da BP que o diga... 
BÃO...  Funcionário reclamando: “Chefe, meu salário não está compatível com as minhas aptidões!”. 
Chefe: “Eu sei... O problema é que não podemos deixar você morrer de fome”.   
BÃO...  Para quem gosta de pesquisar receitas inovadoras em gastronomia, a sétima e última edição do 
Livro “O Cozinheiro Imperial”, publicado em 1877 está disponível para download gratuito em nosso site. 
O livro foi à primeira obra sobre culinária lançada no Brasil. Nosso site:   
WWW.automatica-automacao.com.br em Documentos – a operação é bastante demorada pois a obra é 
extensa – mas vale a pena. 
BÃO...  O filho de 8 anos desobediente para a mãe: - Você não manda em mim! – Como não? Sou sua 
mãe! – Agora eu já aprendi que quem manda em mim é o meu cérebro! 
BÃO...  “Depois de exigir tratamento de Excelência, Eurides Brito disse ser uma simples professora. 
Deve ser de mercado de capitais, pois aplica na bolsa como ninguém”. José Ferreira Corrêa, para o 
Desabafo do Correio.  
BÃO...  “É como se o pensamento dele tivesse o hábito de sair pela ponta do lápis no papel que 
aparecesse na sua frente”. Arquiteta Maria Elisa Costa, sobre seu pai Lucio Costa.   
BÃO...  Os homens de minha geração sentiram-se vingados pelos suspiros que nossas mulheres davam 
para o galã de Hollywood Rock Hudson, quando ele “saiu do armário” (e tragicamente, morreu de AIDS 
alguns meses depois). Os desta geração podem sentir o mesmo: o galã Reynaldo Gianecchini está a 
meses brigando com seu “ex-namorado” Daniel Ferreira, por uma cobertura na Barra da Tijuca, avaliado 
em R$ 1,3 mi. 
BÃO...  Grupo Carrefour vai eliminar em até quatro anos as poluentes sacolas plásticas. Em conjunto 
com a Basf, desenvolveu uma sacola plástica para até dez quilos, feita de material bioplástico 100% 
degradável. Este produto é totalmente absorvido pela natureza em 18 meses, enquanto que uma sacola 
plástica comum leva até 300 anos para se decompor. A natureza agradece. 
BÃO...  Da coluna do Simão na Folha: “Um leitor me disse que o Serra e a Dilma não são feios. Nós é 
que não entendemos de arte moderna. Rarará. E sabe como se chama a TPM da Dilma? PTM!”. 
 BÃO...  “Manchete que apareceu em um pesadelo que tive: ‘Dilma Serra Marina’. Simão de Miranda 
para o Desabafo do Correio.  
BÃO...  Pérola do vestibular 1: “Nas olimpíadas a competição é tanta que só cinco atletas chegam entre 
os dez primeiros”.  
BÃO...  Pérola do vestibular 2: “Em 2020 a previdência não terá mais dinheiro para pagar os 
aposentados graças à quantidade de velhos que se recusam a morrer”.  
BÃO...  A coluna Humor com o Gandula do caderno Esporte do Correio fez uma enquete: “Qual o 
motivo da escala da Seleção Brasileira em Brasília? – respostas surpreendentes: 43% responderam: 
“aprender a roubar bola e armar jogadas com os políticos”; para 32%  o motivo foi: “Fazer propaganda 
eleitoral gratuita”; 16% disseram que foi para “quebrar um tabu: o de que Lula é pé-frio” e finalmente 
9% responderam que foi para “ganhar duas mil milhas no cartão diamante de cada jogador”.  
BÃO...  “A Marina respeita a diversidade, não esconde o que pensa e não tenta se travestir como se 
fosse outra coisa. Ela separa muito claramente o que são questões de consciência das questões de 
Estado”. Empresário Guilherme Leal, da Natura, candidato a vice de Marina Silva. 
BÃO...  Os famigerados KEKIVIGIA, os flanelinhas, podem ser criminalizados e pegar até três anos de 
prisão pelo exercício ilegal da “profissão”. É o que consta de um Projeto em análise na Câmara Federal. 
Em alguns casos, a justiça considera a prática como extorsão. VIVA! 
BÃO...  “Quem salva o lobo, mata as ovelhas”. Pedro Simon, pensando nas eleições... 
BÃO...  Finalmente as profissões de Chefe de Cozinha e Engenheiro de Alimentos foram incluídas no 
cadastro CBO – Classificação Brasileira de Ocupações do Ministério do Trabalho e Emprego. Esta 
classificação é usada na RAIS, no CAGED e pelo SINE. Isto é bom para o setor, que contará com 
estatísticas mais detalhadas. 
BÃO...  “Dizem que o tempo muda as coisas, mas é você quem tem que mudá-las”. Andy Warhol. 
BÃO...  Charge do Kácio no Correio: O presidente Lula dizendo a Ele: “se você quiser tirar umas 
férias aí, a partir de Janeiro estou livre...”. Nosso comentário: Pelo amor de Deus, alguém aí dê um 
alfinete pra ele! 
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EITAQUEOTREMTÁFEI... 
FEI...  “Não temos fisco, temos confisco”. Simão de Miranda para o Desabafo do Correio. 
FEI...  “O projeto Ficha Limpa teve honesta  concepção. Contaminado na Câmara, foi a óbito no 
Senado.  Só falta o Planalto enterrar. Agora é Ficha-Suja!” João Coelho Vitola, para o Desabafo do 
Correio. 
FEI...  “Se for para evitar o uso político da Copa do Mundo nas eleições, estou disposto a fazer o 
sacrifício de torcer pela África do Sul”. Elizio Nilo Caliman, para o Desabafo do Correio. 
FEI...  A Eletrobrás deu uma mãozinha para a TV Senado publicar o documentário “José Sarney: um 
Nome da História”. Todos os parlamentares receberam um DVD. O homem é mesmo poderoso! 
FEI...  Somos mesmo uns pobres coitados 1. O Legislativo de Brasília é um dos mais caros do Brasil: o 
orçamento do Legislativo atinge R$ 336 mi, cada deputado custa R$ 14 mi e o seu custo para cada 
brasiliense chega a incríveis R$ 128,80. Em São Paulo o orçamento é de R$ 680 mi, cada deputado custa 
R$ 7,2 mi e o custo por habitante é de apenas R$ 16,43. FORA A ROUBALHEIRA! 
FEI...  Somos mesmo uns pobres coitados 2. A arrecadação de impostos per capita em 2009 no DF foi, 
de longe, a maior do Brasil: cada brasiliense pagou R$ 26.028,74. Para comparar: em São Paulo a 
arrecadação foi de R$ 10.496,83 per capita e a média nacional ficou em R$ 5.076,36.  
FEI...  Texto da coluna Visão do Correio, edição do dia 28/05/10: “Sempre é bom lembrar que a 
extrema popularidade de chefes de estado já foi usada em favor de causas espúrias, como o nazismo e o 
fascismo. O presidente brasileiro passa longe disso. Prova recente foi a recusa à aventura do terceiro 
mandato. Mas o constante ataque àqueles que fiscalizam o governo, o tom de deboche, a postura de 
quem está acima da lei são sinais preocupantes”. 
FEI...  Da coluna de Marina Silva na Folha: “É uma triste viagem no tempo, de volta aos anos 70 do 
século passado, quando florestas eram derrubadas como se fossem um entrave ao que se imaginava ser o 
progresso, mas que se mostrou apenas um projeto autoritário e desastroso de ocupação da Amazônia. 
Pois há os que não aprenderam nada com aqueles erros. Querem mais terra arrasada”.  
FEI...  O Taleban enforca menino de 7 anos acusado de espionagem. Tudo para se vingar do avô que 
fez discurso contra o grupo radical. “Um menino de sete anos não pode ser nada salvo um menino, cuja 
morte é um crime contra a humanidade”, disse Hamid Karzai, presidente do Afeganistão. 
FEI...  Cantei a pedra aqui neste mesmo espaço. A política de segurança do GDF de dezenas de postos 
policiais era um engano. Os mal bolados postos servem apenas de “esconderijo” para os policiais. Uma 
boa política de segurança se faz com policiais circulando! O atual governador já caiu na real e deu um 
basta na implantação de mais postos... Parabéns! 
FEI...  Incrível como os políticos são cara de pau. O tal do passe livre é “um saco sem fundo” 
impossível de ser cheio – estão jogando fora milhões de reais mensalmente! Anteriormente os 
empresários bancavam 2/3 da passagem e os estudantes pagavam 1/3 – agora nós bancamos 100% e sabe 
quem controla a grana? Os empresários beneficiados! 
FEI...  A mentira: “Não pensem que eu me deixarei seduzir por qualquer extravagância que alguém 
queira fazer por conta do processo eleitoral. Minha cabeça não funciona assim”. Presidente Lula sobre o 
reajuste dos aposentados. 
FEI...  A verdade: Chegou a festa. Os aposentados levaram os 7,7%. Na Câmara o pacote de bondades 
com nosso suado dinheirinho já foi aprovado com aumentos de até 40%. Em aprovação o mimo para o 
Senado: aumentos de até 52%. Alguém duvida que será aprovado? 
FEI...  A JUSTIÇA EXISTE! A justiça condenou o deputado Pedro Passos, que ganhou milhões com 
grilagem de terras em Brasília, a 4 anos de prisão em regime semiaberto (que ele não vai cumprir...). Mas 
a grande punição mesmo foi na multa: R$ 15.300,00 (isto mesmo: quinze mil e trezentos reais!). A 
JUSTIÇA EXISTE E É BURRA! 
FEI...  Com impostos de primeiro mundo e serviços de terceiro, o Brasil atingiu em 01/06 a marca 
36% do PIB em impostos. O mais cruel é que os mais pobres trabalham 197 dias do ano apenas para 
pagar impostos – já os ricos “ralam” bem menos: 106 dias (ou três meses menos). E o mais incrível é que 
os alimentos são MUITO tachados, em percentuais que variam bastante: media de 16,9% e taxa máxima 
de inacreditáveis 40%. Conforme diz o empresário Paulo Francini, direto da FIESP: “Eles roubam a sua 
carteira sem que você perceba. No fim, parece que tudo é grátis, que o governo recebe recursos de uma 
ordem divina e, então, oferece para a sociedade brasileira”.  
 


