
Estamos em Belém Novo... no extremo ______ do Brasil, mais 
precisamente na latitude trinta _______, ________ minutos

Os japoneses se distinguem dos demais seres humanos por três 
aspetos, quais? 

Em que se distinguem os seres humanos de outros mamíferos?

 
O senhor Suzuki é um japonês e, portanto, um ser humano. __ 
___________, o senhor Suzuki não planta os tomates com a 
intenção de comê-los. Quase todos os tomates ________________ 
pelo senhor Suzuki são ___________ a um supermercado __ ________ 
de dinheiro.

Por que nasceu o dinheiro?

Como consegue Dona Anete o seu lucro?

O lucro, que já foi ______________ aos católicos, hoje é _______ 
para todos os seres humanos.

O porco é um mamífero, como os seres humanos e as baleias, 
________ _____________.

Um destes tomates, que segundo o _______________ de dona Anete, 
não tinha condições de v______ m_________, foi colocado no lixo.

Uma cidade como Porto Alegre, habitada por mais de um milhão de 
seres humanos, ___________ cerca de ______________ tm de lixo 
por _____.

1



O lixo é levado para determinados lugares, bem _________, onde 
possa, livremente, __________, cheirar mal e _______ doenças.

H2O, dois átomos de _____________ e um átomo de _______________.

__________ é uma porção de terra que tem um dono e uma cerca.

Aquilo que foi considerado _______________ para a alimentação 
dos porcos será utilizado na alimentação de mulheres e crianças.

Elas não _______ dono e, o que é _______, são muitas.

Do lado de dentro da cerca elas podem _________ para si todos os 
alimentos que os empregados do dono do porco ___________ 
inadequados para o porco.

O que coloca ___ seres humanos da Ilha das Flores depois dos 
porcos na prioridade de escolha de alimentos é o _______ de não 
terem __________ nem ________.

________ é o estado daquele que tem liberdade.

Liberdade é uma palavra que o sonho humano alimenta, que não ___ 
___________ ____ ___________ __ _________ ___ ____ ____________

O vídeo pode-se ver em http://br.youtube.com/

Diretor: Jorge Furtado

O guião pode-se descarregar da wikipedia (pt)
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Estamos em Belém Novo... no extremo sul do Brasil, mais 
precisamente na latitude trinta graus, doze minutos
Os japoneses se distinguem dos demais seres humanos por três 
aspetos, quais?  Os japoneses se distinguem dos demais seres humanos pelo formato dos 
olhos, por seus cabelos pretos e por seus nomes característicos

Em que se distinguem os seres humanos de outros mamíferos?

Os seres humanos são animais mamíferos, bípedes, que se distinguem dos outros mamíferos, 
principalmente por duas características: o telencéfalo altamente desenvolvido e o polegar opositor

 
O senhor Suzuki é um japonês e, portanto, um ser humano. No 
entanto, o senhor Suzuki não planta os tomates com a intenção de 
comê-los. Quase todos os tomates produzidos pelo senhor Suzuki 
são entregues a um supermercado em troca de dinheiro.

Por que nasceu o dinheiro? A dificuldade de se avaliar a quantidade de tomates 
equivalentes a uma galinha e os problemas de uma troca direta de galinhas por baleias foram os 
motivadores principais da criação do dinheiro.

Como consegue Dona Anete o seu lucro? Dona Anete obteve seu dinheiro em troca 
do trabalho que realiza. Ela utiliza seu telencéfalo altamente desenvolvido e seu polegar opositor para 
trocar perfumes por dinheiro. 

O lucro, que já foi proibido aos católicos, hoje é livre para 
todos os seres humanos.

O porco é um mamífero, como os seres humanos e as baleias,porém 
quadrúpede.

Um destes tomates, que segundo o julgamento de dona Anete, não 
tinha condições de virar molho, foi colocado no lixo.
Uma cidade como Porto Alegre, habitada por mais de um milhão de 
seres humanos, produz cerca de quinhentas tm de lixo por dia.

O lixo é levado para determinados lugares, bem longe, onde 
possa, livremente, sujar, cheirar mal e atrair doenças.
H2O, dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio.
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Terreno é uma porção de terra que tem um dono e uma cerca.

Aquilo que foi considerado impróprio para a alimentação dos 
porcos será utilizado na alimentação de mulheres e crianças.

Elas não têm dono e, o que é pior, são muitas.
Do lado de dentro da cerca elas podem pegar para si todos os 
alimentos que os empregados do dono do porco julgarem 
inadequados para o porco.

O que coloca os seres humanos da Ilha das Flores depois dos 
porcos na prioridade de escolha de alimentos é o fato (Br)/Facto 
(Pt) de não terem dinheiro nem dono.
Livre é o estado daquele que tem liberdade.
Liberdade é uma palavra que o sonho humano alimenta, que não há 
ninguém que explique e ninguém que não entenda.
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	O vídeo pode-se ver em http://br.youtube.com/

