
 

 

 

 

 

 

PROJETO VIDAS SECAS 

EMPRESARIAL – DE 

GRACILIANO RAMOS 

(cada frase do livro VIDAS SECAS foi interpretada como uma demanda para 

formação de uma Empresa) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trabalho organizado em Interpretação Literária Empresarial de Max Diniz 

Cruzeiro 



#000133# Game do Livro --- Vidas Secas --- Graciliano Ramos 
Dia 27 e 28 de Março de 2021 vamos fazer um Game de Inteligência do livro de 

Graciliano Ramos - VIDAS SECAS - A premiação será UPGRADES DE 

INTELIGÊNCIA QUE ADICIONA EM ESTRATÉGIAS DE COMUNICAÇÃO NA 

GERAÇÃO DE CONHECIMENTO. O Game será um Estudo dirigido para ver quem 

CONSEGUE FORMATAR O MAIOR NÚMERO DE NEGÓCIOS a partir das 

conexões da Literatura de Graciliano Ramos em sua Obra. Irá começar no sábado de 27 

de Março 08:00 horas da manhã até as 18:00 do final da tarde e será finalizado no 

domingo dia 28 de Março mesmo horário de sábado. Nossa missão é ler frase a frase do 

livro e vermos que tipo de negócios podemos formatar para gerarmos emprego e Renda. 

 

O Regente da Nuvem de Oort já solicitou rodar inúmeras Franquias sobre o livro 

VIDAS SECAS de Graciliano Ramos, já estou recebendo inúmeras sugestões 

através de Telepatia.  
 

[TEXTO] 04/03/2021 10:23:57 

redemax6  

#000134# Game EMPRESARIAL do Livro --- Vidas Secas --- Graciliano Ramos 
Vamos agora fazer a Leitura do Livro Vidas Secas para fazermos REDES DE 

FRANQUIAS. 

 

Capítulo I - Mudança 

 

Na planície avermelhada os juazeiros alargavam duas manchas verdes. Os infelizes 

tinham caminhado o dia inteiro, estavam cansados e famintos. Ordinariamente andavam 

pouco, mas como haviam repousado bastante na areia do rio seco, a viagem progredira 

bem três léguas. Fazia horas que procuravam uma sombra. A folhagem dos juazeiros 

apareceu longe, através dos galhos pelados da catinga rala. 

 

###### Empresa de Franquia##### 

 

Estamos pensando em uma empresa de FRANQUIA que MONTA CIRCUITOS PARA 

PRÁTICA DE CAMINHADA E BIKE em Municípios Brasileiros. É uma empresa que 

passa toda a inteligência de funcionamento do circuito de caminhada de acordo com as 

condições do terreno.  

 

[TEXTO] 27/03/2021 08:07:58 

redemax6  

#000135# Game EMPRESARIAL do Livro --- Vidas Secas --- Graciliano Ramos 
Vamos agora fazer a Leitura do Livro Vidas Secas para fazermos REDES DE 

FRANQUIAS. 

 

Capítulo I - Mudança 

 

Arrastaram-se para lá, devagar, Sinha Vitória com o filho mais novo escanchado no 

quarto e o baú de folha na cabeça, Fabiano sombrio, cambaio, o aió a tiracolo, a cuia 
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pendurada numa correia presa ao cinturão, a espingarda de pederneira no ombro. O 

menino mais velho e a cachorra Baleia iam atrás. 

 

###### Empresa de Franquia##### 

 

Podemos pensar em um GAME DO AGRESTE DA ÉPOCA DE LAMPEÃO, que uma 

mulher com filho doente deverá sair de sua fazenda percorrer a CAATINGA cercada de 

perigos e montar uma estratégia em ambiente 3D de chegar até a IGREJA VIVA e 

alertar ao padre que existem cangaceiros no caminho.  

 

[TEXTO] 27/03/2021 08:19:09 

redemax6  

#000136# Game EMPRESARIAL do Livro --- Vidas Secas --- Graciliano Ramos 
Vamos agora fazer a Leitura do Livro Vidas Secas para fazermos REDES DE 

FRANQUIAS. 

 

Capítulo I - Mudança 

 

Os juazeiros aproximaram-se, recuaram, sumiram-se. O menino mais velho pôs-se a 

chorar, sentou-se no chão. 

 

- Anda, condenado do diabo, gritou-lhe o pai. 

 

###### Empresa de Franquia##### 

 

O Equipamento Estelar está sugerindo um DRONE OCULAR que se aproxima, recua, e 

some de perto do Juazeiro. Esse drone ao filmar as folhas das árvores faz o diagnóstico 

de infestações de pragas.  

 

[TEXTO] 27/03/2021 08:27:25 

redemax6  

#000137# Game EMPRESARIAL do Livro --- Vidas Secas --- Graciliano Ramos 
Vamos agora fazer a Leitura do Livro Vidas Secas para fazermos REDES DE 

FRANQUIAS. 

 

Capítulo I - Mudança 

 

Não obtendo resultado, fustigou-o com a bainha da faca de ponta. Mas o pequeno 

esperneou acuado, depois sossegou, deitou-se, fechou os olhos. Fabiano ainda lhe deu 

algumas pancadas e esperou que ele se levantasse. Como isto não acontecesse, espiou os 

quatro cantos, zangado, praguejando baixo. 

 

###### Empresa de Franquia##### 

 

O Equipamento me repassou a imagem de um equipamento que fica na borda da cama, 

para mãos e pés, que parece uma sanfona que quando se comprime você gera um código 
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de impacto que forma uma medida de dado de Força que é encaminhado para um 

processador, a fim de dar informações sobre o desempenho muscular.  

 

[TEXTO] 27/03/2021 08:37:29 

redemax6  

#000138# Game EMPRESARIAL do Livro --- Vidas Secas --- Graciliano Ramos 
Vamos agora fazer a Leitura do Livro Vidas Secas para fazermos REDES DE 

FRANQUIAS. 

 

Capítulo I - Mudança 

 

A catinga estendia-se, de um vermelho indeciso salpicado de manchas brancas que eram 

ossadas. O vôo negro dos urubus fazia círculos altos em redor de bichos moribundos. 

 

- Anda, excomungado. 

 

###### Empresa de Franquia##### 

 

Nós podemos pensar em um Drone Ocular que anda por uma natureza, fazendo 

contagem de todos os seres vivos que encontra. Onde ele pode fazer também a 

contagem de todas as carcaças de animais que ele encontrar.  

 

[TEXTO] 27/03/2021 08:42:17 

redemax6  

#000139# Game EMPRESARIAL do Livro --- Vidas Secas --- Graciliano Ramos 
Vamos agora fazer a Leitura do Livro Vidas Secas para fazermos REDES DE 

FRANQUIAS. 

 

Capítulo I - Mudança 

 

O pirralho não se mexeu, e Fabiano desejou matá-lo. Tinha o coração grosso, queria 

responsabilizar alguém pela sua desgraça. A seca aparecia-lhe como um fato necessário 

%u2013 e a obstinação da criança irritava-o. Certamente esse obstáculo miúdo não era 

culpado, mas dificultava a marcha, e o vaqueiro precisava chegar, não sabia onde. 

Tinham deixado os caminhos, cheios de espinho e seixos, fazia horas que pisavam a 

margem do rio, a lama seca e rachada que escaldava os pés. 

 

###### Empresa de Franquia##### 

 

 

 

[TEXTO] 27/03/2021 08:51:49 

redemax6  
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#000139# Game EMPRESARIAL do Livro --- Vidas Secas --- Graciliano Ramos 
Vamos agora fazer a Leitura do Livro Vidas Secas para fazermos REDES DE 

FRANQUIAS. 

 

Capítulo I - Mudança 

 

O pirralho não se mexeu, e Fabiano desejou matá-lo. Tinha o coração grosso, queria 

responsabilizar alguém pela sua desgraça. A seca aparecia-lhe como um fato necessário 

- e a obstinação da criança irritava-o. Certamente esse obstáculo miúdo não era culpado, 

mas dificultava a marcha, e o vaqueiro precisava chegar, não sabia onde. Tinham 

deixado os caminhos, cheios de espinho e seixos, fazia horas que pisavam a margem do 

rio, a lama seca e rachada que escaldava os pés. 

 

###### Empresa de Franquia##### 

 

O Equipamento Estelar está me solicitando descarregar um equipamento que salve a 

vida de FABIANO. Então me encaminhou um colete inteligente que detecta a 

aproximação de pessoas e desperta a pessoa do perigo passando informações através de 

um fone de ouvido.  

 

[TEXTO] 27/03/2021 08:56:24 

redemax6  

#000140# Game EMPRESARIAL do Livro --- Vidas Secas --- Graciliano Ramos 
Vamos agora fazer a Leitura do Livro Vidas Secas para fazermos REDES DE 

FRANQUIAS. 

 

Capítulo I - Mudança 

 

Pelo espírito atribulado do sertanejo passou a idéia de abandonar o filho naquele 

descampado. Pensou nos urubus, nas ossadas, coçou a barba ruiva e suja, irresoluto, 

examinou os arredores. Sinha Vitória estirou o beiço indicando vagamente uma direção 

e afirmou com alguns sons guturais que estavam perto. Fabiano meteu a faca na bainha, 

guardou-a no cinturão, acocorou-se, pegou no pulso do menino, que se encolhia, os 

joelhos encostados no estômago, frio como um defunto. Aí a cólera desapareceu e 

Fabiano teve pena. Impossível abandonar o anjinho aos bichos do mato. Entregou a 

espingarda a Sinha Vitória, pôs o filho no cangote, levantou-se, agarrou os bracinhos 

que lhe caíam sobre o peito, moles, finos como cambitos. Sinha Vitória aprovou esse 

arranjo, lançou de novo a interjeição gutural, designou os juazeiros invisíveis. 

 

###### Empresa de Franquia##### 

 

O Equipamento me mostrou um pequeno estúdio com uma câmera 360°situada na borda 

do corpo. O Cliente faz uma encenação em roupa neutra, E o processador do 

computador veste e produz o cenário em torno do cliente. É um tipo de Cliente que quer 

produzir um filme curto de 3 minutos, customizado por uma biblioteca de opções de 

vestimentas e cenários.  
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[TEXTO] 27/03/2021 09:04:12 

redemax6  

#000141# Game EMPRESARIAL do Livro --- Vidas Secas --- Graciliano Ramos 
Vamos agora fazer a Leitura do Livro Vidas Secas para fazermos REDES DE 

FRANQUIAS.  

 

Capítulo I - Mudança 

 

E a viagem prosseguiu, mais lenta, mais arrastada, num silêncio grande. Ausente do 

companheiro, a cachorra Baleia tomou a frente do grupo. Arqueada, as costelas à 

mostra, corria ofegando, a língua fora da boca. E de quando em quando se detinha, 

esperando as pessoas, que se retardavam. 

 

###### Empresa de Franquia##### 

 

O Equipamento está me mostrando uma bolha de plástico que coloca sobre os pés 

ESFÉRICA que ela tem um leve peso que pode ser calculado artificialmente, é um 

material desenvolvido para fortalecimento muscular, que deixa a caminhada mais 

arrastada. Você veste a bolha sobre os pés calculando o peso que você quer transportá-la 

nos pés. E você anda no parque transportando-a para ajustar a força de suas passadas.  

 

[TEXTO] 27/03/2021 09:12:41 

redemax6  

#000142# Game EMPRESARIAL do Livro --- Vidas Secas --- Graciliano Ramos 
Vamos agora fazer a Leitura do Livro Vidas Secas para fazermos REDES DE 

FRANQUIAS.  

 

Capítulo I - Mudança 

 

Ainda na véspera eram seis viventes, contando com o papagaio. Coitado, morrera na 

areia do rio, onde haviam descansado, a beira de uma poça: a fome apertara demais os 

retirantes e por ali não existia sinal de comida. Baleia jantara os pés, a cabeça, os ossos 

do amigo, e não guardava lembrança disto. Agora, enquanto parava, dirigia as pupilas 

brilhantes aos objetos familiares, estranhava não ver sobre o baú de folha a gaiola 

pequena onde a ave se equilibrava mal. Fabiano também às vezes sentia falta dela, mas 

logo a recordação chegava. Tinha andado a procurar raízes, à toa: o resto da farinha 

acabara, não se ouvia um berro de rês perdida na catinga. Sinha Vitória, queimando o 

assento no chão, as mãos cruzadas segurando os joelhos ossudos, pensava em 

acontecimentos antigos que não se relacionavam: festas de casamento, vaquejadas, 

novenas, tudo numa confusão. Despertara-a um grito áspero, vira de perto a realidade e 

o papagaio, que andava furioso, com os pés apalhetados, numa atitude ridícula. 

Resolvera de supetão aproveitá-lo como alimento e justificara-se declarando a si mesma 

que ele era mudo e inútil. Não podia deixar de ser mudo.. Ordinariamente a família 

falava pouco. E depois daquele desastre viviam todos calados, raramente soltavam 

palavras curtas. O louro aboiava, tangendo um gado inexistente, e latia arremedando a 

cachorra. 
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###### Empresa de Franquia##### 

 

O Equipamento Estelar me repassou um cenário de pessoas se divertindo ao ar livre em 

uma praia, um grupo de seis pessoas, todas com celulares. No contorno do queixo e da 

boca de cada uma delas se fixou um adesivo, como um colar de estética de melhora da 

triangulação facial. Esse dispositivo se conecta com o celular em coordenação de 

informações para a pessoa. Tais como: registro de informações de sua fala, registro das 

suas refeições, registro da temperatura da pele, registro da umidade, registro das 

dosagens de líquidos,... a Inteligência artificial é programada para a finalidade desejada 

do praticante.  

 

[TEXTO] 27/03/2021 09:17:19 

redemax6  

#000143# Game EMPRESARIAL do Livro --- Vidas Secas --- Graciliano Ramos 
Vamos agora fazer a Leitura do Livro Vidas Secas para fazermos REDES DE 

FRANQUIAS.  

 

Capítulo I - Mudança 

 

As manchas dos juazeiros tornaram a aparecer, Fabiano aligeirou o passo, esqueceu a 

fome, a canseira e os ferimentos. As alpercatas dele estavam gastas nos saltos, e a 

embira tinha-lhe aberto entre os dedos rachaduras muito dolorosas. Os calcanhares, 

duros como cascos, gretavam-se e sangravam. 

 

###### Empresa de Franquia##### 

 

O Equipamento Estelar está me mostrando um API que a SOLA DO SAPATO É UMA 

SANFONA, que ela reduz o impacto em virtude da gravidade. Essa sanfona reduz o 

impacto de 8 horas de trabalho, para uma realidade de impacto de 1 hora de trabalho 

diário.  

 

[TEXTO] 27/03/2021 09:29:46 

redemax6  

#000144# Game EMPRESARIAL do Livro --- Vidas Secas --- Graciliano Ramos 
Vamos agora fazer a Leitura do Livro Vidas Secas para fazermos REDES DE 

FRANQUIAS.  

 

Capítulo I - Mudança 

 

Num cotovelo do caminho avistou um canto de cerca, encheu-o a esperança de achar 

comida, sentiu desejo de cantar. A voz saiu-lhe rouca, medonha. Calou-se para não 

estragar força. 

 

###### Empresa de Franquia##### 

 

O Equipamento Estelar me relata um dispositivo que avisa para a pessoa através de um 
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PIB SONORO que uma fonte de alimentos está próxima, para ajudar a pessoa que esteja 

com dificuldades de encontrar alimentos acoplado ao seu celular.  

 

[TEXTO] 27/03/2021 09:39:04 

redemax6  

#000145# Game EMPRESARIAL do Livro --- Vidas Secas --- Graciliano Ramos 
Vamos agora fazer a Leitura do Livro Vidas Secas para fazermos REDES DE 

FRANQUIAS.  

 

Capítulo I - Mudança 

 

Deixaram a margem do rio, acompanharam a cerca, subiram uma ladeira, chegaram aos 

juazeiros. Fazia tempo que não viam sombra. 

 

###### Empresa de Franquia##### 

 

O Equipamento estelar está me mostrando um bracelete ligado ao Celular que imprime 

na pele com laser setas direcionais indicando o sentido e metragem que a pessoa deve 

deslocar sua caminhada até encontrar o ponto de destino. É bonito de ver. Você abre a 

mão e ocorre a impressão da seta que vai de guiando e dizendo a direção passo a passo 

de seu deslocamento.  

 

[TEXTO] 27/03/2021 09:45:23 

redemax6  

#000146# Game EMPRESARIAL do Livro --- Vidas Secas --- Graciliano Ramos 
Vamos agora fazer a Leitura do Livro Vidas Secas para fazermos REDES DE 

FRANQUIAS.  

 

Capítulo I - Mudança 

 

Sinha Vitória acomodou os filhos, que arriaram como trouxas, cobriu-os com 

molambos. O menino mais velho, passada a vertigem que o derrubara, encolhido sobre 

folhas secas, a cabeça encostada a uma raiz, adormecia, acordava. E quando abria os 

olhos, distinguia vagamente um monte próximo, algumas pedras, um carro de bois. A 

cachorra Baleia foi enroscar-se junto dele. 

 

###### Empresa de Franquia##### 

 

O Equipamento Estelar me mostrou um pequeno tripé, ligado ao celular, que é um 

SONAR de VIGILIA DO SONO, esse SONAR ele mapeia toda CRIATURA VIVA 

EM 10 METROS CÚBICOS, que permite você tranquilamente dormir debaixo de uma 

árvore e ter seu sono preservado, por exemplo, livre de aranhas. 

 

O Deriver está me falando que a mãe e o pai de um bebê vai deixar uma tela em seu 

quarto monitorando a criança, o SONAR vai detectar o tipo de inseto que está se 

aproximando do berço, e vai imprimir a imagem do INSETO NA TELA e dar a 
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localização para os PAIS antes de PICADA.  

 

[TEXTO] 27/03/2021 09:51:59 

redemax6  

#000147# Game EMPRESARIAL do Livro --- Vidas Secas --- Graciliano Ramos 
Vamos agora fazer a Leitura do Livro Vidas Secas para fazermos REDES DE 

FRANQUIAS.  

 

Capítulo I - Mudança 

 

Estavam no pátio de uma fazenda sem vida O curral deserto, o chiqueiro das cabras 

arruinado e também deserto, a casa do vaqueiro fechada, tudo anunciava abandono. 

Certamente o gado se finara e os moradores tinham fugido. Fabiano procurou em vão 

perceber um toque de chocalho. Avizinhou-se da casa, bateu, tentou forçar a porta. 

Encontrando resistência, penetrou num cercadinho cheio de plantas mortas, rodeou a 

tapera, alcançou o terreiro do fundo, viu um barreiro vazio, um bosque de catingueiras 

murchas, um pé de turco e o prolongamento da cerca do curral. Trepou-se no mourão do 

canto, examinou a catinga, onde avultavam as ossadas e o negrume dos urubus. Desceu, 

empurrou a porta da cozinha. Voltou desanimado, ficou um instante no copiar, fazendo 

tenção de hospedar ali a família. Mas chegando aos juazeiros, encontrou os meninos 

adormecidos e não quis acordá- los. Foi apanhar gravetos, trouxe do chiqueiro das 

cabras uma braçada de madeira meio roída pelo cupim, arrancou touceiras de 

macambira, arrumou tudo para a fogueira. 

 

###### Empresa de Franquia##### 

 

O Equipamento Estelar está me sugerindo um APP de celular que mapeia o 

comportamento humano. Ele cria um banco de dados de todos os movimentos e ações 

em um ambiente delimitado, e a partir de um conjunto de regras descritas em uma 

inteligência de processamento começa a dar sugestões de melhoria da gestão do tempo 

da pessoa segundo sua necessidade.  

 

[TEXTO] 27/03/2021 10:08:48 

redemax6  

#000148# Game EMPRESARIAL do Livro --- Vidas Secas --- Graciliano Ramos 
Vamos agora fazer a Leitura do Livro Vidas Secas para fazermos REDES DE 

FRANQUIAS.  

 

Capítulo I - Mudança 

 

Nesse ponto Baleia arrebitou as orelhas, arregaçou as ventas, sentiu cheiro de preás, 

farejou um minuto, localizou-os no morro próximo e saiu correndo. 

 

###### Empresa de Franquia##### 

 

O Equipamento Estelar está me mostrando um MINICELULAR do tamanho de um 
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conector de USB que você fixa na coleira de sua BALEIA, e do seu celular você tem a 

localização precisa dos movimentos, sons e deslocamentos de todo circuito por onde 

anda seu animal em um intervalo de 24 horas.  

 

[TEXTO] 27/03/2021 10:14:13 

redemax6  

#000149# Game EMPRESARIAL do Livro --- Vidas Secas --- Graciliano Ramos 
Vamos agora fazer a Leitura do Livro Vidas Secas para fazermos REDES DE 

FRANQUIAS.  

 

Capítulo I - Mudança 

 

Entrava dia e saía dia. As noites cobriam a terra de chofre. 

 

###### Empresa de Franquia##### 

 

O Equipamento Estelar está me mostrando uma câmera inteligente em uma lavoura que 

consegue mostrar cada planta como uma UNIDADE DE REFERÊNCIA, que joga no 

computador da sede da fazenda previsão da safra de acordo com o desempenho de cada 

planta.  

 

[TEXTO] 27/03/2021 10:16:48 

redemax6  

#000150# Game EMPRESARIAL do Livro --- Vidas Secas --- Graciliano Ramos 
Vamos agora fazer a Leitura do Livro Vidas Secas para fazermos REDES DE 

FRANQUIAS.  

 

Capítulo I - Mudança 

 

A tampa anilada baixava, escurecia, quebrada apenas pelas vermelhidões do poente. 

 

###### Empresa de Franquia##### 

 

O Equipamento Estelar está me mostrando uma tampa de panela que muda de cor 

dependendo de alguns pressupostos reativos dos alimentos dentro da cozinha.  

 

[TEXTO] 27/03/2021 10:27:32 

redemax6  

#000151# Game EMPRESARIAL do Livro --- Vidas Secas --- Graciliano Ramos 
Vamos agora fazer a Leitura do Livro Vidas Secas para fazermos REDES DE 

FRANQUIAS.  

 

Capítulo I - Mudança 
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Miudinhos, perdidos no deserto queimado, os fugitivos agarraram-se, somaram as suas 

desgraças e os seus pavores. O coração de Fabiano bateu junto do coração de Sinha 

Vitória, um abraço cansado aproximou os farrapos que os cobriam. Resistiram a 

fraqueza, afastaram-se envergonhados, sem ânimo de afrontar de novo a luz dura, 

receosos de perder a esperança que os alentava. 

 

###### Empresa de Franquia##### 

 

O equipamento estelar está me falando que é um espectro interno do corpo, onde um 

dispositivo de coleta joga a massa de dados para dentro do corpo. E essa informação é 

uma informação auxiliar na consulta médica, que faz por exemplo um médico ter uma 

pista de uma possível taquicardia de uma pessoa que ao se paralisar de uma corrida gera 

de sensações pelo corpo.  

 

[TEXTO] 27/03/2021 10:34:04 

redemax6  

#000152# Game EMPRESARIAL do Livro --- Vidas Secas --- Graciliano Ramos 
Vamos agora fazer a Leitura do Livro Vidas Secas para fazermos REDES DE 

FRANQUIAS.  

 

Capítulo I - Mudança 

 

Iam-se amodorrando e foram despertados por Baleia, que trazia nos dentes um preá. 

Levantaram-se todos gritando. O menino mais velho esfregou as pálpebras, afastando 

pedaços de sonho. Sinha Vitória beijava o focinho de Baleia, e como o focinho estava 

ensangüentado, lambia o sangue e tirava proveito do beijo. 

 

###### Empresa de Franquia##### 

 

O Equipamento está me mostrando um OSSO de BRINQUEDO de Baleia que tem uma 

substância que retira todas as bactérias nocivas em baleia para ela e para as crianças que 

a beijam.  

 

[TEXTO] 27/03/2021 10:39:55 

redemax6  

#000153# Game EMPRESARIAL do Livro --- Vidas Secas --- Graciliano Ramos 
Vamos agora fazer a Leitura do Livro Vidas Secas para fazermos REDES DE 

FRANQUIAS.  

 

Capítulo I - Mudança 

 

Aquilo era caça bem mesquinha, mas adiaria a morte do grupo. E Fabiano queria viver. 

Olhou o céu com resolução. A nuvem tinha crescido, agora cobria o morro inteiro. 

Fabiano pisou com segurança, esquecendo as rachaduras que lhe estragavam os dedos e 

os calcanhares. 
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###### Empresa de Franquia##### 

 

O Equipamento Estelar está me mostrando um óculos que faz uma aureola quando em 

contato com vírus, bactéria e fungo para pessoa que trabalha em laboratório bioquímico.  

 

[TEXTO] 27/03/2021 10:43:04 

redemax6  

#000154# Game EMPRESARIAL do Livro --- Vidas Secas --- Graciliano Ramos 
Vamos agora fazer a Leitura do Livro Vidas Secas para fazermos REDES DE 

FRANQUIAS.  

 

Capítulo I - Mudança 

 

Sinha Vitória remexeu no baú, os meninos foram quebrar uma haste de alecrim para 

fazer um espeto. Baleia, o ouvido atento, o traseiro em repouso e as pernas da frente 

erguidas, vigiava, aguardando a parte que lhe iria tocar, provavelmente os ossos do 

bicho e talvez o couro. 

 

###### Empresa de Franquia##### 

 

O Equipamento Estelar está me mostrando um BAÚ Rústico Desenvolvido para a 

finalidade de armazenar materiais para se fazer chá.  

 

Vamos dar uma pausa de descanso retornaremos às 11:15;  

 

[TEXTO] 27/03/2021 10:48:05 

redemax6  

#000155# Game EMPRESARIAL do Livro --- Vidas Secas --- Graciliano Ramos 
Vamos agora fazer a Leitura do Livro Vidas Secas para fazermos REDES DE 

FRANQUIAS.  

 

Capítulo I - Mudança 

 

Fabiano tomou a cuia, desceu a ladeira, encaminhou-se ao rio seco, achou no bebedouro 

dos animais um pouco de lama. Cavou a areia com as unhas, esperou que a água 

marejasse e, debruçando-se no chão, bebeu muito. Saciado, caiu de papo para cima, 

olhando as estrelas, que vinham nascendo. Uma, duas, três, quatro, havia muitas 

estrelas, havia mais de cinco estrelas no céu. O poente cobria-se de cirros - e uma 

alegria doida enchia o coração de Fabiano. 

 

###### Empresa de Franquia##### 

 

O Equipamento está me fazendo raciocinar um equipamento de SONAR com 

Hidrogênio imantado para localização de água no solo.  
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[TEXTO] 27/03/2021 11:17:57 

redemax6  

#000156# Game EMPRESARIAL do Livro --- Vidas Secas --- Graciliano Ramos 
Vamos agora fazer a Leitura do Livro Vidas Secas para fazermos REDES DE 

FRANQUIAS.  

 

Capítulo I - Mudança 

 

Pensou na família, sentiu fome. Caminhando, movia-se como uma coisa, para bem dizer 

não se diferençava muito da bolandeira de seu Tomás. Agora, deitado, apertava a 

barriga e batia os dentes. Que fim teria levado a bolandeira de seu Tomás? 

 

###### Empresa de Franquia##### 

 

O Equipamento Estelar está sugerindo a produção de uma gelatina que tenha todos os 

compostos nutricionais para colocar em uma bolandeira (Cantil) onde será utilizado 

como fonte alimentar em locais inóspitos.  

 

[TEXTO] 27/03/2021 11:25:16 

redemax6  

#000157# Game EMPRESARIAL do Livro --- Vidas Secas --- Graciliano Ramos 
Vamos agora fazer a Leitura do Livro Vidas Secas para fazermos REDES DE 

FRANQUIAS.  

 

Capítulo I - Mudança 

 

Olhou o céu de novo. Os cirros acumulavam-se, a lua surgiu, grande e branca. 

Certamente ia chover. 

 

###### Empresa de Franquia##### 

 

O Equipamento está me ensinando que é para gerar um APP no Celular que coleta a 

abóbada celeste (cirros), e a partir da Inteligência Artificial gera a previsão de chuva 

para o local onde o dado foi coletado.  

 

[TEXTO] 27/03/2021 11:33:53 

redemax6  

#000158# Game EMPRESARIAL do Livro --- Vidas Secas --- Graciliano Ramos 
Vamos agora fazer a Leitura do Livro Vidas Secas para fazermos REDES DE 

FRANQUIAS.  

 

Capítulo I - Mudança 

 

Seu Tomás fugira também, com a seca, a bolandeira estava parada. E ele, Fabiano, era 

como a bolandeira. Não sabia porquê, mas era. Uma, duas, três, havia mais de cinco 
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estrelas no céu. A lua estava cercada de um halo cor de leite. Ia chover. Bem. A catinga 

ressuscitaria, a semente do gado voltaria ao curral, ele, Fabiano, seria o vaqueiro 

daquela fazenda morta. Chocalhos de badalos de ossos animariam a solidão. Os 

meninos, gordos, vermelhos, brincariam no chiqueiro das cabras, Sinha Vitória vestiria 

saias de ramagens vistosas. As vacas povoariam o curral. E a catinga ficaria toda verde. 

 

###### Empresa de Franquia##### 

 

 

 

[TEXTO] 27/03/2021 11:36:12 

redemax6  

#000158# Game EMPRESARIAL do Livro --- Vidas Secas --- Graciliano Ramos 
Vamos agora fazer a Leitura do Livro Vidas Secas para fazermos REDES DE 

FRANQUIAS.  

 

Capítulo I - Mudança 

 

Seu Tomás fugira também, com a seca, a bolandeira estava parada. E ele, Fabiano, era 

como a bolandeira. Não sabia porquê, mas era. Uma, duas, três, havia mais de cinco 

estrelas no céu. A lua estava cercada de um halo cor de leite. Ia chover. Bem. A catinga 

ressuscitaria, a semente do gado voltaria ao curral, ele, Fabiano, seria o vaqueiro 

daquela fazenda morta. Chocalhos de badalos de ossos animariam a solidão. Os 

meninos, gordos, vermelhos, brincariam no chiqueiro das cabras, Sinha Vitória vestiria 

saias de ramagens vistosas. As vacas povoariam o curral. E a catinga ficaria toda verde. 

 

###### Empresa de Franquia##### 

 

Eu vejo Fabiano com uma BOLANDEIRA na cabeça. Uma câmera de 360º graus que 

gera dados de manejo dentro da fazenda. Que quando Fabiano chega na sede da cidade 

descarrega a informação em uma central que monitora a fazenda. Essa central repassa 

inteligência para Fabiano a partir das imagens coletadas aplicadas em Inteligências 

Artificiais.  

 

[TEXTO] 27/03/2021 11:41:09 

redemax6  

#000159# Game EMPRESARIAL do Livro --- Vidas Secas --- Graciliano Ramos 
Vamos agora fazer a Leitura do Livro Vidas Secas para fazermos REDES DE 

FRANQUIAS.  

 

Capítulo I - Mudança 

 

Seu Tomás fugira também, com a seca, a bolandeira estava parada. E ele, Fabiano, era 

como a bolandeira. Não sabia porquê, mas era. Uma, duas, três, havia mais de cinco 

estrelas no céu. A lua estava cercada de um halo cor de leite. Ia chover. Bem. A catinga 

ressuscitaria, a semente do gado voltaria ao curral, ele, Fabiano, seria o vaqueiro 
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daquela fazenda morta. Chocalhos de badalos de ossos animariam a solidão. Os 

meninos, gordos, vermelhos, brincariam no chiqueiro das cabras, Sinha Vitória vestiria 

saias de ramagens vistosas. As vacas povoariam o curral. E a catinga ficaria toda verde. 

 

###### Empresa de Franquia##### 

 

 

 

[TEXTO] 27/03/2021 11:43:29 

redemax6  

#000159# Game EMPRESARIAL do Livro --- Vidas Secas --- Graciliano Ramos 
Vamos agora fazer a Leitura do Livro Vidas Secas para fazermos REDES DE 

FRANQUIAS.  

 

Capítulo I - Mudança 

 

Lembrou-se dos filhos, da mulher e da cachorra, que estavam lá em cima, debaixo de 

um juazeiro, com sede. Lembrou-se do preá morto. Encheu a cuia, ergueu-se, afastou-

se, lento, para não derramar a água salobra. Subiu a ladeira. A aragem morna acudia os 

xiquexiques e os mandacarus. Uma palpitação nova. Sentiu um arrepio na catinga, uma 

ressurreição de garranchos e folhas secas. 

 

###### Empresa de Franquia##### 

 

O Equipamento Estelar está me apresentando a tecnologia em que o CELULAR fica 24 

horas colhendo o som ambiente e depositando em uma nuvem. Quando você esquece 

algo sobre seus conteúdos de conhecimento só basta perguntar para sua 

INTELIGÊNCIA Artificial que ela resgata a informação armazenada.  

 

[TEXTO] 27/03/2021 11:45:23 

redemax6  

#000160# Game EMPRESARIAL do Livro --- Vidas Secas --- Graciliano Ramos 
Vamos agora fazer a Leitura do Livro Vidas Secas para fazermos REDES DE 

FRANQUIAS.  

 

Capítulo I - Mudança 

 

Chegou. Pôs a cuia no chão, escorou-a com pedras, matou a sede da família. Em 

seguida acocorou-se, remexeu o aió, tirou o fuzil, acendeu as raízes de macambira, 

soprou-as, inchando as bochechas cavadas. Uma labareda tremeu, elevou-se, tingiu- lhe 

o rosto queimado, a barba ruiva, os olhos azuis. Minutos depois o preá torcia-se e 

chiava no espeto de alecrim.  

 

###### Empresa de Franquia##### 

 

Eu estou vendo uma CUIA DE BARRO TIPO EXPORTAÇÃO PARA VENDA DE 
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CACHAÇA NOBRE.  

 

[TEXTO] 27/03/2021 11:50:24 

redemax6  

#000161# Game EMPRESARIAL do Livro --- Vidas Secas --- Graciliano Ramos 
Vamos agora fazer a Leitura do Livro Vidas Secas para fazermos REDES DE 

FRANQUIAS.  

 

Capítulo I - Mudança 

 

Eram todos felizes. Sinha Vitória vestiria uma saia larga de ramagens. A cara murcha de 

sinhá Vitória remoçaria, as nádegas bambas de Sinha Vitória engrossariam, a roupa 

encarnada de Sinha Vitória provocaria a inveja das outras caboclas.  

 

###### Empresa de Franquia##### 

 

Nós podemos pensar em uma Franquia de Roupas feitas de materiais que não levam 

algodão. Como por exemplo, roupa feita a partir de fibras de rosa.  

 

[TEXTO] 27/03/2021 11:58:16 

redemax6  

#000162# Game EMPRESARIAL do Livro --- Vidas Secas --- Graciliano Ramos 
Vamos agora fazer a Leitura do Livro Vidas Secas para fazermos REDES DE 

FRANQUIAS.  

 

Capítulo I - Mudança 

 

A lua crescia, a sombra leitosa crescia, as estrelas foram esmorecendo naquela brancura 

que enchia a noite. Uma, duas, três, agora havia poucas estrelas no céu. Ali perto a 

nuvem escurecia o morro.  

 

###### Empresa de Franquia##### 

 

Eu estou pensando em um tripé, que acopla um Celular, que através de um console você 

seja capaz de gerar amplificação focal de um objeto em definição de realidade.  

 

[TEXTO] 27/03/2021 12:00:10 

redemax6  

#000163# Game EMPRESARIAL do Livro --- Vidas Secas --- Graciliano Ramos 
Vamos agora fazer a Leitura do Livro Vidas Secas para fazermos REDES DE 

FRANQUIAS.  

 

Capítulo I - Mudança 

 

http://www.lenderbook.com/redemax6
http://www.lenderbook.com/redemax6
http://www.lenderbook.com/redemax6


A fazenda renasceria - e ele, Fabiano, seria o vaqueiro, para bem dizer seria dono 

daquele mundo.  

 

###### Empresa de Franquia##### 

 

O Equipamento Está me falando que essa empresa de Franquia um satélite filma a 

fazenda durante um ano exato, todas as transformações são repassadas em inteligência 

para uma Inteligência Artificial, e o fazendo passa a ter a sua Fazenda em 3D no seu 

computador, onde ele passa a testar várias cultivares de acordo com sua série de clima-

tempo de seu modelo estatístico e matemático.  

 

[TEXTO] 27/03/2021 12:05:33 

redemax6  

#000164# Game EMPRESARIAL do Livro --- Vidas Secas --- Graciliano Ramos 
Vamos agora fazer a Leitura do Livro Vidas Secas para fazermos REDES DE 

FRANQUIAS.  

 

Capítulo I - Mudança 

 

Os troços minguados ajuntavam-se no chão: a espingarda de pederneira, o aió, a cuia de 

água o baú de folha pintada. A fogueira estalava. O preá chiava em cima das brasas.  

 

###### Empresa de Franquia##### 

 

O Equipamento Estelar está me mostrando um eletrodoméstico que suga pequenos e 

médios brinquedos para dentro de um SACO, a fim de ajudar na organização dentro de 

casa de recolher brinquedos espalhados pelo chão.  

 

[TEXTO] 27/03/2021 12:12:15 

redemax6  

#000165# Game EMPRESARIAL do Livro --- Vidas Secas --- Graciliano Ramos 
Vamos agora fazer a Leitura do Livro Vidas Secas para fazermos REDES DE 

FRANQUIAS.  

 

Capítulo I - Mudança 

 

Uma ressurreição. As cores da saúde voltariam a cara triste de Sinha Vitória. Os 

meninos se espojariam na terra fofa do chiqueiro das cabras. Chocalhos tilintariam pelos 

arredores. A catinga ficaria verde.  

 

###### Empresa de Franquia##### 

 

O Equipamento Estelar está me falando que é uma substância ÉTER que é 

comercializada na Farmácia, que é vendido para homens e mulheres terem próximo do 

corpo em caso de desmaio, que ajuda na reabilitação do paciente enquanto chega os 
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primeiros socorros, disse que é um ÉTER-OXIGENADO.  

 

[TEXTO] 27/03/2021 12:13:37 

redemax6  

#000166# Game EMPRESARIAL do Livro --- Vidas Secas --- Graciliano Ramos 
Vamos agora fazer a Leitura do Livro Vidas Secas para fazermos REDES DE 

FRANQUIAS.  

 

Capítulo I - Mudança 

 

Baleia agitava o rabo, olhando as brasas. E como não podia ocupar-se daquelas coisas, 

esperava com paciência a hora de mastigar os ossos. Depois iria dormir.  

 

###### Empresa de Franquia##### 

 

O Equipamento Estelar está me repassando um modelo de miniventilador para 

Churrasco, que controla a temperatura do fogo. Conforme a variação da temperatura 

ocorre alterações automáticas de manobra do fogo. 

 

A Atividade volta após as 14:00 horas!!!  

 

[TEXTO] 27/03/2021 12:20:11 

redemax6  

#000167# Game EMPRESARIAL do Livro --- Vidas Secas --- Graciliano Ramos 
Vamos agora fazer a Leitura do Livro Vidas Secas para fazermos REDES DE 

FRANQUIAS.  

 

Capítulo II - Fabiano 

 

Fabiano curou no rasto a bicheira da novilha raposa. Levava no aió um frasco de 

creolina, e se houvesse achado o animal, teria feito o curativo ordinário. Não o 

encontrou, mas supôs distinguir as pisadas dele na areia, baixou-se, cruzou dois 

gravetos no chão e rezou. Se o bicho não estivesse morto, voltaria para o curral, que a 

oração era forte.  

 

###### Empresa de Franquia##### 

 

O Equipamento Estelar está me orientando criar uma empresa de rastreamento histórico 

da pelagem de animais a fim de mapear o vigor da pele do animal no decorrer do 

manejo entre anos.  

 

[TEXTO] 27/03/2021 14:49:31 

redemax6  
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#000168# Game EMPRESARIAL do Livro --- Vidas Secas --- Graciliano Ramos 
Vamos agora fazer a Leitura do Livro Vidas Secas para fazermos REDES DE 

FRANQUIAS.  

 

Capítulo II - Fabiano 

 

Cumprida a obrigação, Fabiano levantou-se com a consciência tranqüila e marchou para 

casa. Chegou-se a beira do rio. A areia fofa cansava-o, mas ali, na lama seca, as 

alpercatas dele faziam chape-chape, os badalos dos chocalhos que lhe pesavam no 

ombro, pendurados em correias, batiam surdos. A cabeça inclinada, o espinhaço curvo, 

agitava os braços para a direita e para a esquerda. Esses movimentos eram inúteis, mas 

o vaqueiro, o pai do vaqueiro, o avô e outros antepassados mais antigos haviam-se 

acostumado a percorrer veredas, afastando o mato com as mãos. E os filhos já 

começavam a reproduzir o gesto hereditário.  

 

###### Empresa de Franquia##### 

 

O Equipamento Estelar me passou a ideia de fazer uma franquia de roupas de peão para 

crianças participarem de festas a fantasia em sociedade.  

 

[TEXTO] 27/03/2021 14:55:06 

redemax6  

#000169# Game EMPRESARIAL do Livro --- Vidas Secas --- Graciliano Ramos 
Vamos agora fazer a Leitura do Livro Vidas Secas para fazermos REDES DE 

FRANQUIAS.  

 

Capítulo II - Fabiano 

 

Chape-chape. Os três pares de alpercatas batiam na lama rachada, seca e branca por 

cima, preta e mole por baixo. A lama da beira do rio, calcada pelas alpercatas, 

balançava.  

 

###### Empresa de Franquia##### 

 

O Equipamento Espacial me mostrou um cerqueiro cheio de lama artificial em que 

crianças brincam de cabo de guerra. Com um local lateral de chuveiros para retirar o 

barro trabalhado para esse finalidade.  

 

[TEXTO] 27/03/2021 15:01:21 

redemax6  

#000170# Game EMPRESARIAL do Livro --- Vidas Secas --- Graciliano Ramos 
Vamos agora fazer a Leitura do Livro Vidas Secas para fazermos REDES DE 

FRANQUIAS.  

 

Capítulo II - Fabiano  
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A cachorra Baleia corria na frente, o focinho arregaçado, procurando na catinga a 

novilha raposa. 

 

###### Empresa de Franquia##### 

 

O Equipamento Estelar está sugerindo uma empresa que organize uma Olimpíada 

Nacional de PETs. O Objetivo dessa empresa é implantar primeiro o torneio no nível de 

Município, depois evoluir para Estadual e em seguida Nacional.  

 

[TEXTO] 27/03/2021 15:05:42 

redemax6  

#000171# Game EMPRESARIAL do Livro --- Vidas Secas --- Graciliano Ramos 
Vamos agora fazer a Leitura do Livro Vidas Secas para fazermos REDES DE 

FRANQUIAS.  

 

Capítulo II - Fabiano  

 

Fabiano ia satisfeito. Sim senhor, arrumara-se. Chegara naquele estado, com a família 

morrendo de fome, comendo raízes. Caíra no fim do pátio, debaixo de um juazeiro, 

depois tomara conta da casa deserta. Ele, a mulher e os filhos tinham-se habituado à 

camarinha escura, pareciam ratos - e a lembrança dos sofrimentos passados esmorecera. 

 

###### Empresa de Franquia##### 

 

O Equipamento Estelar está sugerindo uma empresa de Consteladores Familiares em 

que o contrato a empresa encaminha um equipamento de gravação para ser posicionado 

dentro de casa. E após um mês de gravação da vida familiar, ela constrói uma 

consultoria de tudo que pode ser melhorado dentro do ambiente familiar.  

 

[TEXTO] 27/03/2021 15:07:07 

redemax6  

#000172# Game EMPRESARIAL do Livro --- Vidas Secas --- Graciliano Ramos 
Vamos agora fazer a Leitura do Livro Vidas Secas para fazermos REDES DE 

FRANQUIAS.  

 

Capítulo II - Fabiano  

 

Pisou com firmeza no chão gretado, puxou a faca de ponta, esgaravatou as unhas sujas. 

Tirou do aió um pedaço de fumo, picou-o, fez um cigarro com palha de milho, acendeu-

o ao binga, pôs-se a fumar regalado. 

 

###### Empresa de Franquia##### 

 

O Equipamento Estelar me passou o negócio do TELÃO AVATAR. Um equipamento 

filma o praticante em todos os seus movimentos e no TELÃO AVATAR 
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CONTRACENA NO CÉNÁRIO DE FANTASIA.  

 

[TEXTO] 27/03/2021 15:14:39 

redemax6  

#000173# Game EMPRESARIAL do Livro --- Vidas Secas --- Graciliano Ramos 
Vamos agora fazer a Leitura do Livro Vidas Secas para fazermos REDES DE 

FRANQUIAS.  

 

Capítulo II - Fabiano  

 

- Fabiano, você é um homem, exclamou em voz alta. 

 

###### Empresa de Franquia##### 

 

O Equipamento Estelar está me repassando a ideia da Maquininha que detecta com laser 

a quantidade de testosterona e progesterona tem um corpo.  

 

[TEXTO] 27/03/2021 15:16:50 

redemax6  

#000174# Game EMPRESARIAL do Livro --- Vidas Secas --- Graciliano Ramos 
Vamos agora fazer a Leitura do Livro Vidas Secas para fazermos REDES DE 

FRANQUIAS.  

 

Capítulo II - Fabiano  

 

Conteve-se, notou que os meninos estavam perto, com certeza iam admirar-se ouvindo-

o falar só. E, pensando bem, ele não era homem: era apenas um cabra ocupado em 

guardar coisas dos outros. Vermelho, queimado, tinha os olhos azuis, a barba e os 

cabelos ruivos; mas como vivia em terra alheia, cuidava de animais alheios, descobria-

se, encolhia-se na presença dos brancos e julgava-se cabra. 

 

###### Empresa de Franquia##### 

 

A Inteligência Artificial está me instruindo uma empresa que monta um sistema 

operacional que um praticante ensine uma máquina a falar. Ela venderá o sistema 

operacional base EM QUE UMA VEZ INSTALADO O HUMANO COMEÇA O 

PROCESSO DE TREINAMENTO PARA DISCURSO DE SUA MÁQUINA.  

 

[TEXTO] 27/03/2021 15:19:41 

redemax6  

#000175# Game EMPRESARIAL do Livro --- Vidas Secas --- Graciliano Ramos 
Vamos agora fazer a Leitura do Livro Vidas Secas para fazermos REDES DE 

FRANQUIAS.  
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Capítulo II - Fabiano  

 

Olhou em torno, com receio de que, fora os meninos, alguém tivesse percebido a frase 

imprudente. Corrigiu-a, murmurando: 

 

###### Empresa de Franquia##### 

 

O Equipamento Estelar está me orientando uma empresa especializada em sinalização 

de reconhecimento de voz humana, que posiciona o anúncio quando detecta 

posicionamento do transeunte.  

 

[TEXTO] 27/03/2021 15:25:35 

redemax6  

#000176# Game EMPRESARIAL do Livro --- Vidas Secas --- Graciliano Ramos 
Vamos agora fazer a Leitura do Livro Vidas Secas para fazermos REDES DE 

FRANQUIAS.  

 

Capítulo II - Fabiano  

 

- Você é um bicho, Fabiano. 

 

###### Empresa de Franquia##### 

 

É uma empresa que possui vários modelos de atores fantasiados de bichos para ativar a 

alegria em festas como modelo de comportamento social.  

 

[TEXTO] 27/03/2021 15:31:06 

redemax6  

#000177# Game EMPRESARIAL do Livro --- Vidas Secas --- Graciliano Ramos 
Vamos agora fazer a Leitura do Livro Vidas Secas para fazermos REDES DE 

FRANQUIAS.  

 

Capítulo II - Fabiano  

 

Isto para ele era motivo de orgulho. Sim senhor, um bicho, capaz de vencer 

dificuldades. 

 

###### Empresa de Franquia##### 

 

É uma empresa que trabalha com a autoestima, cujo objetivo é criar um vídeo com o 

cliente de 5 minutos se afirmando em algum valor de sua personalidade.  

 

[TEXTO] 27/03/2021 15:33:41 

redemax6  
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#000178# Game EMPRESARIAL do Livro --- Vidas Secas --- Graciliano Ramos 
Vamos agora fazer a Leitura do Livro Vidas Secas para fazermos REDES DE 

FRANQUIAS.  

 

Capítulo II - Fabiano  

 

Chegara naquela situação medonha - e ali estava, forte, até gordo, fumando o seu 

cigarro de palha. 

 

###### Empresa de Franquia##### 

 

É uma empresa que mede o nível de sedentarismo de uma pessoa e gera uma consultoria 

de como a pessoa pode se organizar para sair dessa métrica.  

 

[TEXTO] 27/03/2021 15:35:16 

redemax6  

#000179# Game EMPRESARIAL do Livro --- Vidas Secas --- Graciliano Ramos 
Vamos agora fazer a Leitura do Livro Vidas Secas para fazermos REDES DE 

FRANQUIAS.  

 

Capítulo II - Fabiano  

 

- Um bicho, Fabiano. 

 

###### Empresa de Franquia##### 

 

É uma REDE SOCIAL somente de suas Bichinhos de Pelúcia.  

 

[TEXTO] 27/03/2021 15:38:47 

redemax6  

#000180# Game EMPRESARIAL do Livro --- Vidas Secas --- Graciliano Ramos 
Vamos agora fazer a Leitura do Livro Vidas Secas para fazermos REDES DE 

FRANQUIAS.  

 

Capítulo II - Fabiano  

 

Era. Apossara-se da casa porque não tinha onde cair morto, passara uns dias mastigando 

raiz de imbu e sementes de mucunã. Viera a trovoada. E, com ela, o fazendeiro, que o 

expulsara. Fabiano fizera-se desentendido e oferecera os seus préstimos, resmungando, 

coçando os cotovelos, sorrindo aflito. O jeito que tinha era ficar. E o patrão aceitara-o, 

entregara-lhe as marcas de ferro. 

 

###### Empresa de Franquia##### 

 

Empresa de Catálogos de problemas sociais do ano em uma região.  
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[TEXTO] 27/03/2021 15:40:58 

redemax6  

#000181# Game EMPRESARIAL do Livro --- Vidas Secas --- Graciliano Ramos 
Vamos agora fazer a Leitura do Livro Vidas Secas para fazermos REDES DE 

FRANQUIAS.  

 

Capítulo II - Fabiano  

 

Agora Fabiano era vaqueiro, e ninguém o tiraria dali. Aparecera como um bicho, 

entocara-se como um bicho, mas criara raízes, estava plantado. Olhou as quipás, os 

mandacarus e os xiquexiques. Era mais forte que tudo isso, era como as catingueiras e 

as baraúnas. Ele, Sinha Vitória, os dois filhos e a cachorra Baleia estavam agarrados à 

terra. 

 

###### Empresa de Franquia##### 

 

O Equipamento Estelar está me sugerindo uma Empresa que mapeia todos os seres 

vivos existentes em uma propriedade. Ela monta um livro com todas os seres vivos e 

microorganismos que ela encontra em uma fazenda.  

 

[TEXTO] 27/03/2021 15:46:39 

redemax6  

#000182# Game EMPRESARIAL do Livro --- Vidas Secas --- Graciliano Ramos 
Vamos agora fazer a Leitura do Livro Vidas Secas para fazermos REDES DE 

FRANQUIAS.  

 

Capítulo II - Fabiano  

 

Agora Fabiano era vaqueiro, e ninguém o tiraria dali. Aparecera como um Chape-chape. 

As alpercatas batiam no chão rachado. O corpo do vaqueiro derreava-se, as pernas 

faziam dois arcos, os braços moviam-se desengonçados. Parecia um macaco. 

 

###### Empresa de Franquia##### 

 

Uma empresa que fabrica Touro Mecânico em preço acessível para ser colocado como 

diversão dentro de fazendas.  

 

[TEXTO] 27/03/2021 15:49:37 

redemax6  

#000183# Game EMPRESARIAL do Livro --- Vidas Secas --- Graciliano Ramos 
Vamos agora fazer a Leitura do Livro Vidas Secas para fazermos REDES DE 

FRANQUIAS.  

 

Capítulo II - Fabiano  
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Entristeceu. Considerar-se plantado em terra alheia! Engano. A sina dele era correr 

mundo, andar para cima e para baixo, à toa, como judeu errante. Um vagabundo 

empurrado pela seca. Achava-se ali de passagem, era hóspede. Sim senhor, hóspede que 

demorava demais, tomava amizade à casa, ao curral, ao chiqueiro das cabras, ao 

juazeiro que os tinha abrigado uma noite. 

 

###### Empresa de Franquia##### 

 

O Equipamento Estelar me mostrou um TELÃO QUE EM FRENTE SE POSICIONA 

UMA BIKE que os movimentos do guia reflete os movimentos no cenário.  

 

[TEXTO] 27/03/2021 15:51:22 

redemax6  

#000184# Game EMPRESARIAL do Livro --- Vidas Secas --- Graciliano Ramos 
Vamos agora fazer a Leitura do Livro Vidas Secas para fazermos REDES DE 

FRANQUIAS.  

 

Capítulo II - Fabiano  

 

Deu estalos com os dedos. A cachorra Baleia, aos saltos, veio lamber-lhe as mãos 

grossas e cabeludas. Fabiano recebeu a carícia, enterneceu-se 

 

###### Empresa de Franquia##### 

 

Estou pensando em uma empresa que faz TREINAMENTO PARA O HUMANO 

treinar o seu PET.  

 

[TEXTO] 27/03/2021 15:54:39 

redemax6  

#000185# Game EMPRESARIAL do Livro --- Vidas Secas --- Graciliano Ramos 
Vamos agora fazer a Leitura do Livro Vidas Secas para fazermos REDES DE 

FRANQUIAS.  

 

Capítulo II - Fabiano  

 

- Você é um bicho, Baleia. 

 

###### Empresa de Franquia##### 

 

Eu estou pensando em uma Empresa que oferece consultoria com várias propostas de 

ecossistema para seu PET durante a semana. Você compra é por quantidade de circuitos 

ecológicos que você quer ter com seu PET em sociedade.  

 

[TEXTO] 27/03/2021 15:58:28 

redemax6  
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#000186# Game EMPRESARIAL do Livro --- Vidas Secas --- Graciliano Ramos 
Vamos agora fazer a Leitura do Livro Vidas Secas para fazermos REDES DE 

FRANQUIAS.  

 

Capítulo II - Fabiano  

 

Vivia longe dos homens, só se dava bem com animais. Os seus pés duros quebravam 

espinhos e não sentiam a quentura da terra. Montado, confundia-se com o cavalo, 

grudava-se a ele. E falava uma linguagem cantada, monossilábica e gutural, que o 

companheiro entendia. A pé, não se agüentava bem. Pendia para um lado, para o outro 

lado, cambaio, torto e feio. As vezes utilizava nas relações com as pessoas a mesma 

língua com que se dirigia aos brutos - exclamações, onomatopéias. Na verdade falava 

pouco. Admirava as palavras compridas e difíceis da gente da cidade, tentava reproduzir 

algumas, em vão, mas sabia que elas eram inúteis e talvez perigosas. 

 

###### Empresa de Franquia##### 

 

O Equipamento Estelar está me mostrando um GAME que traz um OGRO preso em 

uma Cela, que o praticante tem uma coleção de argumentos semânticos que deve 

construir para transformar o OGRO em um ser de Luz para que ele ganha o direito de 

ser libertado da prisão.  

 

[TEXTO] 27/03/2021 16:01:44 

redemax6  

#000187# Game EMPRESARIAL do Livro --- Vidas Secas --- Graciliano Ramos 
Vamos agora fazer a Leitura do Livro Vidas Secas para fazermos REDES DE 

FRANQUIAS.  

 

Capítulo II - Fabiano  

 

Uma das crianças aproximou-se, perguntou-lhe qualquer coisa. Fabiano parou, franziu a 

testa, esperou de boca aberta a repetição da pergunta. Não percebendo o que o filho 

desejava, repreendeu-o. O menino estava ficando muito curioso, muito enxerido. Se 

continuasse assim, metido com o que não era da conta dele, como iria acabar? Repeliu-

o, vexado: 

 

###### Empresa de Franquia##### 

 

Eu estou pensando em uma empresa que formata Projetos Científicos para CRIANÇAS 

BRINCAREM DENTRO DE CASA com grupos de amigos.  

 

[TEXTO] 27/03/2021 16:07:27 

redemax6  

#000188# Game EMPRESARIAL do Livro --- Vidas Secas --- Graciliano Ramos 
Vamos agora fazer a Leitura do Livro Vidas Secas para fazermos REDES DE 

FRANQUIAS.  
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Capítulo II - Fabiano  

 

- Esses capetas têm idéias... 

 

###### Empresa de Franquia##### 

 

Eu estou pensando em uma empresa que crie um software de monitoramento infantil 

que alerta a criança, de acordo com que ela esteja falando que ela esteja se excedendo 

em comportamento humano em sociedade.  

 

[TEXTO] 27/03/2021 16:12:57 

redemax6  

#000189# Game EMPRESARIAL do Livro --- Vidas Secas --- Graciliano Ramos 
Vamos agora fazer a Leitura do Livro Vidas Secas para fazermos REDES DE 

FRANQUIAS.  

 

Capítulo II - Fabiano  

 

Não completou o pensamento, mas achou que aquilo estava errado. Tentou recordar o 

seu tempo de infância, viu-se miúdo, enfezado, a camiSinha encardida e rota 

acompanhando o pai no serviço do campo, interrogando-o debalde. Chamou os filhos, 

falou de coisas imediatas, procurou interessá-los. Bateu palmas 

 

###### Empresa de Franquia##### 

 

Estou pensando em um software auxiliar de escrita que interpreta o efeito de uma 

manifestação de consciência para saber se o escritor gerará conflitos nos seus leitores 

quando comercializar a obra.  

 

[TEXTO] 27/03/2021 16:14:38 

redemax6  

#000190# Game EMPRESARIAL do Livro --- Vidas Secas --- Graciliano Ramos 
Vamos agora fazer a Leitura do Livro Vidas Secas para fazermos REDES DE 

FRANQUIAS.  

 

Capítulo II - Fabiano  

 

- Ecô! ecô! 

 

###### Empresa de Franquia##### 

 

O equipamento estelar está me repassando uma máquina de fotografia que gera a foto 

apartir da interpretação do ECÔ.  

 

http://www.lenderbook.com/redemax6
http://www.lenderbook.com/redemax6


[TEXTO] 27/03/2021 16:19:11 

redemax6  

#000191# Game EMPRESARIAL do Livro --- Vidas Secas --- Graciliano Ramos 
Vamos agora fazer a Leitura do Livro Vidas Secas para fazermos REDES DE 

FRANQUIAS.  

 

Capítulo II - Fabiano  

 

A cachorra Baleia saiu correndo entre os alastrados e quipás, farejando a novilha raposa. 

Depois de alguns minutos voltou desanimada, triste, o rabo murcho. Fabiano consolou-

a, afagou-a. Queria apenas dar um ensinamento aos meninos. Era bom eles saberem que 

deviam proceder assim. 

 

###### Empresa de Franquia##### 

 

O equipamento Estelar está me repassando a ideia do MOUSE DE FUSINHEIRA - é 

um equipamento que armazena o que o olfato do animal encontrou quando fiz uma 

busca por algum material.  

 

[TEXTO] 27/03/2021 16:20:31 

redemax6  

#000192# Game EMPRESARIAL do Livro --- Vidas Secas --- Graciliano Ramos 
Vamos agora fazer a Leitura do Livro Vidas Secas para fazermos REDES DE 

FRANQUIAS.  

 

Capítulo II - Fabiano  

 

Alargou o passo, deixou a lama seca da beira do rio, chegou à ladeira que levava ao 

pátio. Ia inquieto, uma sombra no olho azulado. Era como se na sua vida houvesse 

aparecido um buraco. Necessitava falar com a mulher, afastar aquela perturbação, 

encher os cestos, dar pedaços de mandacaru ao gado. Felizmente a novilha estava 

curada com reza. Se morresse, não seria por culpa dele. 

 

###### Empresa de Franquia##### 

 

O Equipamento estelar nessa frase me repassou a informação de FAZER UMA TÁBUA 

DE ARGILA com microchips de SUPERCONDUTOR em armazenamento binário por 

eletromagnetismo de informações de harddisk.  

 

[TEXTO] 27/03/2021 16:24:51 

redemax6  

#000193# Game EMPRESARIAL do Livro --- Vidas Secas --- Graciliano Ramos 
Vamos agora fazer a Leitura do Livro Vidas Secas para fazermos REDES DE 

FRANQUIAS.  
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Capítulo II - Fabiano  

 

- Eco! ecô! 

 

###### Empresa de Franquia##### 

 

O Equipamento Estelar está me repassando um TELEVISOR EM 4D a partir de ondas 

coletadas de ECO. Esse televisor permite mapear e percorrer um cenário real por todos 

os ângulos, principalmente de sua empresa.  

 

[TEXTO] 27/03/2021 16:29:52 

redemax6  

#000194# Game EMPRESARIAL do Livro --- Vidas Secas --- Graciliano Ramos 
Vamos agora fazer a Leitura do Livro Vidas Secas para fazermos REDES DE 

FRANQUIAS.  

 

Capítulo II - Fabiano  

 

Baleia voou de novo entre as macambiras, inutilmente. As crianças divertiram- se, 

animaram-se, e o espírito de Fabiano se destoldou. Aquilo é que estava certo. Baleia não 

podia achar a novilha num banco de macambira, mas era conveniente que os meninos se 

acostumassem ao exercício fácil - bater palmas, expandir-se em gritaria, seguindo os 

movimentos do animal. A cachorra tornou a voltar, a língua pendurada, arquejando. 

Fabiano tomou a frente do grupo, satisfeito com a lição, pensando na égua que ia 

montar, uma égua que não fora ferrada nem levara sela. Haveria na catinga um barulho 

medonho. 

 

###### Empresa de Franquia##### 

 

Essa é uma empresa que fornece os módulos de um brinquedo de arremeço de móbiles 

em ocas para a marcação de pontos em esquema de diversão em festas.  

 

[TEXTO] 27/03/2021 16:33:55 

redemax6  

#000195# Game EMPRESARIAL do Livro --- Vidas Secas --- Graciliano Ramos 
Vamos agora fazer a Leitura do Livro Vidas Secas para fazermos REDES DE 

FRANQUIAS.  

 

Capítulo II - Fabiano  

 

Agora queria entender-se com Sinha Vitória a respeito da educação dos pequenos. 

Certamente ela não era culpada. Entregue aos arranjos da casa, regando os craveiros e as 

panelas de losna, descendo ao bebedouro com o pote vazio e regressando com o pote 

cheio, deixava os filhos soltos no barreiro, enlameados como porcos. E eles estavam 

perguntadores, insuportáveis. Fabiano dava-se bem com a ignorância. Tinha o direito de 

saber? Tinha? Não tinha. 
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###### Empresa de Franquia##### 

 

Eu estou pensando em uma empresa que oferece uma Inteligência Artificial que instrui 

a pessoa pelo celular quando ela requer um aprendizado. A IA busca em uma biblioteca 

a informação da pessoa e começa no celular a encaminhar as explicações. O usuário 

paga pela assinatura ou minutos de consumo.  

 

[TEXTO] 27/03/2021 16:38:01 

redemax6  

#000196# Game EMPRESARIAL do Livro --- Vidas Secas --- Graciliano Ramos 
Vamos agora fazer a Leitura do Livro Vidas Secas para fazermos REDES DE 

FRANQUIAS.  

 

Capítulo II - Fabiano  

 

- Está aí. 

 

###### Empresa de Franquia##### 

 

Eu estou pensando em um APP é de monitorium que avisa onde está um objeto quando 

perguntado.  

 

[TEXTO] 27/03/2021 16:41:06 

redemax6  

#000197# Game EMPRESARIAL do Livro --- Vidas Secas --- Graciliano Ramos 
Vamos agora fazer a Leitura do Livro Vidas Secas para fazermos REDES DE 

FRANQUIAS.  

 

Capítulo II - Fabiano  

 

Se aprendesse qualquer coisa, necessitaria aprender mais, e nunca ficaria satisfeito. 

 

###### Empresa de Franquia##### 

 

Uma empresa que faz um APP que gera uma medida de velocidade confortável de 

aprendizado.  

 

[TEXTO] 27/03/2021 16:42:42 

redemax6  

#000198# Game EMPRESARIAL do Livro --- Vidas Secas --- Graciliano Ramos 
Vamos agora fazer a Leitura do Livro Vidas Secas para fazermos REDES DE 

FRANQUIAS.  
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Capítulo II - Fabiano  

 

Lembrou-se de seu Tomás da bolandeira. Dos homens do sertão o mais arrasado era seu 

Tomás da bolandeira. Porquê? Só se era porque lia demais. Ele, Fabiano, muitas vezes 

dissera: - "seu Tomás, vossemecê não regula. Para que tanto papel? Quando a desgraça 

chegar, seu Tomás se estrepa, igualzinho aos outros." Pois viera a seca, o pobre do 

velho, tão bom e tão lido, perdera tudo, andava por aí, mole. Talvez já tivesse dado o 

couro às varas, que pessoa como ele não podia agüentar verão puxado. 

 

###### Empresa de Franquia##### 

 

O Equipamento Estelar está me instruindo em uma empresa que treina o nível de 

ativação da lembrança.  

 

[TEXTO] 27/03/2021 16:46:08 

redemax6  

#000199# Game EMPRESARIAL do Livro --- Vidas Secas --- Graciliano Ramos 
Vamos agora fazer a Leitura do Livro Vidas Secas para fazermos REDES DE 

FRANQUIAS.  

 

Capítulo II - Fabiano  

 

Certamente aquela sabedoria inspirava respeito. Quando seu Tomás da bolandeira 

passava, amarelo, sisudo, corcunda, montado num cavalo cego, pé aqui, pé acolá, 

Fabiano e outros semelhantes descobriam-se. E seu Tomás respondia tocando na beira 

do chapéu de palha, virava-se para um lado e para outro, abrindo muito as pernas 

calçadas em botas pretas com remendos vermelhos. 

 

###### Empresa de Franquia##### 

 

Estou pensando em uma Empresa que reabilita na Clinica uma pessoa em respeito, que 

envolve dramatização através de Psicodrama. O Ego auxiliar vai fazer várias situações 

em um conjunto de 10 sessões que vai trabalhar com a pessoa para sua correspondência 

dentro do padrão de respeito.  

 

[TEXTO] 27/03/2021 16:48:26 

redemax6  

#000200# Game EMPRESARIAL do Livro --- Vidas Secas --- Graciliano Ramos 
Vamos agora fazer a Leitura do Livro Vidas Secas para fazermos REDES DE 

FRANQUIAS.  

 

Capítulo II - Fabiano  

 

Em horas de maluqueira Fabiano desejava imitá-lo: dizia palavras difíceis, truncando 

tudo, o convencia-se de que melhorava. Tolice. Via-se perfeitamente que um sujeito 

como ele não tinha nascido para falar certo. 
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###### Empresa de Franquia##### 

 

Eu estou pensando em uma empresa em treinamento da RAZÃO VENCIDA.  

 

[TEXTO] 27/03/2021 16:52:34 

redemax6  

#000201# Game EMPRESARIAL do Livro --- Vidas Secas --- Graciliano Ramos 
Vamos agora fazer a Leitura do Livro Vidas Secas para fazermos REDES DE 

FRANQUIAS.  

 

Capítulo II - Fabiano  

 

Seu Tomás da bolandeira falava bem, estragava os olhos em cima de jornais e livros, 

mas não sabia mandar: pedia. Esquisitice um homem remediado ser cortês. Até o povo 

censurava aquelas maneiras. Mas todos obedeciam a ele. Ah! Quem disse que não 

obedeciam? 

 

###### Empresa de Franquia##### 

 

Eu estou pensando em uma Empresa de Psicodrama que o Ego Auxiliar treina uma série 

de reações do protagonista sobre O EMPODEIRAMENTO.  

 

[TEXTO] 27/03/2021 17:00:59 

redemax6  

#000202# Game EMPRESARIAL do Livro --- Vidas Secas --- Graciliano Ramos 
Vamos agora fazer a Leitura do Livro Vidas Secas para fazermos REDES DE 

FRANQUIAS.  

 

Capítulo II - Fabiano  

 

Os outros brancos eram diferentes. O patrão atual, por exemplo, berrava sem precisão. 

Quase nunca vinha à fazenda, só botava os pés nela para achar tudo ruim. O gado 

aumentava, o serviço ia bem, mas o proprietário descompunha o vaqueiro. Natural. 

Descompunha porque podia descompor, o Fabiano ouvia as descomposturas com o 

chapéu de couro debaixo do braço, desculpava-se e prometia emendar-se. Mentalmente 

jurava não emendar nada, porque estava tudo em ordem, e o amo só queria mostrar 

autoridade, gritar que era dono. Quem tinha dúvida? 

 

###### Empresa de Franquia##### 

 

Eu estou pensando em uma Empresa de Psicodrama que o Ego Auxiliar treina uma série 

de reações do protagonista sobre RACISMO. De preferência o Ego Auxiliar deverá ser 

da Etnia que a pessoa tem conflito.  
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[TEXTO] 27/03/2021 17:02:28 

redemax6  

#000203# Game EMPRESARIAL do Livro --- Vidas Secas --- Graciliano Ramos 
Vamos agora fazer a Leitura do Livro Vidas Secas para fazermos REDES DE 

FRANQUIAS.  

 

Capítulo II - Fabiano  

 

Fabiano, uma coisa da fazenda, um traste, seria despedido quando menos esperasse. Ao 

ser contratado, recebera o cavalo de fábrica, perneiras, gibão, guarda- peito e sapatões 

de couro cru, mas ao sair largaria tudo ao vaqueiro que o substituísse. 

 

###### Empresa de Franquia##### 

 

Eu estou pensando em uma empresa que monta um Software de computador em que 

através da voz ou digitação cada compra que você fizer de patrimônio ela lança em um 

livro suas propriedades privadas de objetos.  

 

[TEXTO] 27/03/2021 17:05:39 

redemax6  

#000204# Game EMPRESARIAL do Livro --- Vidas Secas --- Graciliano Ramos 
Vamos agora fazer a Leitura do Livro Vidas Secas para fazermos REDES DE 

FRANQUIAS.  

 

Capítulo II - Fabiano  

 

Sinha Vitória desejava possuir uma cama igual à de seu Tomás da bolandeira. Doidice. 

Não dizia nada para não contrariá-la, mas sabia que era doidice. Cambembes podiam ter 

luxo? E estavam ali de passagem. Qualquer dia o patrão os botaria fora, e eles 

ganhariam o mundo, sem rumo, nem teriam meio de conduzir os cacarecos. Viviam de 

trouxa arrumada, dormiriam bem debaixo de um pau. 

 

###### Empresa de Franquia##### 

 

Eu estou pensando em uma empresa de cama e colchão para cliente com demanda não 

padronizada de mercado.  

 

[TEXTO] 27/03/2021 17:10:01 

redemax6  

#000205# Game EMPRESARIAL do Livro --- Vidas Secas --- Graciliano Ramos 
Vamos agora fazer a Leitura do Livro Vidas Secas para fazermos REDES DE 

FRANQUIAS.  

 

Capítulo II - Fabiano  

 

http://www.lenderbook.com/redemax6
http://www.lenderbook.com/redemax6
http://www.lenderbook.com/redemax6


Olhou a catinga amarela, que o poente avermelhava. Se a seca chegasse, não ficaria 

planta verde. Arrepiou-se. Chegaria, naturalmente. Sempre tinha sido assim, desde que 

ele se entendera. E antes de se entender, antes de nascer, sucedera o mesmo -anos bons 

misturados com anos ruins. A desgraça estava em caminho, talvez andasse perto. Nem 

valia a pena trabalhar. Ele marchando para casa, trepando a ladeira, espalhando seixos 

com as alpercatas - ela se avizinhando a galope, com vontade de matá-lo. 

 

###### Empresa de Franquia##### 

 

Estou pensando na Empresa que produzirá um POINTER PARA DIAGNOSTICAR SE 

A PLANTA ESTÁ NECESSITANDO DE ÁGUA (SECA / DESIDRATADA / 

HIDRATADA / EXCEDENTE DE ÁGUA)  

 

[TEXTO] 27/03/2021 17:12:42 

redemax6  

#000206# Game EMPRESARIAL do Livro --- Vidas Secas --- Graciliano Ramos 
Vamos agora fazer a Leitura do Livro Vidas Secas para fazermos REDES DE 

FRANQUIAS.  

 

Capítulo II - Fabiano  

 

Virou o rosto para fugir à curiosidade dos filhos, benzeu-se. Não queria morrer. Ainda 

tencionava correr mundo, ver terras, conhecer gente importante como seu Tomás da 

bolandeira. Era uma sorte ruim, mas Fabiano desejava brigar com ela, sentir-se com 

força para brigar com ela e vencê-la. Não queria morrer. Estava escondido no mato 

como tatu. Duro, lerdo como tatu. Mas um dia sairia da toca, andaria com a cabeça 

levantada, seria homem. 

 

###### Empresa de Franquia##### 

 

Estou pensando em uma Empresa que produz uma PUSEIRA QUE MEDE 

CORRENTE ELÉTRICA DO CORPO, a fim de saber se o sistema imunológico está 

forte ou fraco.  

 

[TEXTO] 27/03/2021 17:16:41 

redemax6  

#000207# Game EMPRESARIAL do Livro --- Vidas Secas --- Graciliano Ramos 
Vamos agora fazer a Leitura do Livro Vidas Secas para fazermos REDES DE 

FRANQUIAS.  

 

Capítulo II - Fabiano  

 

- Um homem, Fabiano. 

 

###### Empresa de Franquia##### 
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[TEXTO] 27/03/2021 17:19:56 

redemax6  

#000207# Game EMPRESARIAL do Livro --- Vidas Secas --- Graciliano Ramos 
Vamos agora fazer a Leitura do Livro Vidas Secas para fazermos REDES DE 

FRANQUIAS.  

 

Capítulo II - Fabiano  

 

- Um homem, Fabiano. 

 

###### Empresa de Franquia##### 

 

Eu estou pensando em um sensor que se coloca em uma porta que avisa informações 

sobre o espectro que encontra de quem deseja entrar em uma residência, como por 

exemplo: Um homem, Fabiano com um revolver no bolso.  

 

[TEXTO] 27/03/2021 17:23:52 

redemax6  

#000208# Game EMPRESARIAL do Livro --- Vidas Secas --- Graciliano Ramos 
Vamos agora fazer a Leitura do Livro Vidas Secas para fazermos REDES DE 

FRANQUIAS.  

 

Capítulo II - Fabiano  

 

Coçou o queixo cabeludo, parou, reacendeu o cigarro. Não, provavelmente não seria 

homem: seria aquilo mesmo a vida inteira, cabra, governado pelos brancos, quase uma 

rês na fazenda alheia. 

 

###### Empresa de Franquia##### 

 

Estou pensando em uma Empresa que faça REFINAMENTO DA CONSCIÊNCIA 

RUDE DE UM SER HUMANO. A empresa é especializada em conduzir a pessoa para 

sua ampliação de consciência.  

 

[TEXTO] 27/03/2021 17:28:36 

redemax6  

#000209# Game EMPRESARIAL do Livro --- Vidas Secas --- Graciliano Ramos 
Vamos agora fazer a Leitura do Livro Vidas Secas para fazermos REDES DE 

FRANQUIAS.  

 

Capítulo II - Fabiano  
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Mas depois? Fabiano tinha a certeza de que não se acabaria tão cedo. Passara dias sem 

comer, apertando o cinturão, encolhendo o estômago. Viveria muitos anos, viveria um 

século,. Mas se morresse de fome ou nas pontas de um touro, deixaria filhos robustos, 

que gerariam outros filhos. 

 

###### Empresa de Franquia##### 

 

Estou pensando em uma Empresa de Serviço Social que monitora pessoas em situação 

de ausência de Renda que se compromete em reestabelecer renda antes que a pessoa 

necessite de alimentar.  

 

[TEXTO] 27/03/2021 17:31:46 

redemax6  

#000210# Game EMPRESARIAL do Livro --- Vidas Secas --- Graciliano Ramos 
Vamos agora fazer a Leitura do Livro Vidas Secas para fazermos REDES DE 

FRANQUIAS.  

 

Capítulo II - Fabiano  

 

Tudo seco em redor. E o patrão era seco também, arreliado, exigente e ladrão, espinhoso 

como um pé de mandacaru. 

 

###### Empresa de Franquia##### 

 

Estou pensando em uma empresa que mede através de um POINTER de ECO o padrão 

de recorrência de uma seca em uma área.  

 

[TEXTO] 27/03/2021 17:34:53 

redemax6  

#000211# Game EMPRESARIAL do Livro --- Vidas Secas --- Graciliano Ramos 
Vamos agora fazer a Leitura do Livro Vidas Secas para fazermos REDES DE 

FRANQUIAS.  

 

Capítulo II - Fabiano  

 

Indispensável os meninos entrarem no bom caminho, saberem cortar mandacaru para o 

gado, consertar cercas, amansar brabos. Precisavam ser duros, virar tatus. Se não 

calejassem, teriam o fim de seu Tomás da bolandeira. Coitado. Para que lhe servira 

tanto,livro, tanto jornal? Morrera por causa do, estômago doente e das pernas fracas. 

 

###### Empresa de Franquia##### 

 

Estou Pensando num APP que o cidadão vai armazenando todas as suas proficiências na 

gestão de atividades. Não somente diplomas, mas tudo que a pessoa sabe fazer.  
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[TEXTO] 27/03/2021 17:36:32 

redemax6  

#000212# Game EMPRESARIAL do Livro --- Vidas Secas --- Graciliano Ramos 
Vamos agora fazer a Leitura do Livro Vidas Secas para fazermos REDES DE 

FRANQUIAS.  

 

Capítulo II - Fabiano  

 

Um dia... Sim, quando as secas desaparecessem e tudo andasse direito... Seria que as 

secas iriam desaparecer e tudo andar certo? Não sabia. Seu Tomás da bolandeira é que 

devia ter lido isso. Livres daquele perigo, os meninos poderiam falar, perguntar, encher-

se de caprichos. Agora tinham obrigação de comportar-se como gente da laia deles. 

 

###### Empresa de Franquia##### 

 

Eu estou pensando em um PIVÔ DE IRRIGAÇÃO SERIAL, com um SENSOR PARA 

MEDIR PERCENTUAL DE FOLHAGENS SECAS em cada RAMO DO PIVÔ, EM 

QUE QUANDO A ÁREA ATINGUE UM PERCENTUAL DE SECA 

SIGNIFICATIVO ACIONA O PIVÔ APENAS PARA ESSE SEGMENTO DE ÁREA.  

 

[TEXTO] 27/03/2021 17:40:04 

redemax6  

#000213# Game EMPRESARIAL do Livro --- Vidas Secas --- Graciliano Ramos 
Vamos agora fazer a Leitura do Livro Vidas Secas para fazermos REDES DE 

FRANQUIAS.  

 

Capítulo II - Fabiano  

 

Alcançou o pátio, enxergou a casa baixa e escura, de telhas pretas, deixou atrás os 

juazeiros, as pedras onde se jogavam cobras mortas, o carro de bois. As alpercatas dos 

pequenos batiam no chão branco e liso. A cachorra Baleia trotava arquejando, a boca 

aberta. 

 

###### Empresa de Franquia##### 

 

 

 

[TEXTO] 27/03/2021 17:43:37 

redemax6  

#000213# Game EMPRESARIAL do Livro --- Vidas Secas --- Graciliano Ramos 
Vamos agora fazer a Leitura do Livro Vidas Secas para fazermos REDES DE 

FRANQUIAS.  

 

Capítulo II - Fabiano  
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Alcançou o pátio, enxergou a casa baixa e escura, de telhas pretas, deixou atrás os 

juazeiros, as pedras onde se jogavam cobras mortas, o carro de bois. As alpercatas dos 

pequenos batiam no chão branco e liso. A cachorra Baleia trotava arquejando, a boca 

aberta. 

 

###### Empresa de Franquia##### 

 

O Equipamento estelar Está me repassando a tecnologia de reservar uma telha da casa 

para a coleta de dados de ONDAS SOLARES E INFRAVERMELHAS a fim de que 

anualmente o dado seja encaminhado para um médico avaliar se a família necessita de 

cuidados da pele devido a radiação local, isso evita câncer de pele numa área.  

 

[TEXTO] 27/03/2021 17:45:25 

redemax6  

#000214# Game EMPRESARIAL do Livro --- Vidas Secas --- Graciliano Ramos 
Vamos agora fazer a Leitura do Livro Vidas Secas para fazermos REDES DE 

FRANQUIAS.  

 

Capítulo II - Fabiano  

 

Aquela hora Sinha Vitória devia estar na cozinha, acocorada junto à trempe, a saia de 

ramagens entalada entre as coxas, preparando a janta. Fabiano sentiu vontade de comer. 

Depois da comida, falaria com Sinha Vitória a respeito da educação dos meninos. 

 

###### Empresa de Franquia##### 

 

Eu Estou pensando em um PIB-SENSOR que é um CRONÔMETRO Ligado ao 

SUGAR que avisa para a DONA DE CASA quando o tempo do Cozimento foi atingido. 

 

A atividade continua no Próximo Capítulo Amanhã. Desta vez calculei errado, eu 

necessito de 4 horas para cada capítulo, a atividade não irá terminar no Domingo.  

 

[TEXTO] 27/03/2021 17:49:49 

redemax6  

#000215# Game EMPRESARIAL do Livro --- Vidas Secas --- Graciliano Ramos 
Vamos agora fazer a Leitura do Livro Vidas Secas para fazermos REDES DE 

FRANQUIAS.  

 

Capítulo III - Cadeia  

 

Fabiano tinha ido à feira da cidade comprar mantimentos. Precisava sal, farinha, feijão e 

rapaduras. Sinha Vitória pedira além disso uma garrafa de querosene e um corte de chita 

vermelha. Mas o querosene de seu Inácio estava misturado com água, e a chita da 

amostra era cara demais. 

 

###### Empresa de Franquia##### 
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Eu estou pensando em uma empresa que capta lista de compras para efetuar compras 

para clientes que recebe como pagamento bônus sobre o cartão de crédito.  

 

[TEXTO] 28/03/2021 08:06:11 

redemax6  

#000216# Game EMPRESARIAL do Livro --- Vidas Secas --- Graciliano Ramos 
Vamos agora fazer a Leitura do Livro Vidas Secas para fazermos REDES DE 

FRANQUIAS.  

 

Capítulo III - Cadeia  

 

Fabiano percorreu as lojas, escolhendo o pano regateando um tostão em côvado, receoso 

de ser enganado. Andava irresoluto, uma longa desconfiança dava- lhe gestos oblíquos. 

A tarde puxou o dinheiro, meio tentado, e logo se arrependeu, certo de que todos os 

caixeiros furtavam no preço e na medida: amarrou as notas na ponta do lenço, meteu-as 

na algibeira, dirigiu-se à bodega de seu Inácio, onde guardara os picuás. 

 

###### Empresa de Franquia##### 

 

Estou pensando em uma empresa que tem um projeto de divulgar tecnologias de fiação 

para orientar consumidores de tecido em seus processos de escolha de materiais.  

 

[TEXTO] 28/03/2021 08:15:29 

redemax6  

#000217# Game EMPRESARIAL do Livro --- Vidas Secas --- Graciliano Ramos 
Vamos agora fazer a Leitura do Livro Vidas Secas para fazermos REDES DE 

FRANQUIAS.  

 

Capítulo III - Cadeia  

 

Aí certificou-se novamente de que o querosene estava batizado e decidiu beber uma 

pinga, pois sentia calor. Seu Inácio trouxe a garrafa de aguardente. Fabiano virou o copo 

de um trago, cuspiu, limpou os beiços à manga, contraiu o rosto. Ia jurar que a cachaça 

tinha água. Por que seria que seu Inácio botava água em tudo? perguntou mentalmente. 

Animou-se e interrogou o bodegueiro: 

 

###### Empresa de Franquia##### 

 

Estou pensando em uma empresa que fornece um TESTE CLÍNICO de TEOR DE 

CONCENTRAÇÃO DE ALCÓOL EM BEBIDAS SOCIAIS.  

 

[TEXTO] 28/03/2021 08:17:42 

redemax6  
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#000218# Game EMPRESARIAL do Livro --- Vidas Secas --- Graciliano Ramos 
Vamos agora fazer a Leitura do Livro Vidas Secas para fazermos REDES DE 

FRANQUIAS.  

 

Capítulo III - Cadeia  

 

- Por que é que vossemecê bota água em tudo? 

 

###### Empresa de Franquia##### 

 

Eu visualizo uma Empresa que fornece um TESTE CLÍNICO que permite uma pessoa 

saber em sua Bebida Social a concentração de água.  

 

[TEXTO] 28/03/2021 08:21:38 

redemax6  

#000219# Game EMPRESARIAL do Livro --- Vidas Secas --- Graciliano Ramos 
Vamos agora fazer a Leitura do Livro Vidas Secas para fazermos REDES DE 

FRANQUIAS.  

 

Capítulo III - Cadeia  

 

Seu Inácio fingiu não ouvir. E Fabiano foi sentar-se na calçada, resolvido a conversar. O 

vocabulário dele era pequeno, mas em horas de comunicabilidade enriquecia-se com 

algumas expressões de seu Tomás da bolandeira. Pobre de seu Tomás. Um homem tão 

direito sumir-se como cambembe, andar por este mundo de trouxa nas costas. Seu 

Tomás era pessoa de consideração e votava. Quem diria? 

 

###### Empresa de Franquia##### 

 

Nós Estamos pensando em um Laboratório Farmacêutico que fornece Medicamentos 

por tipo de neurotransmissores.  

 

[TEXTO] 28/03/2021 08:24:09 

redemax6  

#000220# Game EMPRESARIAL do Livro --- Vidas Secas --- Graciliano Ramos 
Vamos agora fazer a Leitura do Livro Vidas Secas para fazermos REDES DE 

FRANQUIAS.  

 

Capítulo III - Cadeia  

 

Nesse ponto um soldado amarelo aproximou-se e bateu familiarmente no ombro de 

Fabiano: 

 

###### Empresa de Franquia##### 

 

Estou pensando em uma Empresa que aproxima Clientes, Fornecedores, Operadores e 
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Competidores.  

 

[TEXTO] 28/03/2021 08:28:46 

redemax6  

#000221# Game EMPRESARIAL do Livro --- Vidas Secas --- Graciliano Ramos 
Vamos agora fazer a Leitura do Livro Vidas Secas para fazermos REDES DE 

FRANQUIAS.  

 

Capítulo III - Cadeia  

 

- Como é, camarada? Vamos jogar um trinta-e-um lá dentro? 

 

###### Empresa de Franquia##### 

 

Estou pensando em uma Empresa que Monitora Mercados e quando encontra uma 

vantagem reúne TODOS OS EMPRESÁRIOS NECESSÁRIOS para formar a conexão 

de Negócio. Ela ganha por integralizar a associação empresarial e os empresários 

montam vínculo social para a solução da demanda pontual.  

 

[TEXTO] 28/03/2021 08:32:02 

redemax6  

#000222# Game EMPRESARIAL do Livro --- Vidas Secas --- Graciliano Ramos 
Vamos agora fazer a Leitura do Livro Vidas Secas para fazermos REDES DE 

FRANQUIAS.  

 

Capítulo III - Cadeia  

 

Fabiano atentou na farda com respeito e gaguejou, procurando as palavras de seu Tomás 

da bolandeira: 

 

###### Empresa de Franquia##### 

 

Estou pensando em uma empresa de Comunicação Empresarial, de como deve uma 

pessoa se portar quando está em interação social, com fornecedores, clientes, 

operadores, sócios, concorrência e governo.  

 

[TEXTO] 28/03/2021 08:37:11 

redemax6  

#000223# Game EMPRESARIAL do Livro --- Vidas Secas --- Graciliano Ramos 
Vamos agora fazer a Leitura do Livro Vidas Secas para fazermos REDES DE 

FRANQUIAS.  

 

Capítulo III - Cadeia  
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- Isto é. Vamos e não vamos. Quer dizer Enfim, contanto, etc. É conforme. 

 

###### Empresa de Franquia##### 

 

Eu estou pensando em uma Empresa Especializada em Confirmar Decisões Estratégicas 

Empresariais. É uma assinatura de checar se o Empresário está seguindo os 

pressupostos da ciência.  

 

[TEXTO] 28/03/2021 08:39:39 

redemax6  

#000224# Game EMPRESARIAL do Livro --- Vidas Secas --- Graciliano Ramos 
Vamos agora fazer a Leitura do Livro Vidas Secas para fazermos REDES DE 

FRANQUIAS.  

 

Capítulo III - Cadeia  

 

Levantou-se e caminhou atrás do amarelo, que era autoridade e mandava. Fabiano 

sempre havia obedecido. Tinha muque e substância, mas pensava pouco, desejava 

pouco e obedecia. 

 

###### Empresa de Franquia##### 

 

Estamos pensando em uma Empresa Especializada em acompanhar o desempenho de 

autoridades em seu processo de gestão, para ativar o Empresário quando a Autoridade 

esteja tratando de interesse de tema comum.  

 

[TEXTO] 28/03/2021 08:41:45 

redemax6  

#000225# Game EMPRESARIAL do Livro --- Vidas Secas --- Graciliano Ramos 
Vamos agora fazer a Leitura do Livro Vidas Secas para fazermos REDES DE 

FRANQUIAS.  

 

Capítulo III - Cadeia  

 

Atravessaram a bodega, a corredor, desembocaram numa sala onde vários tipos 

jogavam cartas em cima de uma esteira. 

 

###### Empresa de Franquia##### 

 

Eu estou pensando em uma Empresa que oferece LEITURA DO DEDO MINDIM 

(Dedo que não é utilizado para efeitos bancários) na forma de um equipamento que 

controla a passagem de pessoas para uma reunião entre convidados.  

 

[TEXTO] 28/03/2021 09:11:02 

redemax6  
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#000226# Game EMPRESARIAL do Livro --- Vidas Secas --- Graciliano Ramos 
Vamos agora fazer a Leitura do Livro Vidas Secas para fazermos REDES DE 

FRANQUIAS.  

 

Capítulo III - Cadeia  

 

- Desafasta, ordenou o polícia. Aqui tem gente. 

 

###### Empresa de Franquia##### 

 

Eu estou pensando em um software Jurídico que verifica se a Lei ainda esteja vigente. E 

estou pensando em um Software científico que determina quando a informação foi 

validada pela ciência.  

 

[TEXTO] 28/03/2021 09:19:10 

redemax6  

#000227# Game EMPRESARIAL do Livro --- Vidas Secas --- Graciliano Ramos 
Vamos agora fazer a Leitura do Livro Vidas Secas para fazermos REDES DE 

FRANQUIAS.  

 

Capítulo III - Cadeia  

 

Os jogadores apertaram-se, os dois homens sentaram-se, o soldado amarelo pegou o 

baralho. Mas com tanta infelicidade que em pouco tempo se enrascou. Fabiano 

encalacrou-se também. Sinha Vitória ia danar-se, e com razão. 

 

###### Empresa de Franquia##### 

 

Estou pensando em uma Inteligência Artificial Bancária que alerta um CORRENTISTA 

DE BANCO quando a lógica e o comportamento do correntista sinaliza para o banco 

processo de endividamento em fase inicial de operação bancária.  

 

[TEXTO] 28/03/2021 09:24:39 

redemax6  

#000228# Game EMPRESARIAL do Livro --- Vidas Secas --- Graciliano Ramos 
Vamos agora fazer a Leitura do Livro Vidas Secas para fazermos REDES DE 

FRANQUIAS.  

 

Capítulo III - Cadeia  

 

- Bem feito. 

 

###### Empresa de Franquia##### 

 

Eu estou pensando em um Leitor de Geons que detecta qualidade de produto.  
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[TEXTO] 28/03/2021 09:26:39 

redemax6  

#000229# Game EMPRESARIAL do Livro --- Vidas Secas --- Graciliano Ramos 
Vamos agora fazer a Leitura do Livro Vidas Secas para fazermos REDES DE 

FRANQUIAS.  

 

Capítulo III - Cadeia  

 

Ergueu-se furioso, saiu da sala, trombudo. 

 

###### Empresa de Franquia##### 

 

Eu estou pensando em uma empresa de Psicodrama que faz treinamento de pessoal que 

faz fechamento de negócios, a fim do CONTROLE DO HUMOR.  

 

[TEXTO] 28/03/2021 09:29:24 

redemax6  

#000230# Game EMPRESARIAL do Livro --- Vidas Secas --- Graciliano Ramos 
Vamos agora fazer a Leitura do Livro Vidas Secas para fazermos REDES DE 

FRANQUIAS.  

 

Capítulo III - Cadeia  

 

- Espera aí, paisano, gritou o amarelo. 

 

###### Empresa de Franquia##### 

 

Eu estou pensando em uma empresa que prepara negociadores para o tratamento 

relacional quando duas pessoas necessitam comutar proximidade.  

 

[TEXTO] 28/03/2021 09:33:00 

redemax6  

#000231# Game EMPRESARIAL do Livro --- Vidas Secas --- Graciliano Ramos 
Vamos agora fazer a Leitura do Livro Vidas Secas para fazermos REDES DE 

FRANQUIAS.  

 

Capítulo III - Cadeia  

 

Fabiano, as orelhas ardendo, não se virou. Foi pedir a seu Inácio os troços que ele havia 

guardado, vestiu o gibão, passou as correias dos alforjes no ombro, ganhou a rua. 

 

###### Empresa de Franquia##### 

 

Eu estou pensando em um FONE DE OUVIDO que pode ser programado para paralisar 
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a música se alguém chama no ambiente.  

 

[TEXTO] 28/03/2021 09:34:38 

redemax6  

#000232# Game EMPRESARIAL do Livro --- Vidas Secas --- Graciliano Ramos 
Vamos agora fazer a Leitura do Livro Vidas Secas para fazermos REDES DE 

FRANQUIAS.  

 

Capítulo III - Cadeia  

 

Debaixo do jatobá do quadro taramelou com Sinha Rita louceira, sem se atrever a voltar 

para casa. Que desculpa iria apresentar a Sinha Vitória? Forjava uma explicação difícil. 

Perdera o embrulho da fazenda, pagara na botica uma garrafada para Sinha Rita 

louceira. Atrapalhava-se tinha imaginação fraca e não sabia mentir. Nas invenções com 

que pretendia justificar-se a figura de Sinha Rita aparecia sempre, e isto o desgostava. 

Arruinaria uma história sem ela, diria que haviam furtado o cobre da chita. Pois não 

era? Os parceiros o tinham pelado no trinta-e-um. Mas não devia mencionar o jogo. 

Contaria simplesmente que o lenço das notas ficara no bolso do gibão e levara sumiço. 

Falaria assim: - "Comprei os mantimentos. Botei o gibão e os alforjes na bodega de seu 

Inácio. Encontrei um soldado amarelo" Não, não encontrara ninguém. Atrapalhava-se 

de novo. Sentia desejo de referir-se ao soldado, um conhecido velho, amigo de infância. 

A mulher se incharia com a notícia. Talvez não se inchasse. Era atilada, notaria a 

pabulagem. Pois estava acabado. O dinheiro fugira do bolso do gibão, na venda de seu 

Inácio. Natural. 

 

###### Empresa de Franquia##### 

 

Eu estou pensando em uma empresa clínica que o cliente ao chegar na consulta relata 

todo o seu padrão de comportamentos que transcorreram ao longo de um dia específico, 

que despertou um desprazer ao final do dia. Em que a resposta de um Terapeuta é uma 

consultoria que explica como a lógica de estados durante o dia gerou o efeito 

perturbador ao final do dia.  

 

[TEXTO] 28/03/2021 09:37:46 

redemax6  

#000233# Game EMPRESARIAL do Livro --- Vidas Secas --- Graciliano Ramos 
Vamos agora fazer a Leitura do Livro Vidas Secas para fazermos REDES DE 

FRANQUIAS.  

 

Capítulo III - Cadeia  

 

Repetia que era natural quando alguém lhe deu um empurrão, atirou-o contra o jatobá. 

A feira se desmanchava; escurecia; o homem da iluminação, trepando numa escada, 

acendia os lampiões. A estrela papa-ceia branqueou por cima da torre da igreja; o doutor 

juiz de direito foi brilhar na porta da farmácia; o cobrador da prefeitura passou 

coxeando, com talões de recibos debaixo do braço; a carroça de lixo rolou na praça 
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recolhendo cascas de frutas; seu vigário saiu de casa e abriu o guarda- chuva por causa 

do sereno; Sinha Rita louceira retirou-se. 

 

###### Empresa de Franquia##### 

 

Eu estou pensando em uma Empresa que seu produto é checar o grau de 

CONFORMAÇÃO de cada PROFISSÃO EM UMA SOCIEDADE. Empresas e o 

Estado compram as informações de DIAGNÓSTICO.  

 

[TEXTO] 28/03/2021 09:46:11 

redemax6  

#000234# Game EMPRESARIAL do Livro --- Vidas Secas --- Graciliano Ramos 
Vamos agora fazer a Leitura do Livro Vidas Secas para fazermos REDES DE 

FRANQUIAS.  

 

Capítulo III - Cadeia  

 

Fabiano estremeceu. Chegaria a fazenda noite fechada. Entretido com o diabo do jogo, 

tonto de aguardente, deixara o tempo correr. E não levava o querosene, ia-se alumiar 

durante a semana com pedaços de facheiro. Aprumou-se, disposto a viajar. Outro 

empurrão desequilibrou-o. Voltou-se e viu ali perto o soldado amarelo, que o desafiava, 

a cara enferrujada, uma ruga na testa. Mexeu-se para sacudir o chapéu de couro nas 

ventas do agressor. Com uma pancada certa do chapéu de couro, aquele tico de gente ia 

ao barro. Olhou as coisas e as pessoas em roda e moderou a indignação. Na catinga ele 

as vezes cantava de galo, mas na rua encolhia-se. 

 

###### Empresa de Franquia##### 

 

Eu vejo em visão ampliada uma empresa especializada a gerar conexões de 

entretenimento dos empregados, com a finalidade de gerar na endocultura o clima 

organizacional perfeito.  

 

[TEXTO] 28/03/2021 09:50:02 

redemax6  

#000235# Game EMPRESARIAL do Livro --- Vidas Secas --- Graciliano Ramos 
Vamos agora fazer a Leitura do Livro Vidas Secas para fazermos REDES DE 

FRANQUIAS.  

 

Capítulo III - Cadeia  

 

- Vossemecê não tem direito de provocar os que estão quietos. 

 

###### Empresa de Franquia##### 

 

Eu estou pensando em uma empresa que é responsável por Consertar o Conhecimento 

Jurídico da pessoa que pratica algo contrário a Lei. É um consultor que conversa com 
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um infrator e organiza o seu cérebro para ele se comportar diante da lei, depois que ele 

foi encaminhado para uma Delegacia. 

 

Por exemplo: a pessoa roubou um pão porque alega não ter dinheiro. O consultor 

sinaliza para a pessoa a existência de alternativas em seu bairro, e mostra a ONG que 

está distribuindo alimentos na sua região. Explica que a situação teria outras respostas 

favoráveis que não iria implicar em sujar a fixa da pessoa como solução para o conflito 

que ele esteja vivendo.  

 

A Empresa mostra para a pessoa que a profissão dela está contratando, e facilita a 

inclusão para ela não necessitar roubar.  

 

[TEXTO] 28/03/2021 09:54:14 

redemax6  

#000236# Game EMPRESARIAL do Livro --- Vidas Secas --- Graciliano Ramos 
Vamos agora fazer a Leitura do Livro Vidas Secas para fazermos REDES DE 

FRANQUIAS.  

 

Capítulo III - Cadeia  

 

- Desafasta, bradou o polícia. 

 

###### Empresa de Franquia##### 

 

 

 

[TEXTO] 28/03/2021 10:00:29 

redemax6  

#000237# Game EMPRESARIAL do Livro --- Vidas Secas --- Graciliano Ramos 
Vamos agora fazer a Leitura do Livro Vidas Secas para fazermos REDES DE 

FRANQUIAS.  

 

Capítulo III - Cadeia  

 

- Desafasta, bradou o polícia. 

 

###### Empresa de Franquia##### 

 

Eu estou pensando em uma empresa que sua função é acompanhar o casal quando 

houver a primeira intervenção policial na Lei Maria da Penha.  

 

[TEXTO] 28/03/2021 10:01:47 

redemax6  
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#000238# Game EMPRESARIAL do Livro --- Vidas Secas --- Graciliano Ramos 
Vamos agora fazer a Leitura do Livro Vidas Secas para fazermos REDES DE 

FRANQUIAS.  

 

Capítulo III - Cadeia  

 

E insultou Fabiano, porque ele tinha deixado a bodega sem se despedir. 

 

###### Empresa de Franquia##### 

 

Estou pensando em uma Empresa que acompanha a pessoa que foi notificada pela 

polícia com falta em comportamento social. Na forma de um contrato administrativo 

com a União para desativar os fatores que fazem a pessoa humana reincidir em 

contravenção.  

 

[TEXTO] 28/03/2021 10:06:07 

redemax6  

#000238# Game EMPRESARIAL do Livro --- Vidas Secas --- Graciliano Ramos 
Vamos agora fazer a Leitura do Livro Vidas Secas para fazermos REDES DE 

FRANQUIAS.  

 

Capítulo III - Cadeia  

 

- Lorota, gaguejou o matuto. Eu tenho culpa de vossemecê esbagaçar os seus possuídos 

no jogo? 

 

###### Empresa de Franquia##### 

 

Eu estou pensando em uma empresa clínica especializada em atender apenas pessoas 

com tendência persecutória ao objeto quando o alvo é outro ser humano.  

 

[TEXTO] 28/03/2021 10:08:07 

redemax6  

#000239# Game EMPRESARIAL do Livro --- Vidas Secas --- Graciliano Ramos 
Vamos agora fazer a Leitura do Livro Vidas Secas para fazermos REDES DE 

FRANQUIAS.  

 

Capítulo III - Cadeia  

 

Engasgou-se. A autoridade rondou por ali um instante, desejosa de puxar questão. Não 

achando pretexto, avizinhou-se e plantou o salto da reiúna em cima da alpercata do 

vaqueiro. 

 

###### Empresa de Franquia##### 

 

Eu estou pensando em uma empresa que acompanha a função pública de uma 
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autoridade e que encaminha para um grupo de assinantes todas as infrações Judiciais 

contidas em seus atos.  

 

[TEXTO] 28/03/2021 10:11:13 

redemax6  

#000240# Game EMPRESARIAL do Livro --- Vidas Secas --- Graciliano Ramos 
Vamos agora fazer a Leitura do Livro Vidas Secas para fazermos REDES DE 

FRANQUIAS.  

 

Capítulo III - Cadeia  

 

- Isso não se faz, moço, protestou Fabiano. Estou quieto. Veja que mole e quente é pé de 

gente. 

 

###### Empresa de Franquia##### 

 

Eu estou pensando em uma empresa privada que acompanha todas as ocorrências 

policiais para detectar no direito presença de abuso de poder. Em que encaminha 

informações para um grupo de assinantes de advogados.  

 

[TEXTO] 28/03/2021 10:15:44 

redemax6  

#000241# Game EMPRESARIAL do Livro --- Vidas Secas --- Graciliano Ramos 
Vamos agora fazer a Leitura do Livro Vidas Secas para fazermos REDES DE 

FRANQUIAS.  

 

Capítulo III - Cadeia  

 

O outro continuou a pisar com força. Fabiano impacientou-se e xingou a mãe dele. Aí o 

amarelo apitou, e em poucos minutos o destacamento da cidade rodeava o jatobá. 

 

###### Empresa de Franquia##### 

 

Eu estou pensando no Conflito social despertado por Graciliano Ramos que é necessário 

montar uma Empresa de RECONCILIAÇÃO ENTRE POLICIAL E INFRATOR, para 

desativar perseguições futuras em virtude da administração da função do poder de 

polícia.  

 

[TEXTO] 28/03/2021 10:18:44 

redemax6  

#000242# Game EMPRESARIAL do Livro --- Vidas Secas --- Graciliano Ramos 
Vamos agora fazer a Leitura do Livro Vidas Secas para fazermos REDES DE 

FRANQUIAS.  
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Capítulo III - Cadeia  

 

- Toca pra frente, berrou o cabo. 

 

###### Empresa de Franquia##### 

 

Eu estou Pensando em uma Empresa Privada que seja responsável pela endocultura de 

uma delegacia. Que sua responsabilidade é de deixar o estresse cerebral do Policial 

baixo e ele sempre concordante com a lei Expressa.  

 

[TEXTO] 28/03/2021 10:22:17 

redemax6  

#000243# Game EMPRESARIAL do Livro --- Vidas Secas --- Graciliano Ramos 
Vamos agora fazer a Leitura do Livro Vidas Secas para fazermos REDES DE 

FRANQUIAS.  

 

Capítulo III - Cadeia  

 

Fabiano marchou desorientado, entrou na cadeia, ouviu sem compreender uma acusação 

medonha e não se defendeu. 

 

###### Empresa de Franquia##### 

 

Eu estou pensando em uma empresa que Oriente o apenado e que contribua para que ele 

desative o fator dentro de sua fase de prisão que o faça prosperar no crime. O modelo é 

um sistema que o preso use a prisão para aprimorar-se em uma profissão que quando 

liberto possa encontrar trabalho no mercado econômico. É O MODELO QUE 

APRESENTOU NA PRISÃO DOS PAÍSES NÓRDICOS.  

 

[TEXTO] 28/03/2021 10:24:21 

redemax6  

#000244# Game EMPRESARIAL do Livro --- Vidas Secas --- Graciliano Ramos 
Vamos agora fazer a Leitura do Livro Vidas Secas para fazermos REDES DE 

FRANQUIAS.  

 

Capítulo III - Cadeia  

 

- Está certo, disse o cabo. Faça lombo, paisano. 

 

###### Empresa de Franquia##### 

 

Eu estou pensando em uma empresa Privada que oriente Policiais de como deve 

estabelecer o contato e a comunicação entre policiais e presos.  
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[TEXTO] 28/03/2021 10:29:37 

redemax6  

#000245# Game EMPRESARIAL do Livro --- Vidas Secas --- Graciliano Ramos 
Vamos agora fazer a Leitura do Livro Vidas Secas para fazermos REDES DE 

FRANQUIAS.  

 

Capítulo III - Cadeia  

 

Fabiano caiu de joelhos, repetidamente uma lâmina de facão bateu-lhe no peito, outra 

nas costas. Em seguida abriram uma porta, deram-lhe um safanão que o arremessou 

para as trevas do cárcere. A chave tilintou na fechadura, e Fabiano ergueu-se atordoado, 

cambaleou, sentou-se num canto, rosnando. 

 

###### Empresa de Franquia##### 

 

 

 

[TEXTO] 28/03/2021 10:32:55 

redemax6  

#000245# Game EMPRESARIAL do Livro --- Vidas Secas --- Graciliano Ramos 
Vamos agora fazer a Leitura do Livro Vidas Secas para fazermos REDES DE 

FRANQUIAS.  

 

Capítulo III - Cadeia  

 

Fabiano caiu de joelhos, repetidamente uma lâmina de facão bateu-lhe no peito, outra 

nas costas. Em seguida abriram uma porta, deram-lhe um safanão que o arremessou 

para as trevas do cárcere. A chave tilintou na fechadura, e Fabiano ergueu-se atordoado, 

cambaleou, sentou-se num canto, rosnando. 

 

###### Empresa de Franquia##### 

 

Eu estou pensando em uma empresa Privada que aloca uma pessoa que é especializada 

em desativar suicídios dentro do sistema de delegacia e penitenciárias para policiais e 

apenados.  

 

[TEXTO] 28/03/2021 10:34:43 

redemax6  

#000246# Game EMPRESARIAL do Livro --- Vidas Secas --- Graciliano Ramos 
Vamos agora fazer a Leitura do Livro Vidas Secas para fazermos REDES DE 

FRANQUIAS.  

 

Capítulo III - Cadeia  

 

- Hum! hum! 
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###### Empresa de Franquia##### 

 

Eu estou pensando em uma empresa privada que cria procedimentos de abordagem de 

políciais.  

 

[TEXTO] 28/03/2021 10:36:55 

redemax6  

#000247# Game EMPRESARIAL do Livro --- Vidas Secas --- Graciliano Ramos 
Vamos agora fazer a Leitura do Livro Vidas Secas para fazermos REDES DE 

FRANQUIAS.  

 

Capítulo III - Cadeia  

 

Porque tinham feito aquilo? Era o que não podia saber. Pessoa de bons costumes, sim 

senhor, nunca fora preso. De repente um fuzuê sem motivo. Achava- se tão perturbado 

que nem acreditava naquela desgraça. Tinham-lhe caído todos em cima, de supetão, 

como uns condenados. Assim um homem não podia resistir. 

 

###### Empresa de Franquia##### 

 

Estou pensando em uma consultoria que indique novas Regras de abordagem de 

policiais contra civis sempre que um novo fator social modificar o comportamento 

humano. Se estabelece o monitorium através de contrato de gestão.  

 

[TEXTO] 28/03/2021 10:38:35 

redemax6  

#000248# Game EMPRESARIAL do Livro --- Vidas Secas --- Graciliano Ramos 
Vamos agora fazer a Leitura do Livro Vidas Secas para fazermos REDES DE 

FRANQUIAS.  

 

Capítulo III - Cadeia  

 

Vamos agora fazer a Leitura do Livro Vidas Secas para fazermos REDES DE 

FRANQUIAS.  

 

Capítulo III - Cadeia  

 

- Bem, bem 

 

###### Empresa de Franquia##### 

 

Eu vejo em visão ampliada de outro planeta uma empresa que ajuda TODOS OS 

EMPREGADOS de uma Delegacia a avançar na REFLEXÃO JURÍDICA na aplicação 

Correta da Lei.  
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[TEXTO] 28/03/2021 10:44:59 

redemax6  

#000249# Game EMPRESARIAL do Livro --- Vidas Secas --- Graciliano Ramos 
Vamos agora fazer a Leitura do Livro Vidas Secas para fazermos REDES DE 

FRANQUIAS.  

 

Capítulo III - Cadeia  

 

Passou as mãos nas costas e no peito, sentiu-se moído, os olhos azulados brilharam 

como olhos de gato. Tinham-no realmente surrado e prendido. Mas era um caso tão 

esquisito que instantes depois balançava a cabeça, duvidando, apesar das machucaduras. 

 

###### Empresa de Franquia##### 

 

 

 

[TEXTO] 28/03/2021 10:49:42 

redemax6  

#000250# Game EMPRESARIAL do Livro --- Vidas Secas --- Graciliano Ramos 
Vamos agora fazer a Leitura do Livro Vidas Secas para fazermos REDES DE 

FRANQUIAS.  

 

Capítulo III - Cadeia  

 

Passou as mãos nas costas e no peito, sentiu-se moído, os olhos azulados brilharam 

como olhos de gato. Tinham-no realmente surrado e prendido. Mas era um caso tão 

esquisito que instantes depois balançava a cabeça, duvidando, apesar das machucaduras. 

 

###### Empresa de Franquia##### 

 

Eu estou pensando em uma empresa que faz sessões de relaxamento muscular toda vez 

que o clima organizacional está tenso dentro do ambiente de trabalho.  

 

[TEXTO] 28/03/2021 10:50:49 

redemax6  

#000251# Game EMPRESARIAL do Livro --- Vidas Secas --- Graciliano Ramos 
Vamos agora fazer a Leitura do Livro Vidas Secas para fazermos REDES DE 

FRANQUIAS.  

 

Capítulo III - Cadeia  

 

Ora, o soldado amarelo... Sim, havia um amarelo, criatura desgraçada que ele, Fabiano, 

desmancharia com um tabefe. Não tinha desmanchado por causa dos homens que 

mandavam. Cuspiu, com desprezo: 
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###### Empresa de Franquia##### 

 

Eu estou pensando em uma empresa de Esportes especializada em corrigir o impulso 

explosivo de pessoas de forte temperamento.  

 

[TEXTO] 28/03/2021 10:53:35 

redemax6  

#000252# Game EMPRESARIAL do Livro --- Vidas Secas --- Graciliano Ramos 
Vamos agora fazer a Leitura do Livro Vidas Secas para fazermos REDES DE 

FRANQUIAS.  

 

Capítulo III - Cadeia  

 

%u2013 Safado, mofino, escarro de gente. 

 

###### Empresa de Franquia##### 

 

 

 

[TEXTO] 28/03/2021 10:55:00 

redemax6  

#000253# Game EMPRESARIAL do Livro --- Vidas Secas --- Graciliano Ramos 
Vamos agora fazer a Leitura do Livro Vidas Secas para fazermos REDES DE 

FRANQUIAS.  

 

Capítulo III - Cadeia  

 

- Safado, mofino, escarro de gente. 

 

###### Empresa de Franquia##### 

 

Eu percebo uma empresa de Psicodrama com finalidade específica de adequação 

vocabular da pessoa que tem problemas em sua gestão da fala.  

 

[TEXTO] 28/03/2021 10:56:44 

redemax6  

#000254# Game EMPRESARIAL do Livro --- Vidas Secas --- Graciliano Ramos 
Vamos agora fazer a Leitura do Livro Vidas Secas para fazermos REDES DE 

FRANQUIAS.  

 

Capítulo III - Cadeia  

 

Por mor de uma peste daquela, maltratava-se um pai de família. Pensou na mulher, nos 

filhos e na cachorrinha. Engatinhando, procurou os alforjes, que haviam caído no chão, 
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certificou-se de que os objetos comprados na feira estavam todos ali. Podia ter-se 

perdido alguma coisa na confusão. Lembrou-se de uma fazenda vista na última das lojas 

que visitara. Bonita, encorpada, larga, vermelha e com ramagens, exatamente o que 

Sinha Vitória desejava. Encolhendo um tostão em côvado, por sovinice, acabava o dia 

daquele jeito. 

 

###### Empresa de Franquia##### 

 

Eu estou pensando em uma Empresa que reabilita o humano no tratamento com PETs. 

Para que ela tenha direito de voltar a cuidar de um animal se ela foi pega em prática de 

mals tratos de animais.  

 

[TEXTO] 28/03/2021 11:01:25 

redemax6  

#000255# Game EMPRESARIAL do Livro --- Vidas Secas --- Graciliano Ramos 
Vamos agora fazer a Leitura do Livro Vidas Secas para fazermos REDES DE 

FRANQUIAS.  

 

Capítulo III - Cadeia  

 

Tornou a mexer nos alforjes. Sinha Vitória devia estar desassossegada com a demora 

dele. A casa no escuro, os meninos em redor do fogo, a cachorra Baleia vigiando. Com 

certeza haviam fechado a porta da frente. 

 

###### Empresa de Franquia##### 

 

Eu estou pensando como corrigir o problema social levantado de acabar a energia 

elétrica através de uma empresa que venda pequenos geradores de bateria que são 

carregados na tomada da casa, e que em falta de energia ele consegue manter por 2 a 4 

horas a energia dentro de casa em devolução de carga para a rede interna da casa.  

 

[TEXTO] 28/03/2021 11:05:24 

redemax6  

#000256# Game EMPRESARIAL do Livro --- Vidas Secas --- Graciliano Ramos 
Vamos agora fazer a Leitura do Livro Vidas Secas para fazermos REDES DE 

FRANQUIAS.  

 

Capítulo III - Cadeia  

 

Estirou as pernas, encostou as carnes doídas ao muro. Se lhe tivessem dado tempo, ele 

teria explicado tudo direitinho.. 

 

###### Empresa de Franquia##### 

 

Eu estou pensando em um dispositivo eletrônico com o Policial que facilita a 

abordagem. A empresa que produzirá esse dispositivo, ao ser acionada pelo POINTER 
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do Policial já declara a ficha policial da pessoa abordada que torna desnecessário a 

profundidade do contato policial com a interação com o cidadão.  

 

[TEXTO] 28/03/2021 11:11:02 

redemax6  

#000257# Game EMPRESARIAL do Livro --- Vidas Secas --- Graciliano Ramos 
Vamos agora fazer a Leitura do Livro Vidas Secas para fazermos REDES DE 

FRANQUIAS.  

 

Capítulo III - Cadeia  

 

Mas pegado de surpresa, embatucara. Quem não ficaria azuretado com semelhante 

despropósito? Não queria capacitar-se de que a malvadez tivesse sido para ele. Havia 

engano, provavelmente o amarelo o confundira com outro. Não era senão isso. 

 

###### Empresa de Franquia##### 

 

Estou pensando em uma empresa especializada em SARAU para aprofundar o convívio 

social entre cidadãos dentro de uma cidade com a finalidade de aflorar o respeito em 

áreas de compartilhamento comum.  

 

[TEXTO] 28/03/2021 11:12:51 

redemax6  

#000258# Game EMPRESARIAL do Livro --- Vidas Secas --- Graciliano Ramos 
Vamos agora fazer a Leitura do Livro Vidas Secas para fazermos REDES DE 

FRANQUIAS.  

 

Capítulo III - Cadeia  

 

Então porque um sem-vergonha desordeiro se arrelia, bota-se um cabra na cadeia, dá-se 

pancada nele? Sabia perfeitamente que era assim, acostumara-se a todas as violências, a 

todas as injustiças. E aos conhecidos que dormiam no tronco e agüentavam cipó de boi 

oferecia consolações: - Tenha paciência. Apanhar do governo não é desfeita. 

 

###### Empresa de Franquia##### 

 

Eu observei nesse problema social que anteriormente nós criamos a Empresa privada 

que desativa o Abuso de poder por parte do Policial, agora nós temos que criar um tipo 

de Empresa Privada que tem a missão de desativar o ABUSO DE PODER QUE 

SURGE EM ATO DA POPULAÇÃO.  

 

[TEXTO] 28/03/2021 11:20:22 

redemax6  
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#000259# Game EMPRESARIAL do Livro --- Vidas Secas --- Graciliano Ramos 
Vamos agora fazer a Leitura do Livro Vidas Secas para fazermos REDES DE 

FRANQUIAS.  

 

Capítulo III - Cadeia  

 

Mas agora rangia os dentes, soprava. Merecia castigo? 

 

###### Empresa de Franquia##### 

 

 

 

[TEXTO] 28/03/2021 11:22:16 

redemax6  

#000260# Game EMPRESARIAL do Livro --- Vidas Secas --- Graciliano Ramos 
Vamos agora fazer a Leitura do Livro Vidas Secas para fazermos REDES DE 

FRANQUIAS.  

 

Capítulo III - Cadeia  

 

Mas agora rangia os dentes, soprava. Merecia castigo? 

 

###### Empresa de Franquia##### 

 

Eu sugiro uma empresa de instrumentos de sopro, para composição musical. A teoria 

clássica sugere que a conexão da fala para a pessoa que pratica harmonia com sopro 

contribui no gatilho da fala em gerar também o dom da harmonia sobre os atos 

humanos.  

 

[TEXTO] 28/03/2021 11:23:45 

redemax6  

#000261# Game EMPRESARIAL do Livro --- Vidas Secas --- Graciliano Ramos 
Vamos agora fazer a Leitura do Livro Vidas Secas para fazermos REDES DE 

FRANQUIAS.  

 

Capítulo III - Cadeia  

 

- An! 

 

###### Empresa de Franquia##### 

 

Sugiro uma empresa que crie um dispositivo de controle dos decibéis que chegam ao 

ouvido. Ela monta uma série da influência sonora que uma pessoa passou durante o dia 

inteiro, e uma CLÍNICA FAZ a análise e avaliação e em caso de exposição excessiva 

solicita a pessoa para mudar seu hábito de comportamento.  
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[TEXTO] 28/03/2021 11:25:45 

redemax6  

#00262# Game EMPRESARIAL do Livro --- Vidas Secas --- Graciliano Ramos 
Vamos agora fazer a Leitura do Livro Vidas Secas para fazermos REDES DE 

FRANQUIAS.  

 

Capítulo III - Cadeia  

 

E, por mais que forcejasse, não se convencia de que o soldado amarelo fosse governo. 

Governo, coisa distante e perfeita, não podia errar. O soldado amarelo estava ali perto, 

além da grade,. era fraco e ruim, jogava na esteira com os matutos e provocava-os 

depois. O governo não devia consentir tão grande safadeza. 

 

###### Empresa de Franquia##### 

 

Então estamos com um problema social de insensibilidade governamental. Então 

podemos pensar em uma empresa da iniciativa privada que possibilita que o seu cidadão 

possa organizar informações em um painel que seu Governo tenha administrado 

irregularidades em sua função administrativa.  

 

[TEXTO] 28/03/2021 11:32:18 

redemax6  

#00263# Game EMPRESARIAL do Livro --- Vidas Secas --- Graciliano Ramos 
Vamos agora fazer a Leitura do Livro Vidas Secas para fazermos REDES DE 

FRANQUIAS.  

 

Capítulo III - Cadeia  

 

Afinal para que serviam os soldados amarelos? Deu um pontapé na parede, gritou 

enfurecido. Para que serviam os soldados amarelos? Os outros presos remexeram-se, o 

carcereiro chegou à grade, e Fabiano acalmou-se: 

 

###### Empresa de Franquia##### 

 

Eu estou pensando em uma empresa via satélite ou Antenas QUE MONITORA O 

CIDADÃO em visão tridimensional em suas interações durante o dia. Como um BBB. 

Que em caso de quaisquer abordagens seja possível o assinante recuperar as imagens e 

deslocar para o judiciário se for o caso.  

 

[TEXTO] 28/03/2021 11:34:00 

redemax6  

#000264# Game EMPRESARIAL do Livro --- Vidas Secas --- Graciliano Ramos 
Vamos agora fazer a Leitura do Livro Vidas Secas para fazermos REDES DE 

FRANQUIAS.  
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Capítulo III - Cadeia  

 

- Bem, bem. Não há nada não. 

 

###### Empresa de Franquia##### 

 

Eu estou pensando em um pequeno ESCANER que quando ocorrer abordagem policial 

na distância de 5 metros o policial já é sabedor que o cidadão possui porte de arma de 

fogo. O policial do espaço me disse que o escaner fica no veículo da Polícia e o policial 

já sai para abordagem sabendo que o cidadão abordado porta ou não arma.  

 

[TEXTO] 28/03/2021 11:39:17 

redemax6  

#000265# Game EMPRESARIAL do Livro --- Vidas Secas --- Graciliano Ramos 
Vamos agora fazer a Leitura do Livro Vidas Secas para fazermos REDES DE 

FRANQUIAS.  

 

Capítulo III - Cadeia  

 

Havia muitas coisas. Ele não podia explicá-las, mas havia. Fossem perguntar a seu 

Tomás da bolandeira, que lia livros e sabia onde tinha as ventas. Seu Tomás da 

bolandeira contaria aquela história. Ele, Fabiano, um bruto, não contava nada. Só queria 

voltar para junto de Sinha Vitória, deitar-se na cama de varas. Porque vinham bulir com 

um homem que só queria descansar? Deviam bulir com outros. 

 

###### Empresa de Franquia##### 

 

O Equipamento Estelar fala de uma empresa de segurança que se especializa em um 

chip de identificação do cidadão, que quando apenas focalizada a imagem da pessoa 

alvo de abordagem o banco de dados se aciona em preenchimento das condições 

regulares ou não da lei expressa.  

 

[TEXTO] 28/03/2021 11:45:37 

redemax6  

#000266# Game EMPRESARIAL do Livro --- Vidas Secas --- Graciliano Ramos 
Vamos agora fazer a Leitura do Livro Vidas Secas para fazermos REDES DE 

FRANQUIAS.  

 

Capítulo III - Cadeia  

 

- An! 

 

###### Empresa de Franquia##### 

 

Estou pensando em um APP que escuta seu diálogo com outras pessoas, e quando 

percebe que você atropelou uma palavra ou falou de forma incoerente ele aciona um 
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BIp PARA você se revisar em técnica de discurso para ser de fato comprendido.  

 

[TEXTO] 28/03/2021 11:48:42 

redemax6  

#000267# Game EMPRESARIAL do Livro --- Vidas Secas --- Graciliano Ramos 
Vamos agora fazer a Leitura do Livro Vidas Secas para fazermos REDES DE 

FRANQUIAS.  

 

Capítulo III - Cadeia  

 

Estava tudo errado. 

 

###### Empresa de Franquia##### 

 

Eu estou pensando em um software que você digita uma equação ou problema 

matemático, e desenvolve passo a passo para chegar na resolução final. Em que o 

software explica a etapa do processo que foi gerado um erro de construção que não 

permite você chegar em uma conclusão científica.  

 

[TEXTO] 28/03/2021 11:50:22 

redemax6  

#000268# Game EMPRESARIAL do Livro --- Vidas Secas --- Graciliano Ramos 
Vamos agora fazer a Leitura do Livro Vidas Secas para fazermos REDES DE 

FRANQUIAS.  

 

Capítulo III - Cadeia  

 

- An! 

 

###### Empresa de Franquia##### 

 

Estou pensando em um software de monitorium que percebe quando você se distraiu de 

uma informação importante presente num vídeo e cria uma estratégia de realce que 

permita você perceber a informação.  

 

[TEXTO] 28/03/2021 11:53:25 

redemax6  

#000269# Game EMPRESARIAL do Livro --- Vidas Secas --- Graciliano Ramos 
Vamos agora fazer a Leitura do Livro Vidas Secas para fazermos REDES DE 

FRANQUIAS.  

 

Capítulo III - Cadeia  

 

Tinham lá coragem? Imaginou o soldado amarelo atirando-se a um cangaceiro na 
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catinga. Tinha graça. Não dava um caldo. 

 

###### Empresa de Franquia##### 

 

Eu pensei em uma fábrica de sardinha de caranguejo.  

 

[TEXTO] 28/03/2021 11:58:19 

redemax6  

#000270# Game EMPRESARIAL do Livro --- Vidas Secas --- Graciliano Ramos 
Vamos agora fazer a Leitura do Livro Vidas Secas para fazermos REDES DE 

FRANQUIAS.  

 

Capítulo III - Cadeia  

 

Lembrou-se da casa velha onde morava, da cozinha, da panela que chiava na trempe de 

pedras. Sinha Vitória punha sal na comida. Abriu os alforjes novamente: a trouxa de sal 

não se tinha perdido. Bem. Sinha Vitória provava o caldo na quenga de coco. E Fabiano 

se aperreava por causa dela, dos filhos e da cachorra Baleia, que era como uma pessoa 

da família, sabida como gente. Naquela viagem arrastada, em tempo de seca braba, 

quando estavam todos morrendo de fome, a cadelinha tinha trazido para eles um preá. Ia 

envelhecendo, coitada. Sinha Vitória, inquieta, com certeza fora muitas vezes escutar na 

porta da frente. O galo batia as asas, os bichos bodejavam no chiqueiro, os chocalhos 

das vacas tiniam. 

 

###### Empresa de Franquia##### 

 

Eu estou pensando em uma empresa que oferece o serviço de monitorium acoplado a 

um software que transcreve as imagens na forma de descrição textual para acelerar 

escritores em composições literárias. 

 

Pausa de duas horas para almoço e retornaremos por volta das 14:00 horas para 

finalizarmos o capítulo CADEIA do Livro VIDAS SECAS e voltaremos a atividade do 

sábado e domingo que vem, apenas na parte da manhã.  

 

[TEXTO] 28/03/2021 12:00:37 

redemax6  

#000271# Game EMPRESARIAL do Livro --- Vidas Secas --- Graciliano Ramos 
Vamos agora fazer a Leitura do Livro Vidas Secas para fazermos REDES DE 

FRANQUIAS.  

 

Capítulo III - Cadeia  

 

Se não fosse isso... An! Em que estava pensando? Meteu os olhos pela grade da rua. 

Chi! que pretume! O lampião da esquina se apagara, provavelmente o homem da escada 

só botara nele meio quarteirão de querosene. 
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###### Empresa de Franquia##### 

 

Eu estou pensando em uma empresa que desenvolve um sistema de câmera que 

interpreta movimentos e gera inteligência sobre a interpretação.  

 

[TEXTO] 28/03/2021 13:57:09 

redemax6  

#000272# Game EMPRESARIAL do Livro --- Vidas Secas --- Graciliano Ramos 
Vamos agora fazer a Leitura do Livro Vidas Secas para fazermos REDES DE 

FRANQUIAS.  

 

Capítulo III - Cadeia  

 

Pobre de Sinha Vitória, cheia de cuidados, na escuridão. Os meninos sentados perto do 

lume, a panela chiando na trempe de pedras, Baleia atenta, o candeeiro de folha 

pendurado na ponta de uma vara que saía da parede. 

 

###### Empresa de Franquia##### 

 

Eu pensei em uma empresa que avalia todos os riscos presentes dentro da sua casa, 

apartamento, escritório, fábrica, organização.  

 

[TEXTO] 28/03/2021 14:00:31 

redemax6  

#000273# Game EMPRESARIAL do Livro --- Vidas Secas --- Graciliano Ramos 
Vamos agora fazer a Leitura do Livro Vidas Secas para fazermos REDES DE 

FRANQUIAS.  

 

Capítulo III - Cadeia  

 

Estava tão cansado, tão machucado, que ia quase adormecendo no meio daquela 

desgraça. Havia ali um bêbedo tresvariando em voz alta e alguns homens agachados em 

redor de um fogo que enchia o cárcere de fumaça. Discutiam e queixavam-se da lenha 

molhada. 

 

###### Empresa de Franquia##### 

 

Eu estou pensando em uma empresa de GPS que monitora através de onda de calor uma 

área e sinaliza para um pedestre pessoas que possuem armas na rua e a orienta para 

andar na zona dessa área livre de ativar o perigo.  

 

[TEXTO] 28/03/2021 14:02:42 

redemax6  
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#000274# Game EMPRESARIAL do Livro --- Vidas Secas --- Graciliano Ramos 
Vamos agora fazer a Leitura do Livro Vidas Secas para fazermos REDES DE 

FRANQUIAS.  

 

Capítulo III - Cadeia  

 

Fabiano cochilava, a cabeça pesada inclinava-se para o peito e levantava-se. Devia ter 

comprado o querosene de seu Inácio. A mulher e os meninos agüentando fumaça nos 

olhos. 

 

###### Empresa de Franquia##### 

 

Eu estou pensando em uma Cortina de parede que também é um filtro para impurezas 

atmosféricas, de uma duração aproximada de 6 meses em que a pessoa deverá trocar por 

outro refil.  

 

[TEXTO] 28/03/2021 14:07:26 

redemax6  

#000275# Game EMPRESARIAL do Livro --- Vidas Secas --- Graciliano Ramos 
Vamos agora fazer a Leitura do Livro Vidas Secas para fazermos REDES DE 

FRANQUIAS.  

 

Capítulo III - Cadeia  

 

Acordou sobressaltado. Pois não estava misturando as pessoas, desatinando? Talvez 

fosse efeito da cachaça. Não era: tinha bebido um copo, tanto assim, quatro dedos. Se 

lhe dessem tempo, contaria o que se passara. 

 

###### Empresa de Franquia##### 

 

Eu imaginei um medicamento que se deve tomar toda vez que a pessoa acorda com a 

sensação de torpor, aceleração cardíaca, sensação de agonia, tensão cerebral, sem 

motivação aparente.  

 

[TEXTO] 28/03/2021 14:10:58 

redemax6  

#000276# Game EMPRESARIAL do Livro --- Vidas Secas --- Graciliano Ramos 
Vamos agora fazer a Leitura do Livro Vidas Secas para fazermos REDES DE 

FRANQUIAS.  

 

Capítulo III - Cadeia  

 

Ouviu o falatório desconexo do bêbedo, caiu numa indecisão dolorosa. Ele também 

dizia palavras sem sentido, conversava à toa. Mas irou-se com a comparação, deu 

marradas na parede. Era bruto, sim senhor, nunca havia aprendido, não sabia explicar-

se. Estava preso por isso? Como era? Então mete-se um homem na cadeia porque ele 
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não sabe falar direito? Que mal fazia a brutalidade dele? Vivia trabalhando como um 

escravo. Desentupia o bebedouro, consertava as cercas, curava os animais - aproveitara 

um casco de fazenda sem valor. Tudo em ordem, podiam ver. Tinha culpa de ser bruto? 

Quem tinha culpa? 

 

###### Empresa de Franquia##### 

 

Eu pensei em um medicamento líquido rico em um neurotransmissor com onda 

estimulatória (é o químico que acelera o efeito de fazer chegar no cérebro o 

neurotransmissor alvo) que neutraliza o neurotransmissor que ativa o sintoma de 

embriaguez em um cidadão.  

 

[TEXTO] 28/03/2021 14:15:22 

redemax6  

#000277# Game EMPRESARIAL do Livro --- Vidas Secas --- Graciliano Ramos 
Vamos agora fazer a Leitura do Livro Vidas Secas para fazermos REDES DE 

FRANQUIAS.  

 

Capítulo III - Cadeia  

 

Se não fosse aquilo... Nem sabia. O fio da idéia cresceu, engrossou - e partiu-se. Difícil 

pensar. Vivia tão agarrado aos bichos. .. Nunca vira uma escola. Por isso não conseguia 

defender-se, botar as coisas nos seus lugares. O demônio daquela história entrava-lhe na 

cabeça e saía. Era para um cristão endoidecer. Se lhe tivessem dado ensino, encontraria 

meio de entendê-la. Impossível, só sabia lidar com bichos. 

 

###### Empresa de Franquia##### 

 

Eu pensei em um banco de dados em uma nuvem que uma empresa gerencia com 

critérios de decisão para determinar na massa de dados quando se ativou uma 

oportunidade de fazer investimentos.  

 

[TEXTO] 28/03/2021 14:17:09 

redemax6  

#000278# Game EMPRESARIAL do Livro --- Vidas Secas --- Graciliano Ramos 
Vamos agora fazer a Leitura do Livro Vidas Secas para fazermos REDES DE 

FRANQUIAS.  

 

Capítulo III - Cadeia  

 

Enfim, contanto... Seu Tomás daria informações. Fossem perguntar a ele. Homem bom, 

seu Tomás da bolandeira, homem aprendido. Cada qual como Deus o fez. Ele, Fabiano, 

era aquilo mesmo, um bruto. 

 

###### Empresa de Franquia##### 
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Eu pensei em uma empresa que cada Executivo tem uma nuvem de informações. E uma 

Inteligência Artificial Empresarial quando ocorre reuniões alerta para as partes que se 

conectam potenciais informações que podem ser ativadas de interesse comum entre as 

partes.  

 

[TEXTO] 28/03/2021 14:22:47 

redemax6  

#000279# Game EMPRESARIAL do Livro --- Vidas Secas --- Graciliano Ramos 
Vamos agora fazer a Leitura do Livro Vidas Secas para fazermos REDES DE 

FRANQUIAS.  

 

Capítulo III - Cadeia  

 

O que desejava... An! Esquecia-se. Agora se recordava da viagem que tinha feito pelo 

sertão a cair de fome. As pernas dos meninos eram finas como bilros, Sinha Vitória 

tropicava debaixo do baú de trens. Na beira do rio haviam comido o papagaio, que não 

sabia falar. Necessidade. 

 

###### Empresa de Franquia##### 

 

Eu estou pensando em um portal infantil, outro de adolescentes, e adulto que trazem 

histórias de minicontos sobre lugares turísticos, de preferências com pequenos vídeos 

contando sobre uma história contracenada no local. Onde a fonte de renda dos portais 

são empresas de turismo.  

 

[TEXTO] 28/03/2021 14:24:31 

redemax6  

#000280# Game EMPRESARIAL do Livro --- Vidas Secas --- Graciliano Ramos 
Vamos agora fazer a Leitura do Livro Vidas Secas para fazermos REDES DE 

FRANQUIAS.  

 

Capítulo III - Cadeia  

 

Fabiano também não sabia falar. As vezes largava nomes arrevesados, por embromação. 

Via perfeitamente que tudo era besteira. Não podia arrumar o que tinha no interior. Se 

pudesse... Ah! Se pudesse, atacaria os soldados amarelos que espancam as criaturas 

inofensivas. 

 

###### Empresa de Franquia##### 

 

Eu pensei em um software de diagnóstico, para escrita, fala e entendimento de leitura, 

que indica ao final qual o tipo de especialidade deverá a pessoa se posicionar para a 

correção detectada para seu problema de intelecção.  
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[TEXTO] 28/03/2021 14:28:26 

redemax6  

#000281# Game EMPRESARIAL do Livro --- Vidas Secas --- Graciliano Ramo 
Vamos agora fazer a Leitura do Livro Vidas Secas para fazermos REDES DE 

FRANQUIAS.  

 

Capítulo III - Cadeia  

 

Bateu na cabeça, apertou-a. Que faziam aqueles sujeitos acocorados em torno do fogo? 

Que dizia aquele bêbedo que se esgoelava como um doido, gastando fôlego à toa? 

Sentiu vontade de gritar, de anunciar muito alto que eles não prestavam para nada. 

Ouviu uma voz fina. Alguém no xadrez das mulheres chorava e arrenegava as pulgas. 

Rapariga da vida, certamente de porta aberta. Essa também não prestava para nada. 

Fabiano queria berrar para a cidade inteira, afirmar ao doutor juiz de direito, ao 

delegado, a seu vigário e aos cobradores da prefeitura que ali dentro ninguém prestava 

para nada. Ele, os homens acocorados, o bêbedo, a mulher das pulgas, tudo era uma 

lástima, só servia para agüentar facão. Era o que ele queria dizer. 

 

###### Empresa de Franquia##### 

 

Eu estou pensando em uma empresa que você escolhe um padrão de interação em 

acampamentos, para vivenciar em grupo uma experiência do pacote específico e com a 

logística que você deseja vivenciar.  

 

[TEXTO] 28/03/2021 14:35:54 

redemax6  

#000282# Game EMPRESARIAL do Livro --- Vidas Secas --- Graciliano Ramo 
Vamos agora fazer a Leitura do Livro Vidas Secas para fazermos REDES DE 

FRANQUIAS.  

 

Capítulo III - Cadeia  

 

E havia também aquele fogo-corredor que ia e vinha no espírito dele. Sim, havia aquilo. 

Como era? Precisava descansar. Estava com a testa doendo, provavelmente em 

conseqüência de uma pancada de cabo de facão. E doía-lhe. a cabeça toda, parecia-lhe 

que tinha fogo por dentro, parecia-lhe que tinha nos miolos uma panela fervendo. 

 

###### Empresa de Franquia##### 

 

Estou pensando em uma empresa que fabrique um produto que cause adormecimento do 

sistema muscular devido lesão ou choque para que não propague dor até chegar os 

primeiros socorros.  

 

[TEXTO] 28/03/2021 14:39:04 

redemax6  
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#000283# Game EMPRESARIAL do Livro --- Vidas Secas --- Graciliano Ramo 
Vamos agora fazer a Leitura do Livro Vidas Secas para fazermos REDES DE 

FRANQUIAS.  

 

Capítulo III - Cadeia  

 

Pobre de Sinha Vitória, inquieta e sossegando os meninos. Baleia vigiando, perto da 

trempe. Se não fossem eles... 

 

###### Empresa de Franquia##### 

 

Eu estou vendo em visão remota um sensor de ruídos, que detecta quaisquer tipos de 

perturbações sonoras em um ambiente.  

 

[TEXTO] 28/03/2021 14:40:36 

redemax6  

#000284# Game EMPRESARIAL do Livro --- Vidas Secas --- Graciliano Ramos 
Vamos agora fazer a Leitura do Livro Vidas Secas para fazermos REDES DE 

FRANQUIAS.  

 

Capítulo III - Cadeia  

 

Agora Fabiano conseguia arranjar as idéias. O que o segurava era a família. Vivia preso 

como um novilho amarrado ao mourão, suportando ferro quente. Se não fosse isso, um 

soldado amarelo não lhe pisava o pé não. O que lhe amolecia o corpo era a lembrança 

da mulher e dos filhos. Sem aqueles cambões pesados, não envergaria o espinhaço não, 

sairia dali como onça e faria uma asneira. Carregaria a espingarda e daria um tiro de pé 

de pau no soldado amarelo. Não. O soldado amarelo era um infeliz que nem merecia um 

tabefe com as costas da mão. Mataria os donos dele. Entraria num bando de cangaceiros 

e faria estrago nos homens que dirigiam o soldado amarelo. Não ficaria um para 

semente. Era a idéia que lhe fervia na cabeça. Mas havia a mulher, havia os meninos, 

havia a cachorrinha. 

 

###### Empresa de Franquia##### 

 

Estou pensando em uma empresa que detecta oportunidades de negócio remotas em 

outras praças e formaliza um contrato entre as três partes.  

 

[TEXTO] 28/03/2021 14:43:23 

redemax6  

#000285# Game EMPRESARIAL do Livro --- Vidas Secas --- Graciliano Ramos 
Vamos agora fazer a Leitura do Livro Vidas Secas para fazermos REDES DE 

FRANQUIAS.  

 

Capítulo III - Cadeia  
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Fabiano gritou, assustando o bêbedo, os tipos que abanavam o fogo, o carcereiro e a 

mulher que se queixava das pulgas. Tinha aqueles cambões pendurados ao pescoço. 

Deveria continuar a arrastá-los? Sinha Vitória dormia mal na cama de varas. Os 

meninos eram uns brutos, como o pai. Quando crescessem, guardariam as reses de um 

patrão invisível, seriam pisados, maltratados, machucados por um soldado amarelo. 

 

###### Empresa de Franquia##### 

 

Eu pensei em um aplicativo de mensagens expressas para detentos, onde a família 

pudesse transmitir mensagens em um celular específico que só recebe informações que 

passam pelo crivo da polícia. Jamais o preso poderá trocar mensagens nesse aparelho, 

mas poderá receber informações da família. 

 

Senhoras, Senhores, Senhoritas, Senhoritos, bom dia, boa tarde, boa noite, Boa 

Penumbra, boa Neblina. Voltaremos essa atividade no próximo sábado à 08:00 horas da 

manhã para aproveitar o pico de audiência. Porque eu gostei do dinheiro de vocês!!!  

 

[TEXTO] 28/03/2021 14:51:21 

redemax6  

#000286# Game EMPRESARIAL do Livro --- Vidas Secas --- Graciliano Ramos 

ÍNDICE  
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Capítulo XII Mundo coberto de penas 

 

Capítulo XIII Fuga 

 

 

 

[TEXTO] 03/04/2021 07:42:49 

redemax6  

#000287# Game EMPRESARIAL do Livro --- Vidas Secas --- Graciliano Ramos 
Vamos agora fazer a Leitura do Livro Vidas Secas para fazermos REDES DE 

FRANQUIAS.  

 

Capítulo IV - Sinha Vitória  

 

Acocorada junto às pedras que serviam de trempe, a saia de ramagens entalada entre as 

coxas, Sinha Vitória soprava o fogo. Uma nuvem de cinza voou dos tições e cobriu-lhe 

a cara, a fumaça inundou-lhe os olhos, o rosário de contas brancas e azuis desprendeu-se 

do cabeção e bateu na panela. Sinha Vitória limpou as lágrimas com as costas das mãos, 

encarquilhou as pálpebras, meteu o rosário no seio e continuou a soprar com vontade, 

enchendo muito as bochechas.  

 

###### Empresa de Franquia##### 

 

Qual o Problema de Sinhá Vitória??? Era seu rosário ao manipular a panela entrar 

dentro da comida. Então para resolver o problema social de Sinhá Vitórias de todo o 

Brasil VAMOS MONTAR UMA EMPRESA que oferece um tipo de CLIPES para 

COLARES a fim de resolver essa situação dele não avançar na cozinha quando alguém 

estiver praticando culinária.  

 

[TEXTO] 03/04/2021 07:46:36 

redemax6  

#000288# Game EMPRESARIAL do Livro --- Vidas Secas --- Graciliano Ramos 
Vamos agora fazer a Leitura do Livro Vidas Secas para fazermos REDES DE 

FRANQUIAS.  

 

Capítulo IV - Sinha Vitória  

 

Labaredas lamberam as achas de angico, esmoreceram, tornaram a levantar-se e 

espalharam-se entre as pedras. Sinha Vitória aprumou o espinhaço e agitou o abano. 

Uma chuva de faíscas mergulhou num banho luminoso a cachorra Baleia, que se 

enroscava no calor e cochilava embalada pelas emanações da comida.  

 

###### Empresa de Franquia##### 

 

O Problema social de Sinhã vitória era o excedente de fagulhas que saiam de seu fogão 

em que poderia gerar um princípio de incêndio, inclusive fazer com que a pelagem de 
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baleia, seu animal de estimação, pegasse fogo. Nós podemos pensar em um tipo de 

fogão a lenha que ofereça uma TELA que inibe que faíscas se propagem pelo ambiente. 

Como uma EMPRESA QUE OFERECE ESSE TIPO DE SOLUÇÃO.  

 

[TEXTO] 03/04/2021 08:05:09 

redemax6  

#000289# Game EMPRESARIAL do Livro --- Vidas Secas --- Graciliano Ramos 
Vamos agora fazer a Leitura do Livro Vidas Secas para fazermos REDES DE 

FRANQUIAS.  

 

Capítulo IV - Sinha Vitória  

 

Sentindo a deslocação do ar e a crepitação dos gravetos, Baleia despertou, retirou-se 

prudentemente, receosa de sapecar o pêlo, e ficou observando maravilhada as 

estrelinhas vermelhas que se apagavam antes de tocar o chão. Aprovou com um 

movimento de cauda aquele fenômeno e desejou expressar a sua admiração à dona. 

Chegou-se a ela em saltos curtos, ofegando, ergueu-se nas pernas traseiras, imitando 

gente. Mas Sinha Vitória não queria saber de elogios.  

 

###### Empresa de Franquia##### 

 

Então, o problema Social é que na Cozinha Sinhã Vitória não tinha como conter seu 

ANIMAL DE ESTIMAÇÃO. E pelo contexto o animal era necessário no convívio 

familiar está presente perto de Sinhá Vitória. Então podemos pensar em uma empresa 

que ofereça ROUPINHAS PARA PETS se protegerem que acidentes quando estão 

dentro da cozinha.  

 

[TEXTO] 03/04/2021 08:10:57 

redemax6  

#000290# Game EMPRESARIAL do Livro --- Vidas Secas --- Graciliano Ramo 
Vamos agora fazer a Leitura do Livro Vidas Secas para fazermos REDES DE 

FRANQUIAS.  

 

Capítulo IV - Sinha Vitória  

 

- Arreda!  

 

###### Empresa de Franquia##### 

 

Nós podemos pensar em um sensor tipo BIP que manifesta um GRUNIDO/VOZ 

quando algum objeto mapeado se aproxima. Na Realidade de Sinhá Vitória é a voz dela 

raiando com o animal para se afastar de um objeto dentro da casa. Na realidade de 

Cegos é um chip posicionado em todo o objeto disposto em uma casa que quando o 

Cego aproximar a mão, no celular a voz se ativa para dizer qual objeto está próximo do 

cidadão.  
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[TEXTO] 03/04/2021 08:15:42 

redemax6  

#000291# Game EMPRESARIAL do Livro --- Vidas Secas --- Graciliano Ramo 
Vamos agora fazer a Leitura do Livro Vidas Secas para fazermos REDES DE 

FRANQUIAS.  

 

Capítulo IV - Sinha Vitória  

 

Deu um pontapé na cachorra, que se afastou humilhada e com sentimentos 

revolucionários.  

 

###### Empresa de Franquia##### 

 

Podemos pensar em um Chip de MiniCelular obrigatório em animais de Estimação para 

a proteção de animais que compartilham a convivência com seres humanos.  

 

[TEXTO] 03/04/2021 08:21:07 

redemax6  

#000292# Game EMPRESARIAL do Livro --- Vidas Secas --- Graciliano Ramo 
Vamos agora fazer a Leitura do Livro Vidas Secas para fazermos REDES DE 

FRANQUIAS.  

 

Capítulo IV - Sinha Vitória  

 

Sinha Vitória tinha amanhecido nos seus azeites. Fora de propósito, dissera ao marido 

umas inconveniências a respeito da cama de varas. Fabiano, que não esperava 

semelhante desatino, apenas grunhira: - "Hum! hum!" E amunhecara, porque realmente 

mulher é bicho difícil de entender, deitara-se na rede e pegara no sono. Sinha Vitória 

andara para cima e para baixo, procurando em que desabafar. Como achasse tudo em 

ordem, queixara-se da vida. E agora vingava-se em Baleia, dando-lhe um pontapé.  

 

###### Empresa de Franquia##### 

 

Podemos pensar em uma Empresa, de Preferência uma ONG, que cuida da qualidade do 

Sono das famílias Brasileiras. As empresas de cama, colchão, travesseiro, e roupa de 

cama sustentariam a ONG que irá recomendar quando esse tipo de material deverá ser 

trocado.  

 

[TEXTO] 03/04/2021 08:26:02 

redemax6  

#000293# Game EMPRESARIAL do Livro --- Vidas Secas --- Graciliano Ramos 
Vamos agora fazer a Leitura do Livro Vidas Secas para fazermos REDES DE 

FRANQUIAS.  

 

Capítulo IV - Sinha Vitória  
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Avizinhou-se da janela baixa da cozinha, viu os meninos, entretidos no barreiro, sujos 

de lama, fabricando bois de barro, que secavam ao sol, sob o pé de turco, e não 

encontrou motivo para repreendê-los. Pensou de novo na cama de varas e mentalmente 

xingou Fabiano. Dormiam naquilo, tinham-se acostumado, mas seria mais agradável 

dormirem numa cama de lastro de couro, como outras pessoas.  

 

###### Empresa de Franquia##### 

 

O problema social nesse caso é a pessoa chegar na cozinha carregando barro. Realidade 

típica de quem mora em área Rural. Então podemos pensar em uma empresa que 

apresenta uma série de soluções para que contaminantes não entrem na área da cozinha 

quando alguém for fazer uma refeição. É uma franquia somente de produtos que 

impedem que contaminantes entrem dentro da cozinha.  

 

[TEXTO] 03/04/2021 08:31:34 

redemax6  

#000294# Game EMPRESARIAL do Livro --- Vidas Secas --- Graciliano Ramos 
Vamos agora fazer a Leitura do Livro Vidas Secas para fazermos REDES DE 

FRANQUIAS.  

 

Capítulo IV - Sinha Vitória  

 

Fazia mais de um ano que falava nisso ao marido. Fabiano a princípio concordara com 

ela, mastigara cálculos, tudo errado. Tanto para o couro, tanto para a armação. Bem. 

Poderiam adquirir o móvel necessário economizando na roupa e no querosene. Sinha 

Vitória respondera que isso era impossível, porque eles vestiam mal, as crianças 

andavam nuas, e recolhiam-se todos ao anoitecer. Para bem dizer, não se acendiam 

candeeiros na casa. Tinham discutido, procurando cortar outras despesas. Como não se 

entendessem, Sinha Vitória aludira, bastante azeda, ao dinheiro gasto pelo marido na 

feira, com jogo e cachaça. Ressentido, Fabiano condenara os sapatos de verniz que ela 

usava nas festas, caros e inúteis. Calçada naquilo, trôpega, mexia-se como um papagaio, 

era ridícula. Sinha Vitória ofendera-se gravemente com a comparação, e se não fosse o 

respeito que Fabiano lhe inspirava, teria despropositado. Efetivamente os sapatos 

apertavam-lhe os dedos, faziam-lhe calos. Equilibrava-se mal, tropeçava, manquejava, 

trepada nos saltos de meio palmo. Devia ser ridícula, mas a opinião de Fabiano 

entristecera-a muito.  

 

###### Empresa de Franquia##### 

 

Podemos pensar em uma Empresa de Consultoria que reduz o custo familiar ou o custo 

empresarial na troca como pagamento de 30% sobre o valor de economia.  

 

[TEXTO] 03/04/2021 08:39:58 

redemax6  
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#000295# Game EMPRESARIAL do Livro --- Vidas Secas --- Graciliano Ramo 
Vamos agora fazer a Leitura do Livro Vidas Secas para fazermos REDES DE 

FRANQUIAS.  

 

Capítulo IV - Sinha Vitória  

 

Desfeitas essas nuvens, curtidos os dissabores, a cama de novo lhe aparecera no 

horizonte acanhado.  

 

###### Empresa de Franquia##### 

 

Eu estou pensando em uma empresa do ramo de harmonia, que faz uma consultoria para 

saber o que gera conflito somático dentro de casa e organiza o cliente para ele retornar a 

normalidade ou desativar os Fatores que geram dissabores dentro do ambiente familiar. 

Ou também na relação de empresa.  

 

[TEXTO] 03/04/2021 08:44:50 

redemax6  

#000296# Game EMPRESARIAL do Livro --- Vidas Secas --- Graciliano Ramos 
Vamos agora fazer a Leitura do Livro Vidas Secas para fazermos REDES DE 

FRANQUIAS.  

 

Capítulo IV - Sinha Vitória  

 

Agora pensava nela de mau humor. Julgava-a inatingível e misturava-a às obrigações da 

casa.  

 

###### Empresa de Franquia#####  

 

Estou pensando em uma empresa do Ramo de Harmonia que cuida para ativar as 

relações humanas perfeitas do laço social e empresarial antes de se realizar um 

casamento ou antes de se realizar um negócio. É um tipo de empresa que reúne as partes 

e faz deixar claro o tipo de conexão que cada um suporta sem a geração de conflitos. 

Por exemplo, antes de assinar um contrato de fornecimento cada parte fala o que gosta e 

o que não gosta durante a relação, por exemplo: respeito a prazos, tipo de tratamento 

quando ocorre contato que é permitido, o tipo de vínculo que é permitido, a empresa 

organiza tudo em informações de comportamento para que cada um se comporte dentro 

das regras contratuais da empresa ou do matrimônio.  

 

[TEXTO] 03/04/2021 08:48:58 

redemax6  

#000297# Game EMPRESARIAL do Livro --- Vidas Secas --- Graciliano Ramos 
Vamos agora fazer a Leitura do Livro Vidas Secas para fazermos REDES DE 

FRANQUIAS.  

 

Capítulo IV - Sinha Vitória  
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Foi a sala, passou por baixo do punho da rede onde Fabiano roncava, tirou do caritó o 

cachimbo e uma pele de fumo, saiu para o copiar. O chocalho da vaca laranja tilintou 

para os lados do rio. Fabiano era capaz de se ter esquecido de curar a vaca laranja. Quis 

acordá-lo e perguntar, mas distraiu-se olhando os xiquexiques e os mandacarus que 

avultavam na campina.  

 

###### Empresa de Franquia#####  

 

Eu estou pensando em um APP que um usuário fala a data e a hora em seguida a 

instrução a ser recebida pelo Celular nesta demarcação. Para que ninguém mais se 

esqueça de compromissos.  

 

[TEXTO] 03/04/2021 08:56:15 

redemax6  

#000298# Game EMPRESARIAL do Livro --- Vidas Secas --- Graciliano Ramos 
Vamos agora fazer a Leitura do Livro Vidas Secas para fazermos REDES DE 

FRANQUIAS.  

 

Capítulo IV - Sinha Vitória  

 

Um mormaço levantava-se da terra queimada. Estremeceu lembrando-se da seca, o 

rosto moreno desbotou, os olhos pretos arregalaram-se. Diligenciou afastar a 

recordação, temendo que ela virasse realidade. Rezou baixinho uma ave-maria, já 

tranqüila, a atenção desviada para um buraco que havia na cerca do chiqueiro das 

cabras. Esfarelou a pele de fumo entre as palmas das mãos grossas, encheu o cachimbo 

de barro, foi consertar a cerca. Voltou, circulou a casa atravessando o cercadinho do 

oitão, entrou na cozinha.  

 

###### Empresa de Franquia#####  

 

O problema social que eu detectei no livro é do pasto ou lavoura ou área verde pegar 

fogo. Eu pensei em um chip de enfincar em terra que tem um termostato que funciona 

como um minicelular que dá um alerta que a área esteja pegando fogo.  

 

[TEXTO] 03/04/2021 09:00:48 

redemax6  

#000299# Game EMPRESARIAL do Livro --- Vidas Secas --- Graciliano Ramos 
Vamos agora fazer a Leitura do Livro Vidas Secas para fazermos REDES DE 

FRANQUIAS.  

 

Capítulo IV - Sinha Vitória  

 

- É capaz de Fabiano ter-se esquecido da vaca laranja.  

 

###### Empresa de Franquia#####  
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Eu estou pensando em um APP em que o Dono de uma Fazenda ou Negócio, Pré-

programa em seu celular a DATA E HORA e NOME DE SEU EMPREGADO que 

deva receber uma gravação sua de voz como uma ordem de serviço. Onde o vaqueiro ou 

empregado já sabe o que tem que fazer sem o DONO DA FAZENDA ou Empresário 

estar presente.  

 

[TEXTO] 03/04/2021 09:08:33 

redemax6  

#000300# Game EMPRESARIAL do Livro --- Vidas Secas --- Graciliano Ramos 
Vamos agora fazer a Leitura do Livro Vidas Secas para fazermos REDES DE 

FRANQUIAS.  

 

Capítulo IV - Sinha Vitória  

 

Agachou-se, atiçou o fogo, apanhou uma brasa com a colher, acendeu o cachimbo, pôs-

se a chupar o canudo de taquari cheio de sarro. Jogou longe uma cusparada, que passou 

por cima da janela e foi cair no terreiro. Preparou-se para cuspir novamente. Por uma 

extravagante associação, relacionou esse ato com a lembrança da cama. Se o cuspo 

alcançasse o terreiro, a cama seria comprada antes do fim do ano. Encheu a boca de 

saliva, inclinou-se - e não conseguiu o que esperava. Fez várias tentativas, inutilmente. 

O resultado foi secar a garganta. Ergueu-se desapontada. Besteira, aquilo não valia.  

 

###### Empresa de Franquia#####  

 

Eu estou vendo em visão remota uma caixa circular pequena na palma da mão achatada 

que a pessoa humana abre um compartimento bioquímico em que ela pode cuspir e 

depositar sua secreção salivar para descontinuar o hábito de cuspir no chão em uma 

avenida pública. É um material barato que dura por um tempo determinado que é 

descartado sob condições de coleta especial.  

 

[TEXTO] 03/04/2021 09:11:11 

redemax6  

#000301# Game EMPRESARIAL do Livro --- Vidas Secas --- Graciliano Ramos 
Vamos agora fazer a Leitura do Livro Vidas Secas para fazermos REDES DE 

FRANQUIAS.  

 

Capítulo IV - Sinha Vitória  

 

Aproximou-se do canto onde o pote se erguia numa forquilha de três pontas, bebeu um 

caneco de água. Água salobra.  

 

###### Empresa de Franquia#####  

 

Eu estou pensando em uma empresa que fornece um copo que também faz processo de 
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filtragem da água de consumo.  

 

[TEXTO] 03/04/2021 09:51:22 

redemax6  

#000302# Game EMPRESARIAL do Livro --- Vidas Secas --- Graciliano Ramos 
Vamos agora fazer a Leitura do Livro Vidas Secas para fazermos REDES DE 

FRANQUIAS.  

 

Capítulo IV - Sinha Vitória  

 

- Ixe!  

 

###### Empresa de Franquia#####  

 

Eu estou pensando em uma Consultoria que avalia os produtos de um Empreendimento 

em que ela consegue a solução para DESPERTAR NO CLIENTE no seu hábito de 

CONSUMO a SENSAÇÃO DE SURPRESA e a SENSAÇÃO DE SER 

SURPREENDIDO em seu hábito de consumo.  

 

[TEXTO] 03/04/2021 09:54:19 

redemax6  

#000303# Game EMPRESARIAL do Livro --- Vidas Secas --- Graciliano Ramos 
Vamos agora fazer a Leitura do Livro Vidas Secas para fazermos REDES DE 

FRANQUIAS.  

 

Capítulo IV - Sinha Vitória  

 

Isto lhe sugeriu duas imagens quase simultâneas, que se confundiram e neutralizaram: 

panelas e bebedouros. Encostou o fura-bolos à testa, indecisa. Em que estava pensando? 

Olhou o chão, concentrada, procurando recordar-se, viu os pés chatos, largos, os dedos 

separados. De repente as duas idéias voltaram: o bebedouro secava, a panela não tinha 

sido temperada.  

 

###### Empresa de Franquia#####  

 

Eu estou pensando em uma empresa de análise de fotografias, que permite uma pessoa 

fotografar o próprio corpo no gerenciamento de um APP de celular. Que identifica as 

mutações de objetos ou da pele humana, e que alerta sobre alguma alteração visível no 

espectro de luz fotográfica entre dois momentos distintos.  

 

[TEXTO] 03/04/2021 09:58:21 

redemax6  

#000304# Game EMPRESARIAL do Livro --- Vidas Secas --- Graciliano Ramos 
Vamos agora fazer a Leitura do Livro Vidas Secas para fazermos REDES DE 
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FRANQUIAS.  

 

Capítulo IV - Sinha Vitória  

 

Foi levantar o testo, recebeu na cara vermelha uma baforada de vapor. Não é que ia 

deixando a comida esturrar? Pôs água nela e remexeu-a com a quenga preta de coco. 

Em seguida provou o caldo. Insosso, nem parecia bóia de cristão. Chegou-se ao jirau 

onde se guardavam cumbucos e mantas de carne, abriu a mochila de sal, tirou um 

punhado, jogou-o na panela.  

 

###### Empresa de Franquia#####  

 

Dando dicas para a população, esse livro que eu comprei quando era criança e estudei o 

volume de negócios dele só em termos de valor do livro vale mais de US$ 15 Bilhões de 

Dólares em auxílio ao desenvolvimento humano. 

 

O autor relata o problema social da pessoa que manipula alimentos ter contato com 

todos os efeitos de processamentos e cozimento de materiais. Podemos pensar em uma 

empresa de franquia que oferece artefatos de API para todo tipo de processamento de 

materiais que envolvem a manipulação humana.  

 

[TEXTO] 03/04/2021 10:07:43 

redemax6  

#000305# Game EMPRESARIAL do Livro --- Vidas Secas --- Graciliano Ramos 
Vamos agora fazer a Leitura do Livro Vidas Secas para fazermos REDES DE 

FRANQUIAS.  

 

Capítulo IV - Sinha Vitória  

 

Agora pensava no bebedouro, onde havia um líquido escuro que bicho enjeitava. Só 

tinha medo da seca.  

 

###### Empresa de Franquia#####  

 

Estou pensando em uma empresa que faz um teste ADESIVO que se coloca em um 

bebedouro, que colore com corante específico quando a água ejetada no bebedouro está 

imprópria para o consumo humano.  

 

[TEXTO] 03/04/2021 10:10:11 

redemax6  

#000306# Game EMPRESARIAL do Livro --- Vidas Secas --- Graciliano Ramos 
Vamos agora fazer a Leitura do Livro Vidas Secas para fazermos REDES DE 

FRANQUIAS.  

 

Capítulo IV - Sinha Vitória  
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Olhou de novo os pés espalmados. Efetivamente não se acostumava a calçar sapatos, 

mas o remoque de Fabiano molestara-a. Pés de papagaio. Isso mesmo, sem dúvida, 

matuto anda assim. Para que fazer vergonha à gente? Arreliava-se com a comparação.  

 

###### Empresa de Franquia#####  

 

Para quem quer ter certeza que é proprietário dos Fluxos Empresariais do Livro Vidas 

Secas deverá sim ter o livro da livraria em casa. É uma garantia que não será sabotado 

em fluxos devido a utilização de pirataria. Se você for Empresário é sua conta e risco 

pegar o livro gratuito ou comprar em uma livraria. 

 

Eu estou Pensando em um TABLET PARA PÉS, que a pessoa ao subir se colhe 

impressões de saúde das palmas dos pés, e se encaminha os dados para seu médico que 

você fez uma assinatura de acompanhamento de vitalidade de seus pés.  

 

[TEXTO] 03/04/2021 10:14:57 

redemax6  

#000307# Game EMPRESARIAL do Livro --- Vidas Secas --- Graciliano Ramos 
Vamos agora fazer a Leitura do Livro Vidas Secas para fazermos REDES DE 

FRANQUIAS.  

 

Capítulo IV - Sinha Vitória  

 

Pobre do papagaio. Viajar com ela, na gaiola que balançava em cima do baú de folha. 

Gaguejava: - "Meu louro." Era o que sabia dizer. Fora isso, aboiava arremedando 

Fabiano e latia como Baleia. Coitado. Sinha Vitória nem queria lembrar-se daquilo. 

Esquecera a vida antiga, era como se tivesse nascido depois que chegara à fazenda. A 

referência aos sapatos abrira-lhe uma ferida - e a viagem reaparecera. As alpercatas dela 

tinham sido gastas nas pedras. Cansada, meio morta de fome, carregava o filho mais 

novo, o baú e a gaiola do papagaio. Fabiano era ruim.  

 

###### Empresa de Franquia#####  

 

Eu estou pensando em uma empresa que faz um APP que monitora as condições de vida 

de um viveiro, e avisa um tratador através de uma câmera que faltou alimentação, ou 

água, ou existem pássaros doentes dentro do viveiro.  

 

[TEXTO] 03/04/2021 10:20:34 

redemax6  

#000308# Game EMPRESARIAL do Livro --- Vidas Secas --- Graciliano Ramos 
Vamos agora fazer a Leitura do Livro Vidas Secas para fazermos REDES DE 

FRANQUIAS.  

 

Capítulo IV - Sinha Vitória  

 

- Mal-agradecido.  
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###### Empresa de Franquia#####  

 

Eu estou pensando em uma Empresa de Consultoria que detecta INSATISFAÇÃO e 

fornece a solução para que o consumo seja normalizado na forma de SATISFAÇÃO.  

 

[TEXTO] 03/04/2021 10:24:56 

redemax6  

#000309# Game EMPRESARIAL do Livro --- Vidas Secas --- Graciliano Ramos 
Vamos agora fazer a Leitura do Livro Vidas Secas para fazermos REDES DE 

FRANQUIAS.  

 

Capítulo IV - Sinha Vitória  

 

Olhou os pés novamente. Pobre do louro. Na beira do rio matara-o por necessidade, 

para sustento da família. Naquele momento ele estava zangado, fitava na cachorrinha as 

pupilas sérias e caminhava aos tombos, como os matutos em dias de festa. Para que 

Fabiano fora despertar-lhe aquela recordação?  

 

###### Empresa de Franquia#####  

 

Eu observei que nesse caso o problema social estivesse na água do rio. Então pensei em 

um pequeno kit em que o pescador pudesse fazer o teste da água e de seu pescado, para 

habilitar o material de entrar na cozinha de casa.  

 

[TEXTO] 03/04/2021 10:28:32 

redemax6  

#000310# Game EMPRESARIAL do Livro --- Vidas Secas --- Graciliano Ramos 
Vamos agora fazer a Leitura do Livro Vidas Secas para fazermos REDES DE 

FRANQUIAS.  

 

Capítulo IV - Sinha Vitória  

 

Chegou à porta, olhou as folhas amarelas das catingueiras. Suspirou. Deus não havia de 

permitir outra desgraça. Agitou a cabeça e procurou ocupações para entreter-se. Tomou 

a cuia grande, encaminhou-se ao barreiro, encheu de água o caco das galinhas, 

endireitou o poleiro. Em seguida foi ao quintalzinho regar os craveiros e as panelas de 

losna. E botou os filhos para dentro de casa, que tinham barro até nas meninas dos 

olhos. Repreendeu-os:  

 

###### Empresa de Franquia#####  

 

Nessa frase eu identifiquei o problema social que um agricultor perdeu sua lavoura 

porque uma praga amarelou as folhas de suas plantas. Então eu estou pensando em uma 

câmera que se posiciona no POMAR ou na Plantação que detecta se uma folha mudou 

significativamente sua coloração. E avisa no celular do AGRICULTOR um percentual 
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que esse fato esteja ocorrendo em sua lavoura.  

 

[TEXTO] 03/04/2021 10:32:24 

redemax6  

#000311# Game EMPRESARIAL do Livro --- Vidas Secas --- Graciliano Ramos 
Vamos agora fazer a Leitura do Livro Vidas Secas para fazermos REDES DE 

FRANQUIAS.  

 

Capítulo IV - Sinha Vitória  

 

- Safadinhos! porcos! sujos como...  

 

###### Empresa de Franquia#####  

 

Minha família é de Fazendas no interior de Minas Gerais, eu sei que existe o Porco de 

granja e o Porco Caipira. O porco Caipira precisa de LAMA. Portanto, eu estou 

pensando em uma empresa que forneça a TONELADA DE LAMA TRATADA PARA 

PORCO CAIPIRA. 

 

Agora vamos parar para descansar e retornaremos às 11:00 horas horário de Brasilia.  

 

[TEXTO] 03/04/2021 10:37:26 

redemax6  

#000312# Game EMPRESARIAL do Livro --- Vidas Secas --- Graciliano Ramos 
Vamos agora fazer a Leitura do Livro Vidas Secas para fazermos REDES DE 

FRANQUIAS.  

 

Capítulo IV - Sinha Vitória  

 

Deteve-se. Ia dizer que eles estavam sujos como papagaios.  

 

###### Empresa de Franquia#####  

 

Eu quando li o trecho de VIDAS SECAS sobre os porcos estarem sujos, eu pensei em 

porcos como sendo um experimento para replicar para a realidade humana. Então eu 

pensei, como Seres Humanos podem ser Sujos? E vi o problema social da sujeira da 

pele humana, e lembrei do laser Chinês que detecta COVID-19, assim eu pensei no 

Laser que detecta percentual de sujeira na pele humana que alerta a necessidade de 

praticar a higiene.  

 

[TEXTO] 03/04/2021 11:01:46 

redemax6  

#000313# Game EMPRESARIAL do Livro --- Vidas Secas --- Graciliano Ramos 
Vamos agora fazer a Leitura do Livro Vidas Secas para fazermos REDES DE 
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FRANQUIAS.  

 

Capítulo IV - Sinha Vitória  

 

Os pequenos fugiram, foram enrolar-se na esteira da sala, por baixo do caritó, e Sinha 

Vitória voltou para junto da trempe, reacendeu o cachimbo. A panela chiava; um vento 

morno e empoeirado sacudia as teias de aranha e as cortinas de pucumã do teto; Baleia, 

sob o jirau, coçava-se com os dentes e pegava moscas. Ouviam-se distintamente os 

roncos de Fabiano, compassados, e o ritmo deles influiu nas idéias de Sinha Vitória. 

Fabiano roncava com segurança. Provavelmente não havia perigo, a seca devia estar 

longe.  

 

###### Empresa de Franquia#####  

 

Esse trecho possui vários problemas sociais, vou apenas pegar as empresas de uma 

perspectiva e elucidar. Eu imaginei as crianças fujonas como sendo a representação do 

gado na fazenda fugindo, em sua brincadeira infantil. Percebi que era um problema na 

fazenda a fuga de animais. Então eu pensei em um sistema de câmeras que se cruzam 

nas arestas das demarcações das fazendas ligada a um APP que alerta sob entrada e 

saída de seres vivos no perímetro da fazenda.  

 

[TEXTO] 03/04/2021 11:06:56 

redemax6  

#000314# Game EMPRESARIAL do Livro --- Vidas Secas --- Graciliano Ramos 
Vamos agora fazer a Leitura do Livro Vidas Secas para fazermos REDES DE 

FRANQUIAS.  

 

Capítulo IV - Sinha Vitória  

 

Outra vez Sinha Vitória pôs-se a sonhar com a cama de lastro de couro. Mas o sonho se 

ligava à recordação do papagaio, e foi-lhe preciso um grande esforço para isolar o 

objeto de seu desejo.  

 

###### Empresa de Franquia#####  

 

Eu percebi que o problema social de Sinhá Vitória era a impossibilidade para se 

programar para conquistar o direito de consumo. Então em imaginei em uma empresa 

que tenha capacidade de abrir portas para auxiliar pessoas com dificuldade para a 

realização de consumo. Uma ONG, patrocinada por Empresários em que a ONG irá 

abrir as portas do consumo programáticos de famílias que necessitam de organização 

social para o hábito de consumo.  

 

[TEXTO] 03/04/2021 11:12:40 

redemax6  

#000315# Game EMPRESARIAL do Livro --- Vidas Secas --- Graciliano Ramos 
Vamos agora fazer a Leitura do Livro Vidas Secas para fazermos REDES DE 
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FRANQUIAS.  

 

Capítulo IV - Sinha Vitória  

 

Tudo ali era estável, seguro. O sono de Fabiano, o fogo que estalava, o toque dos 

chocalhos, até o zumbido das moscas davam-lhe sensação de firmeza e repouso. Tinha 

de passar a vida inteira dormindo em varas? Bem no meio do catre havia um nó, um 

calombo grosso na madeira. E ela se encolhia num canto, o marido no outro, não 

podiam estirar-se no centro. A princípio não se incomodara. Bamba, moída de 

trabalhos, deitar-se-ia em pregos. Viera, porém, um começo de prosperidade. Corriam, 

engordavam. Não possuíam nada: se retirassem, levariam a roupa, a espingarda, o baú 

de folha e troças miúdos. Mas iam vivendo, na graça de Deus, o patrão confiava neles - 

e eram quase felizes. Só faltava uma cama. Era o que aperreava Sinha Vitória. Como já 

não se estazava em serviços pesados, gastava um pedaço da noite parafusando. E o 

costume de encafuar-se ao escurecer não estava certo, que ninguém é galinha.  

 

###### Empresa de Franquia#####  

 

Quando Bati o olho percebi que o problema social de Sinhã Vitória era a programática 

de consumo. Então pensei em uma ONG que avalia uma casa ou empresa, e relaciona 

em estudo a sequência que a pessoa deverá fazer a gestão de melhoria de sua casa e de 

troca dos objetos. E como ela deverá fazer para se ajustar em Renda para realizar todas 

as demandas dos próximos meses e anos. Também essa ONG é financiada por 

Empresários.  

 

[TEXTO] 03/04/2021 11:17:47 

redemax6  

#000316# Game EMPRESARIAL do Livro --- Vidas Secas --- Graciliano Ramos 
Vamos agora fazer a Leitura do Livro Vidas Secas para fazermos REDES DE 

FRANQUIAS.  

 

Capítulo IV - Sinha Vitória  

 

Nesse ponto as idéias de Sinha Vitória seguiram outro caminho, que pouco depois foi 

desembocar no primeiro. Não era que a raposa tinha passado no rabo a galinha pedrês? 

Logo a pedrês, a mais gorda. Decidiu armar um mundéu perto do poleiro. Encolerizou-

se. A raposa pagaria a galinha pedrês.  

 

###### Empresa de Franquia#####  

 

Eu bati o olho e pensei em um sistema de câmeras que permite registrar em um APP 

que um animal entrou em um galinheiro.  

 

[TEXTO] 03/04/2021 11:24:45 

redemax6  
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#000317# Game EMPRESARIAL do Livro --- Vidas Secas --- Graciliano Ramos 
Vamos agora fazer a Leitura do Livro Vidas Secas para fazermos REDES DE 

FRANQUIAS.  

 

Capítulo IV - Sinha Vitória  

 

- Ladrona.  

 

###### Empresa de Franquia#####  

 

Eu fiquei com pena da Raposa morta de fome. Então eu pensei em um método de 

controle que permite o produtor rural ter um local dentro da fazenda que ofereça carne 

para os animais em que eles possam pegar tranquilamente a carne para viverem livres na 

fazenda. Seria um segundo galinheiro para o ajuste da alimentação da raposa dentro da 

fazenda. Em que se pensa na introdução de um animal dentro da fazenda para a raposa 

não precisar mais invadir esse local. TAIS COMO CODORNAS DO CAMPO. É 

simples é criar a Codorna do Campo nesse galinheiro e facilitar sua fuga para viverem 

na fazenda. Assim regula a alimentação da Raposa e ela passa a parar de atacar os 

animais domésticos da fazenda.  

 

[TEXTO] 03/04/2021 11:28:38 

redemax6  

#000318# Game EMPRESARIAL do Livro --- Vidas Secas --- Graciliano Ramos 
Vamos agora fazer a Leitura do Livro Vidas Secas para fazermos REDES DE 

FRANQUIAS.  

 

Capítulo IV - Sinha Vitória  

 

Pouco a pouco a zanga se transferiu. Os roncos de Fabiano eram insuportáveis. Não 

havia homem que roncasse tanto. Era bom levantar-se e procurar uma vara para 

substituir aquele pau amaldiçoado que não deixava uma pessoa virar-se. Porque não 

tinham removido aquela vara incômoda? Suspirou. Não conseguiam tomar resolução. 

Paciência. Era melhor esquecer o nó e pensar numa cama igual à de seu Tomás da 

bolandeira. Seu Tomás tinha uma cama de verdade, feita pelo carpinteiro, um estrado de 

sucupira alisado a enxó, com as juntas abertas a formão, tudo embutido direito, e um 

couro cru em cima, bem esticado e bem pregado. Ali podia um cristão estirar os ossos.  

 

###### Empresa de Franquia#####  

 

Simples, é uma Empresa que faz um APP que o celular passa a noite inteira coletando o 

som ambiente e registra informações de ruídos presentes no ambiente, e a partir dessa 

informação avisa para a pessoa quando ela deverá ir a um médico tratar de apneia do 

sono.  

 

[TEXTO] 03/04/2021 11:34:12 

redemax6  
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#000319# Game EMPRESARIAL do Livro --- Vidas Secas --- Graciliano Ramos 
Vamos agora fazer a Leitura do Livro Vidas Secas para fazermos REDES DE 

FRANQUIAS.  

 

Capítulo IV - Sinha Vitória  

 

Se vendesse as galinhas e a marrã? Infelizmente a excomungada raposa tinha comido a 

pedrês, a mais gorda. Precisava dar uma lição à raposa. Ia armar o mundéu junto do 

poleiro e quebrar o espinhaço daquela sem-vergonha.  

 

###### Empresa de Franquia#####  

 

Eu vi o experimento da fazenda como uma situação de condicionamento de furto 

empresarial. Então imaginei uma empresa especializada em desativar fatores que 

induzem a novas incidências de furto empresarial.  

 

[TEXTO] 03/04/2021 11:40:07 

redemax6  

#000320# Game EMPRESARIAL do Livro --- Vidas Secas --- Graciliano Ramos 
Vamos agora fazer a Leitura do Livro Vidas Secas para fazermos REDES DE 

FRANQUIAS.  

 

Capítulo IV - Sinha Vitória  

 

Ergueu-se, foi a camarinha procurar qualquer coisa, voltou desanimada e esquecida. 

Onde tinha a cabeça?  

 

###### Empresa de Franquia#####  

 

Eu pensei em consultorias que negociam conhecimento para gerar estratégias de 

descontinuação de descaminho empresarial. Diferente da consultoria anterior, essa 

consultoria visa negociar modelos econométricos que fazem por exemplo o roubo de 

carga ser desinteressante para grupos armados.  

 

[TEXTO] 03/04/2021 11:45:29 

redemax6  

#000321# Game EMPRESARIAL do Livro --- Vidas Secas --- Graciliano Ramos 
Vamos agora fazer a Leitura do Livro Vidas Secas para fazermos REDES DE 

FRANQUIAS.  

 

Capítulo IV - Sinha Vitória  

 

Sentou-se na janela baixa da cozinha, desgostosa. Venderia as galinhas e a marrã, 

deixaria de comprar querosene. Inútil consultar Fabiano, que sempre se entusiasmava, 

arrumava projetos. Esfriava logo - e ela franzia a testa, espantada; certa de que o marido 

se satisfazia com a idéia de possuir uma cama. Sinha Vitória desejava uma cama real, de 
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couro e sucupira, igual à de seu Tomás da bolandeira.  

 

###### Empresa de Franquia#####  

 

O problema social de Sinhá Vitória era sua impossibilidade de realizar mais de uma 

coisa ao mesmo tempo. ENTÃO era um problema de definir prioridades dado a natureza 

de sua Renda.. É um fenômeno de escassez que a impossibilitava de tudo em 

planejamento até o término de sua vida. Neste caso para atender essa demanda eu sugiro 

uma EMPRESA, do TIPO DE ONG que prometa fazer uma especialização para o grupo 

de Pessoas do tipo de Sinhá Vitória, para em vez de vender a GALINHA por R$ 10,00 

reais a unidade, agregue um valor sobre sua galinha que permita ela negociar por R$ 

50,00 cada galinha de seu galinheiro. 

 

A atividade de hoje acabou, retornaremos o próximo capítulo de VIDAS SECAS de 

GRACILIANO RAMOS do próximo Domingo dia Abr[04]/2021 em nosso GAME 

EMPRESARIAL. Lembrando, é recomendado que para ter direito dos fluxos de 

comércio se evite pirataria da obra do escritor GRACILIANO RAMOS.  

 

[TEXTO] 03/04/2021 11:46:58 

redemax6  

#000322# Game EMPRESARIAL do Livro --- Vidas Secas --- Graciliano Ramos 
Vamos agora fazer a Leitura do Livro Vidas Secas para fazermos REDES DE 

FRANQUIAS.  

 

Capítulo V - O Menino Mais Novo 

 

A idéia surgiu-lhe na tarde em que Fabiano botou os arreios na égua alazã e entrou a 

amansá-la. Não era propriamente idéia: era o desejo vago de realizar qualquer ação 

notável que espantasse o irmão e a cachorra Baleia.  

 

###### Empresa de Franquia#####  

 

Eu estou pensando em um dispositivo Empresarial que todos os colaboradores de uma 

fazenda podem ser localizados por GPS a qualquer tempo para a propagação de 

demandas. EU PENSEI EM UMA REDE WI-FI QUE LOCALIZA CADA CELULAR 

EM UMA FAZENDA OU EMPRESA.  

 

[TEXTO] 04/04/2021 08:07:16 

redemax6  

#000323# Game EMPRESARIAL do Livro --- Vidas Secas --- Graciliano Ramos 
Vamos agora fazer a Leitura do Livro Vidas Secas para fazermos REDES DE 

FRANQUIAS.  

 

Capítulo V - O Menino Mais Novo 

 

Naquele momento Fabiano lhe causava grande admiração. Metido nos couros, de 
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perneiras, gibão e guarda-peito, era a criatura mais importante do mundo. As rosetas das 

esporas dele tilintavam no pátio; as abas do chapéu, jogado para trás, preso debaixo do 

queixo pela correia, aumentavam-lhe o rosto queimado, faziam-lhe um círculo enorme 

em torno da cabeça.  

 

###### Empresa de Franquia#####  

 

Eu estou Pensando em uma Loja que ofereça vestimentas por linhas PROFISSIONAIS.  

 

[TEXTO] 04/04/2021 08:11:12 

redemax6  

#000324# Game EMPRESARIAL do Livro --- Vidas Secas --- Graciliano Ramos 
Vamos agora fazer a Leitura do Livro Vidas Secas para fazermos REDES DE 

FRANQUIAS.  

 

Capítulo V - O Menino Mais Novo 

 

O animal estava selado, os estribos amarrados na garupa, e Sinha Vitória subjugava-o 

agarrando-lhe os beiços. O vaqueiro apertou a cilha e posse a andar em redor, 

fiscalizando os arranjos, lento. Sem se apressar, livrou-se de um coice : virou o corpo, 

os cascos da égua passaram-lhe rente ao peito, raspando o gibão. Em seguida Fabiano 

subiu ao copiar, saltou na sela, a mulher recuou - e foi um redemoinho na catinga.  

 

###### Empresa de Franquia#####  

 

Eu pensei em um software em um DRONE que colhe a visão 3D de um cenário, em que 

é possível um operador comum coordenar uma filmagem todos os ângulos necessários 

para se ativar o registro de uma cena. O operador comum indica todos os ângulos que o 

drone deverá filmar enquanto a cena esteja ativa.  

 

[TEXTO] 04/04/2021 08:13:43 

redemax6  

#000325# Game EMPRESARIAL do Livro --- Vidas Secas --- Graciliano Ramos 
Vamos agora fazer a Leitura do Livro Vidas Secas para fazermos REDES DE 

FRANQUIAS.  

 

Capítulo V - O Menino Mais Novo 

 

Trepado na porteira do curral, o menino mais novo torcia as mãos suadas, estirava-se 

para ver a nuvem de poeira que toldava as imburanas. Ficou assim uma eternidade, 

cheio de alegria e medo, até que a égua voltou e começou a pular furiosamente no pátio, 

como se tivesse o diabo no corpo. De repente a cilha rebentou e houve um 

desmoronamento. O pequeno deu um grito, ia tombar da porteira. Mas sossegou logo. 

Fabiano tinha caído em pé e recolhia-se banzeiro e cambaio, os arreios no braço. Os 

estribos, soltos na carreira desesperada, batiam um no outro, as rosetas das esporas 

tiniam.  
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###### Empresa de Franquia#####  

 

Eu imaginei um pequeno equipamento portátil que grava o som de animais na fazenda 

que facilita o manejo e o tratamento dos animais.  

 

[TEXTO] 04/04/2021 08:20:24 

redemax6  

#000326# Game EMPRESARIAL do Livro --- Vidas Secas --- Graciliano Ramos 
Vamos agora fazer a Leitura do Livro Vidas Secas para fazermos REDES DE 

FRANQUIAS.  

 

Capítulo V - O Menino Mais Novo 

 

Sinha Vitória cachimbava tranqüila no banco do copiar, catando lêndeas no filho mais 

velho. Não se conformando com semelhante indiferença depois da façanha do pai, o 

menino foi acordar Baleia, que preguiçava, a barriguinha vermelha descoberta, sem-

vergonha. A cachorra abriu um olho, encostou a cabeça à pedra de amolar, bocejou e 

pegou no sono de novo.  

 

###### Empresa de Franquia#####  

 

Eu estou pensando em um pequeno equipamento tipo o de Detecção de Covid-19 que 

permite a contagem de lêndeas em seres vivos.  

 

[TEXTO] 04/04/2021 08:21:34 

redemax6  

#000327# Game EMPRESARIAL do Livro --- Vidas Secas --- Graciliano Ramos 
Vamos agora fazer a Leitura do Livro Vidas Secas para fazermos REDES DE 

FRANQUIAS.  

 

Capítulo V - O Menino Mais Novo 

 

Julgou-a estúpida e egoísta, deixou-a, indignado, foi puxar a manga do vestido da mãe, 

desejando comunicar-se com ela. Sinha Vitória soltou uma exclamação de 

aborrecimento, e, como o pirralho insistisse, deu-lhe um cascudo.  

 

###### Empresa de Franquia#####  

 

Eu estou pensando em um APP que monitora a voz do próprio dono do usuário do 

celular e lança um Bip quando detecta que seu auto comportamento esteja ríspido e 

agressivo.  

 

[TEXTO] 04/04/2021 08:25:03 

redemax6  

http://www.lenderbook.com/redemax6
http://www.lenderbook.com/redemax6
http://www.lenderbook.com/redemax6


#000328# Game EMPRESARIAL do Livro --- Vidas Secas --- Graciliano Ramos 
Vamos agora fazer a Leitura do Livro Vidas Secas para fazermos REDES DE 

FRANQUIAS.  

 

Capítulo V - O Menino Mais Novo 

 

Retirou-se zangado, encostou-se num esteio do alpendre, achando o mundo todo ruim e 

insensato. Dirigiu-se ao chiqueiro, onde os bichos bodejavam, fungando, erguendo os 

focinhos franzidos. Aquilo era tão engraçado que o egoísmo de Baleia e o mau humor 

de Sinha Vitória desapareceram. A admiração a Fabiano é que ia ficando maior.  

 

###### Empresa de Franquia#####  

 

Eu pensei em um sensor rente ao solo, através de um laser translúcido que contabiliza o 

percentual de sujeira de um piso. E gera a ordem de serviço em um celular da 

necessidade de limpeza.  

 

[TEXTO] 04/04/2021 08:28:02 

redemax6  

#000329# Game EMPRESARIAL do Livro --- Vidas Secas --- Graciliano Ramos 
Vamos agora fazer a Leitura do Livro Vidas Secas para fazermos REDES DE 

FRANQUIAS.  

 

Capítulo V - O Menino Mais Novo 

 

Esqueceu desentendimentos e grosserias, um entusiasmo verdadeiro encheu- lhe a alma 

pequenina. Apesar de ter medo do pai, chegou-se a ele devagar, esfregou-se nas 

perneiras, tocou as abas do gibão. As perneiras, o gibão, o guarda-peito, as esporas e o 

barbicacho do chapéu maravilhavam-no.  

 

###### Empresa de Franquia#####  

 

Eu estou pensando em um APP que detecta através do espectro de voz que a pessoa 

esteja sob tensão e a partir desse diagnóstico ele começa a conectar o usuário em uma 

série de sinalizações de cultura em programática pré-definida que aliviam o estresse 

cerebral do cidadão.  

 

[TEXTO] 04/04/2021 08:31:19 

redemax6  

#000330# Game EMPRESARIAL do Livro --- Vidas Secas --- Graciliano Ramos 
Vamos agora fazer a Leitura do Livro Vidas Secas para fazermos REDES DE 

FRANQUIAS.  

 

Capítulo V - O Menino Mais Novo 

 

Fabiano desviou-o desatento, entrou na sala e foi despojar-se daquela grandeza.  
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###### Empresa de Franquia#####  

 

Eu estou pensando no eletrodoméstico inteligente que está conectado com a criança 

através de uma pulseira com chip de mini celular. Quando a criança aproxima do 

equipamento ocorre naturalmente o corte da energia elétrica para aquele equipamento. 

TAMBÉM ESTOU PENSANDO NA TOMADA INTELITENTE, QUE TAMBÉM 

OCORRE O CORTE DA ENERGIA ELÉTRICA QUANDO DETECTA PELA 

PULSEIRA A APROXIMAÇÃO DA CRIANÇA.  

 

[TEXTO] 04/04/2021 08:38:00 

redemax6  

#000331# Game EMPRESARIAL do Livro --- Vidas Secas --- Graciliano Ramos 
Vamos agora fazer a Leitura do Livro Vidas Secas para fazermos REDES DE 

FRANQUIAS.  

 

Capítulo V - O Menino Mais Novo 

 

O menino deitou-se na esteira, enrolou-se e fechou os olhos. Fabiano era terrível. No 

chão, despidos os couros, reduzia-se bastante, mas no lombo da égua alazã era terrível.  

 

###### Empresa de Franquia#####  

 

Estou pensando em um Banheiro inteligente ou um APP que se fotograva a coluna 

vertebral em que se possa criar o registro para encaminhamento médico das condições 

clínicas quando o software Médico, na assinatura para o acompanhamento médico, 

torna necessário intervenção médica/clínica.  

 

[TEXTO] 04/04/2021 08:40:54 

redemax6  

#000332# Game EMPRESARIAL do Livro --- Vidas Secas --- Graciliano Ramos 
Vamos agora fazer a Leitura do Livro Vidas Secas para fazermos REDES DE 

FRANQUIAS.  

 

Capítulo V - O Menino Mais Novo 

 

Dormiu e sonhou. Um pé-de-vento cobria de poeira a folhagem das imburanas, Sinha 

Vitória catava piolhos no filho mais velho. Baleia descansava a cabeça na pedra de 

amolar.  

 

###### Empresa de Franquia#####  

 

Eu estou pensando em um APP conectado a um sensor atmosférico dentro de um 

ambiente que avise se ocorrer queda considerável de oxigênio dentro do ambiente.  
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[TEXTO] 04/04/2021 08:49:46 

redemax6  

#000333# Game EMPRESARIAL do Livro --- Vidas Secas --- Graciliano Ramos 
Vamos agora fazer a Leitura do Livro Vidas Secas para fazermos REDES DE 

FRANQUIAS.  

 

Capítulo V - O Menino Mais Novo 

 

No dia seguinte essas imagens se varreram completamente. Os juazeiros do fim do pátio 

estavam escuros, destoavam das outras árvores. Por que seria?  

 

###### Empresa de Franquia#####  

 

Eu estou pensando em um software que quando alguém filma um ser vivo ele extrai a 

informação livre de contexto, em fundo definido a escolha do usuário.  

 

[TEXTO] 04/04/2021 08:53:30 

redemax6  

#000334# Game EMPRESARIAL do Livro --- Vidas Secas --- Graciliano Ramos 
Vamos agora fazer a Leitura do Livro Vidas Secas para fazermos REDES DE 

FRANQUIAS.  

 

Capítulo V - O Menino Mais Novo 

 

Aproximou-se do chiqueiro das cabras, viu o bode velho fazendo um barulho feio com 

as ventas arregaçadas, lembrou-se do acontecimento da véspera. Encaminhou-se aos 

juazeiros, curvado, espiando os rastos da égua alazã.  

 

###### Empresa de Franquia#####  

 

Eu estou pensando em um coxo inteligente, que vai contando quantas vezes uma criação 

consome água e comida, através de um chip presente em seu pescoço. Onde todos os 

dados são colhidos e encaminhados para a SEDE DA FAZENDA.  

 

[TEXTO] 04/04/2021 08:56:38 

redemax6  

#000335# Game EMPRESARIAL do Livro --- Vidas Secas --- Graciliano Ramos 
Vamos agora fazer a Leitura do Livro Vidas Secas para fazermos REDES DE 

FRANQUIAS.  

 

Capítulo V - O Menino Mais Novo 

 

A hora do almoço Sinha Vitória repreendeu-o: - Este capeta anda leso.  

 

###### Empresa de Franquia#####  
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Eu estou pensando em um tipo de Lanchonete que o Cliente ao se preparar para ir até o 

estabelecimento usa o APP para declarar sua chegada e encomenda o produto a fim de 

reduzir o seu tempo de espera por consumo dentro da Lanchonete.  

 

[TEXTO] 04/04/2021 09:03:56 

redemax6  

#000336# Game EMPRESARIAL do Livro --- Vidas Secas --- Graciliano Ramos 
Vamos agora fazer a Leitura do Livro Vidas Secas para fazermos REDES DE 

FRANQUIAS.  

 

Capítulo V - O Menino Mais Novo 

 

Ergueu-se, deixou a cozinha, foi contemplar as perneiras, o guarda-peito e o gibão 

pendurados num torno da sala. Daí marchou para o chiqueiro - e o projeto nasceu.  

 

###### Empresa de Franquia#####  

 

Eu pensei em uma franquia que comercializa estratégias para as pessoas se conectarem 

com o descanso pós alimentar.  

 

[TEXTO] 04/04/2021 09:05:34 

redemax6  

#000337# Game EMPRESARIAL do Livro --- Vidas Secas --- Graciliano Ramos 
Vamos agora fazer a Leitura do Livro Vidas Secas para fazermos REDES DE 

FRANQUIAS.  

 

Capítulo V - O Menino Mais Novo 

 

Arredou-se, fez tenção de entender-se com alguém, mas ignorava o que pretendia dizer. 

A égua alazã e o bode misturavam-se, ele e o pai misturavam-se também. 

 

###### Empresa de Franquia#####  

 

Eu estou pensando em uma franquia TEMÁTICA. De posicionamento de Negócios. Em 

que uma pessoa fica responsável por um coletivo que pretende realizar negócios. Em 

que se procura ativar conversão toda vez que a oportunidade se ativa no mercado.  

 

[TEXTO] 04/04/2021 09:08:06 

redemax6  

#000338# Game EMPRESARIAL do Livro --- Vidas Secas --- Graciliano Ramos 
Vamos agora fazer a Leitura do Livro Vidas Secas para fazermos REDES DE 

FRANQUIAS.  
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Capítulo V - O Menino Mais Novo 

 

Rodeou o chiqueiro, mexendo-se como um urubu, arremedando Fabiano. 

 

###### Empresa de Franquia#####  

 

Eu estou pensando em um DRONE dentro da Fazenda que cada animal chipado esse 

DRONE tem a missão de fotografar a informação pictórica e encaminhar para a SEDE 

DA FAZENDA.  

 

[TEXTO] 04/04/2021 09:11:43 

redemax6  

#000339# Game EMPRESARIAL do Livro --- Vidas Secas --- Graciliano Ramos 
Vamos agora fazer a Leitura do Livro Vidas Secas para fazermos REDES DE 

FRANQUIAS.  

 

Capítulo V - O Menino Mais Novo 

 

A necessidade de consultar o irmão apareceu e desapareceu. 

 

###### Empresa de Franquia#####  

 

Eu estou pensando em um software que valida ou não se a decisão tomada deva ser 

colocado em prática depois que a ordem foi lançada de execução de uma tarefa de 

desempenho humano.  

 

[TEXTO] 04/04/2021 09:15:58 

redemax6  

#000340# Game EMPRESARIAL do Livro --- Vidas Secas --- Graciliano Ramos 
Vamos agora fazer a Leitura do Livro Vidas Secas para fazermos REDES DE 

FRANQUIAS.  

 

Capítulo V - O Menino Mais Novo 

 

O outro iria rir-se, mangar dele, avisar Sinha Vitória. Teve medo do riso e da mangação. 

Se falasse naquilo, Sinha Vitória lhe puxaria as orelhas. 

 

###### Empresa de Franquia#####  

 

Eu estou pensando em uma Empresa de Psicodrama que a finalidade é apenas de 

trabalhar com pessoas que apresentam baixa autoestima. Que retira todas as barreira da 

criança, adolescente e adulto no sentido de sua sociabilização.  

 

[TEXTO] 04/04/2021 09:17:15 

redemax6  
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#000341# Game EMPRESARIAL do Livro --- Vidas Secas --- Graciliano Ramos 
Vamos agora fazer a Leitura do Livro Vidas Secas para fazermos REDES DE 

FRANQUIAS.  

 

Capítulo V - O Menino Mais Novo 

 

Evidentemente ele não era Fabiano. Mas se fosse? Precisava mostrar que podia ser 

Fabiano. Conversando, talvez conseguisse explicar-se. 

 

###### Empresa de Franquia#####  

 

Estou pensando em uma câmera de computador COM REGISTRO DATADO que é 

interligado com sistemas de mensagem de um computador que fornece a garantia da 

procedência da mensagem.  

 

[TEXTO] 04/04/2021 09:20:41 

redemax6  

#000342# Game EMPRESARIAL do Livro --- Vidas Secas --- Graciliano Ramos 
Vamos agora fazer a Leitura do Livro Vidas Secas para fazermos REDES DE 

FRANQUIAS.  

 

Capítulo V - O Menino Mais Novo 

 

Pôs-se a caminhar, banzeiro, até que o irmão e Baleia levaram as cabras ao bebedouro. 

A porteira abriu-se, um fartum espalhou-se pelos arredores, os chocalhos soaram, a 

camiSinha de algodão atravessou o pátio, contornou as pedras onde se atiravam cobras 

mortas, passou os juazeiros, desceu a ladeira, alcançou a margem do rio. 

 

###### Empresa de Franquia#####  

 

Eu estou pensando em um moinho de vento na fazenda, ou uma torre, que seja possível 

posicionar uma câmera de visão de temperatura, que possa localizar no pasto um corpo 

biológico, onde a sede da fazenda recebe o dado mapeado para que os animais não 

tenham perigo durante a pastagem.  

 

[TEXTO] 04/04/2021 09:23:42 

redemax6  

#000343# Game EMPRESARIAL do Livro --- Vidas Secas --- Graciliano Ramos 
Vamos agora fazer a Leitura do Livro Vidas Secas para fazermos REDES DE 

FRANQUIAS.  

 

Capítulo V - O Menino Mais Novo 

 

Agora as cabras se empurravam metendo os focinhos na água, os cornos 

entrechocavam-se. Baleia, atarefada, latia correndo. 
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###### Empresa de Franquia#####  

 

Eu imaginei uma empresa especializada em controle de circulação de público, para se 

evitar correria, esmagamento, furtos, em grandes eventos.  

 

[TEXTO] 04/04/2021 09:29:26 

redemax6  

#000344# Game EMPRESARIAL do Livro --- Vidas Secas --- Graciliano Ramos 
Vamos agora fazer a Leitura do Livro Vidas Secas para fazermos REDES DE 

FRANQUIAS.  

 

Capítulo V - O Menino Mais Novo 

 

Trepado na ribanceira, o coração aos baques, o menino mais novo esperava que o bode 

chegasse ao bebedouro. Certamente aquilo era arriscado, mas parecia-lhe que ali em 

cima tinha crescido e podia virar Fabiano. 

 

###### Empresa de Franquia#####  

 

Eu estou penando em uma Empresa que cria Regras de utilização do Espaço a fim de 

manter um ambiente interno em harmonia.  

 

[TEXTO] 04/04/2021 09:32:37 

redemax6  

#000345# Game EMPRESARIAL do Livro --- Vidas Secas --- Graciliano Ramos 
Vamos agora fazer a Leitura do Livro Vidas Secas para fazermos REDES DE 

FRANQUIAS.  

 

Capítulo V - O Menino Mais Novo 

 

Sentou-se indeciso. O bode ia saltar e derrubá-lo. 

 

###### Empresa de Franquia#####  

 

Eu estou pensando em uma escolinha infantil que ensina para as crianças como devem 

se portar diante dos animais para a autopreservação de todos.  

 

[TEXTO] 04/04/2021 09:35:15 

redemax6  

#000346# Game EMPRESARIAL do Livro --- Vidas Secas --- Graciliano Ramos 
Vamos agora fazer a Leitura do Livro Vidas Secas para fazermos REDES DE 

FRANQUIAS.  

 

Capítulo V - O Menino Mais Novo 
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Ergueu-se, afastou-se, quase livre da tentação, viu um bando de periquitos que voava 

sobre as catingueiras. Desejou possuir um deles, amarrá-lo com uma embira, dar-lhe 

comida. Sumiram-se todos chiando, e o pequeno ficou triste, espiando o céu cheio de 

nuvens brancas. Algumas eram carneirinhos, mas desmanchavam-se e tornavam-se 

bichos diferentes. Duas grandes se juntaram - e uma tinha a figura da égua alazã, a outra 

representava Fabiano. 

 

###### Empresa de Franquia#####  

 

Eu estou pensando em uma câmera que se posiciona no telhado da casa, interligada ao 

computador da residência, que registra todas as mutações significativas para detecção de 

seres vivos sob a área atmosférica superior ao telhado.  

 

[TEXTO] 04/04/2021 09:38:06 

redemax6  

#000347# Game EMPRESARIAL do Livro --- Vidas Secas --- Graciliano Ramos 
Vamos agora fazer a Leitura do Livro Vidas Secas para fazermos REDES DE 

FRANQUIAS.  

 

Capítulo V - O Menino Mais Novo 

 

Baixou os olhos encandeados, esfregou-os, aproximou-se novamente da ribanceira, 

distinguiu a massa confusa do rebanho, ouviu as pancadas dos chifres. Se o bode já 

tivesse bebido, ele experimentaria decepção. Examinou as pernas finas, a camiSinha 

encardida e rasgada. Enxergara viventes no céu, considerava-se protegido, convencia-se 

de que forças misteriosas iam ampará-lo. Boiaria no ar, como um periquito. 

 

###### Empresa de Franquia#####  

 

Esse trecho tem vários problemas sociais, mas me interessei somente pelo óculos que na 

parte interna tem uma microcâmera que se conecta wi-fi com o celular do cidadão, que 

colhe informações do GLOBO Ocular e envia para a Clínica Médica. Onde uma 

assinatura com o médico deixa a série de dados sobre o GLOBO OCULAR em que se 

ativa ou não consultas de checkup. 

 

Voltaremos no game às 10:20 horário de Brasília. Vamos descansar agora.  

 

[TEXTO] 04/04/2021 09:43:20 

redemax6  

#000348# Game EMPRESARIAL do Livro --- Vidas Secas --- Graciliano Ramos 
Vamos agora fazer a Leitura do Livro Vidas Secas para fazermos REDES DE 

FRANQUIAS.  

 

Capítulo V - O Menino Mais Novo 
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Pôs-se a berrar, imitando as cabras, chamando o irmão e a cachorra. Não obtendo 

resultado, indignou-se. Ia mostrar aos dois uma proeza, voltariam para casa espantados. 

 

###### Empresa de Franquia#####  

 

Eu pensei em uma Empresa de Childersitter que PAIS contratam um profissional para 

estimular o diálogo funcional da criança através do Digital.  

 

[TEXTO] 04/04/2021 10:24:14 

redemax6  

#000349# Game EMPRESARIAL do Livro --- Vidas Secas --- Graciliano Ramos 
Vamos agora fazer a Leitura do Livro Vidas Secas para fazermos REDES DE 

FRANQUIAS.  

 

Capítulo V - O Menino Mais Novo 

 

Aí o bode se avizinhou e meteu o focinho na água. O menino despenhou-se da 

ribanceira, escanchou-se no espinhaço dele. 

 

###### Empresa de Franquia#####  

 

Eu imaginei uma empresa que desenvolve conjunto de soluções para bebês no hábito 

alimentar não ter contato com a secreção da comida quando a criança está praticando a 

alimentação.  

 

[TEXTO] 04/04/2021 10:25:36 

redemax6  

#000350# Game EMPRESARIAL do Livro --- Vidas Secas --- Graciliano Ramos 
Vamos agora fazer a Leitura do Livro Vidas Secas para fazermos REDES DE 

FRANQUIAS.  

 

Capítulo V - O Menino Mais Novo 

 

Mergulhou no pelame fofo, escorregou, tentou em vão segurar-se com os calcanhares, 

foi atirado para a frente, voltou, achou-se montado na garupa do animal, que saltava 

demais e provavelmente se distanciava do bebedouro. Inclinou-se para um lado, mas 

fortemente sacudido, retomou a posição vertical, entrou a dançar desengonçado, as 

pernas abertas, os braços inúteis. Outra vez impelido para a frente, deu um salto mortal, 

passou por cima da cabeça do bode, aumentou o rasgão da camisa numa das pontas e 

estirou-se na areia. Ficou ali estatelado, quietinho, um zunzum nos ouvidos, percebendo 

vagamente que escapara sem honra da aventura. 

 

###### Empresa de Franquia#####  

 

Eu estou pensando em uma Empresa que cria uma série de produtos para isolar 

patógenos, tais como carrapato estrela, do contato do animal no pasto e vaqueiro na 
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entrada da casa em uma fazenda.  

 

[TEXTO] 04/04/2021 10:31:28 

redemax6  

#000351# Game EMPRESARIAL do Livro --- Vidas Secas --- Graciliano Ramos 
Vamos agora fazer a Leitura do Livro Vidas Secas para fazermos REDES DE 

FRANQUIAS.  

 

Capítulo V - O Menino Mais Novo 

 

Viu as nuvens que se desmanchavam no céu azul, embirrou com elas. Interessou-se pelo 

vôo dos urubus. Debaixo dos couros, Fabiano andava banzeiro, pesado, direitinho um 

urubu. 

 

###### Empresa de Franquia#####  

 

Em contato com esse conteúdo do texto eu tive conexão com um pequeno sensor de 

umidade que se acopla ao celular para fazer uma série de dados estatísticos em uma 

fazenda.  

 

[TEXTO] 04/04/2021 10:35:47 

redemax6  

#000352# Game EMPRESARIAL do Livro --- Vidas Secas --- Graciliano Ramos 
Vamos agora fazer a Leitura do Livro Vidas Secas para fazermos REDES DE 

FRANQUIAS.  

 

Capítulo V - O Menino Mais Novo 

 

Sentou-se, apalpou as juntas doídas. Fora sacolejado violentamente, parecia-lhe que os 

ossos estavam deslocados. 

 

###### Empresa de Franquia#####  

 

Eu pensei em um celular que oferece um módulo de câmera de densidade de calor, onde 

novos tipos de aplicações térmicas podem surgir tais como a visualização interna de 

prováveis fraturas de ossos.  

 

[TEXTO] 04/04/2021 10:38:05 

redemax6  

#000353# Game EMPRESARIAL do Livro --- Vidas Secas --- Graciliano Ramos 
Vamos agora fazer a Leitura do Livro Vidas Secas para fazermos REDES DE 

FRANQUIAS.  

 

Capítulo V - O Menino Mais Novo 
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Olhou com raiva o irmão e a cachorra. Deviam tê-lo prevenido. Não descobriu neles 

nenhum sinal de solidariedade : o irmão ria como um doido, Baleia, séria, desaprovava 

tudo aquilo. Achou-se abandonado e mesquinho, exposto a quedas, coices e marradas. 

 

###### Empresa de Franquia#####  

 

Estou pensando em uma câmera de onda de calor que em contraste com feições 

corporais detecta elevação da tensão cerebral de uma pessoa para medir uma certa 

probabilidade de agressividade estampada em seu comportamento em uma área pública.  

 

[TEXTO] 04/04/2021 10:41:02 

redemax6  

#000354# Game EMPRESARIAL do Livro --- Vidas Secas --- Graciliano Ramos 
Vamos agora fazer a Leitura do Livro Vidas Secas para fazermos REDES DE 

FRANQUIAS.  

 

Capítulo V - O Menino Mais Novo 

 

Ergueu-se, arrastou-se com desânimo até a cerca do bebedouro, encostou-se a ela, o 

rosto virado para a água barrenta, o coração esmorecido. Meteu os dedos finos pelo 

rasgão, coçou o peito magro. O tropel das cabras perdeu-se na ladeira, a cachorrinha 

ladrou longe. Como estariam as nuvens? Provavelmente algumas se transformavam em 

carneirinhos, outras eram como bichos desconhecidos. 

 

###### Empresa de Franquia#####  

 

Aqui tem várias empresas. Mas me interessei pela empresa que adicionou inteligência 

ao Calçado: é um pequeno dispositivo (sensor) na plataforma do tênis que faz 

estatísticas sobre a evolução dos passos de uma pessoa no decorrer do dia, e encaminha 

para o ortopedista, mediante uma assinatura de contrato.  

 

[TEXTO] 04/04/2021 10:43:56 

redemax6  

#000355# Game EMPRESARIAL do Livro --- Vidas Secas --- Graciliano Ramos 
Vamos agora fazer a Leitura do Livro Vidas Secas para fazermos REDES DE 

FRANQUIAS.  

 

Capítulo V - O Menino Mais Novo 

 

Lembrou-se de Fabiano e procurou esquecê-lo. Com certeza Fabiano e Sinha Vitória 

iam castigá-lo por causa do acidente. Levantou os olhos tímidos. A lua tinha aparecido, 

engrossava, acompanhada por uma estrelinha quase invisível. Aquela hora os Periquitos 

descansavam na vazante, nas touceiras secas de milho. Se possuísse um daqueles 

periquitos, seria feliz. 

 

http://www.lenderbook.com/redemax6
http://www.lenderbook.com/redemax6


###### Empresa de Franquia#####  

 

Eu estou pensando em uma câmera que filma a fazenda à noite, ou uma instalação 

predial sem iluminação onde o registro transcorre como se tivesse luz do dia solar.  

 

[TEXTO] 04/04/2021 10:47:52 

redemax6  

#000356# Game EMPRESARIAL do Livro --- Vidas Secas --- Graciliano Ramos 
Vamos agora fazer a Leitura do Livro Vidas Secas para fazermos REDES DE 

FRANQUIAS.  

 

Capítulo V - O Menino Mais Novo 

 

Baixou a cabeça, tornou a olhar a poça escura que o gado esvaziara. Uns riachos miúdos 

marejavam na areia como artérias abertas de animais. Recordou-se das cabras abatidas a 

mão de pilão, penduradas de cabeça para baixo num caibro do copiar, sangrando. 

 

###### Empresa de Franquia#####  

 

Eu estou penando em uma Empresa que coloca um sensor de nível de volume de água 

em toda uma extensão de vazante necessária para gerar a informação de quanto cada 

fazenda possa utilizar de forma racional um potencial hídrico durante um ano de 

produção agrícola.  

 

[TEXTO] 04/04/2021 10:53:02 

redemax6  

#000357# Game EMPRESARIAL do Livro --- Vidas Secas --- Graciliano Ramos 
Vamos agora fazer a Leitura do Livro Vidas Secas para fazermos REDES DE 

FRANQUIAS.  

 

Capítulo V - O Menino Mais Novo 

 

Retirou-se. A humilhação atenuou-se pouco a pouco e morreu. Precisava entrar em casa, 

jantar, dormir. E precisava crescer, ficar tão grande como Fabiano, matar cabras a mão 

de pilão, trazer uma faca de ponta à cintura. Ia crescer, espichar-se numa cama de varas, 

fumar cigarros de palha, calçar sapatos de couro cru. 

 

###### Empresa de Franquia#####  

 

Eu pensei em um energético que retira o humano de uma sensação de pesar 

momentânea em que foi gerado um luto significativo. Para ele não entrar em rota de 

instalação de uma depressão.  

 

[TEXTO] 04/04/2021 10:54:40 

redemax6  
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#000358# Game EMPRESARIAL do Livro --- Vidas Secas --- Graciliano Ramos 
Vamos agora fazer a Leitura do Livro Vidas Secas para fazermos REDES DE 

FRANQUIAS.  

 

Capítulo V - O Menino Mais Novo 

 

Subiu a ladeira, chegou-se a casa devagar, entortando as pernas, banzeiro. 

 

###### Empresa de Franquia#####  

 

Eu estou pensando em um sistema hidráulico acoplado ao pé, que ajuda cidadãos a 

caminhar em avenidas de subidas e declives tais como Belo Horizonte, principalmente 

para pessoas que fazem entregas de casa em casa.  

 

[TEXTO] 04/04/2021 10:59:21 

redemax6  

#000359# Game EMPRESARIAL do Livro --- Vidas Secas --- Graciliano Ramos 
Vamos agora fazer a Leitura do Livro Vidas Secas para fazermos REDES DE 

FRANQUIAS.  

 

Capítulo V - O Menino Mais Novo 

 

Quando fosse homem, caminharia assim, pesado, cambaio, importante, as rosetas das 

esporas tilintando. Saltaria no lombo de um cavalo brabo e voaria na catinga como pé-

de-vento, levantando poeira. Ao regressar, apear-se-ia num pulo e andaria no pátio 

assim torto, de perneiras, gibão, guarda-peito e chapéu de couro com barbicacho. O 

menino mais velho e Baleia ficariam admirados. 

 

###### Empresa de Franquia#####  

 

Eu pensei em uma Clínica Nutricional que prepara uma dieta TEMÁTICA com 

Finalidade especifica, entre elas o de tornar a pessoa mais Proativa na realização de 

tarefas (equilíbrio energético). 

 

Terminamos o Capítulo de Hoje. Boa páscoa, e Retornaremos no próximo sábado com o 

capitulo Capítulo VI - O Menino Mais Velho em que iremos continuar o GAME 

EMPRESARIAL com meta de finalizar também na parte da manhã. E continuaremos o 

novo capítulo no próximo domingo. 

 

Só o Livro Vidas Secas de Graciliano Ramos dá para gerar no Brasil cerca de 14,8 

Milhões de Postos Laborais (Patronal e Empregatício) é o suficiente para corrigir a 

distorção de desemprego Estrutural no Brasil Nós da LenderBook temos uma 

perspectiva do Livro Vidas Secas, mas afirmo que são mais de 100 perspectivas 

Empresariais para cada frase construir uma ideia Empresarial. 

 

Por exemplo, uma pessoa que faça mini estátuas de bolinha de gude para cada frase do 

livro VIDAS SECAS pode fazer um cenário sobre o que é falado. 
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Por exemplo, cada frase do livro VIDAS SECAS você pode fazer uma composição de 

bordado que será muito valorizado no mundo inteiro. Ou uma pintura de vaso. 

 

Cada frase do livro VIDAS SECAS pode fazer parte de um ALBÚM DE 

FIGURINHAS. 

 

Dou minha palavra que o LIVRO VIDAS SECAS possui mais de 100 Perspectivas 

Empresariais. 

 

Perspectiva do Cartão Postal. 

 

Perspectiva da Camiseta discolada. 

 

Perspectiva da Tirinha de Jornal 

 

Perspectiva do PODCAST 

 

Perspectiva da Frase ser tipo um bolinho da Sorte para Meditação 

 

Perspectiva que cada frase seja um tipo de designer de Bolo de Aniversário Confeitado 

 

Cada frase pode ser uma maquete de cenário. 

 

Cada frase pode gerar um Bichinho de Pelúcia. 

 

Você pode usar cada frase para criar algum slogan publicitário ou de caminhão 

 

GARANTO QUE SÓ O LIVRO VIDAS SECAS DE GRACILIANO RAMOS GERA 

MAIS DE 14,8 Milhões de novas Rendas Econômicas. Nós podemos até MONTAR 

UM MUSEU SOMENTE DE TELAS DE TODO LIVRO VIDAS SECAS DE 

GRACILIANO RAMOS NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO. 

 

Perspectiva da Empresa Fotográfica que monta o Cenário da frase para colocar no 

álbum de fotografia da família. (Para a família que faturou com a frase). 

 

########### 

 

NO MEU RECESSO DE NATAL ME PEDIRAM PARA TRABALHAR 

COGNITIVAMENTE COM OS QUATRO EVANGELHOS DA BÍBLIA NA 

PERSPECTIVA DE REFLEXÃO EM DEUS. Uma Escritor (a) acabou de me falar 

que para cada Capítulo do livro VIDAS SECAS irá fazer um volume PARA CRIANÇA 

na forma de livro ILUSTRADO. 

 

Esse (a) Escritor (a) conseguiu transformar conforme o livro VIDAS SECAS o seu 

frango caipira de R$ 10,00 reais para o valor agregado de R$ 75,00 reais. 

 

Nós vimos ontem que Sinhá Vitória tinha um galinheiro e um problema de não poder 

trocar a sua cama ou gastar o dinheiro em outro tipo de melhoria de sua fazenda. Onde 

expomos que a sua galinha deveria ter um valor agregado que saísse de preço de R$ 

10,00 reais para uma realidade de R$ 50,00 pela adição de valor dentro do produto. 



Logo, vimos agora por nossos correspondentes ser uma realidade possível onde temos 

6.820 hospitais em todo o território nacional, que demandam alimentos especiais para 

cada tipo de paciente. Esse é o mercado, que paga por um preço especial para que a 

galinha tenha por exemplo baixo índice de gorduras e colesterol. Para que as hortaliças 

sejam produzidas sem nenhum tipo de agrotóxico. Temos também a galinha da indústria 

farmacêutica com características definidas de acordo com a necessidade de produção de 

medicamentos. Que tem um VALOR DE MERCADO MAIOR QUE A GALINHA DE 

R$ 10,00. Existe pelo menos uma aplicação de galinha que ela valha R$ 50,00 reais 

nessa realidade do exemplo em que o mercado tem exigência de R$ 10,00. 

 

Um Leitor (a) disse por Telecomunicações Telepáticas ser possível uma aplicação para 

criação de galinha que na indústria farmacêutica ela venha a valer cada uma R$ 300,00 

reais, pelo que entendi é uma fortificação nutricional dos ossos dessa galinha no auxílio 

de pessoas fraturadas e/ou com osteoporose.  

 

Um Leitor (a) acabou de contribuir que é de seu conhecimento que existem galinhas de 

EXPOSIÇÃO que possuem valor agregado acima de R$ 300,00 Reais. 

 

Então como deve agir o Produtor de Galinhas Brasileiro: SE EXISTE MERCADO 

PARA 15 TIPOS DE POSTURA PARA DIFERENTES POSICIONAMENTOS DE 

PREÇO, SUA CARTEIRA EM GALINHAS DEVE SER O MÁXIMO 

DIVERSIFICADA para atender vários tipos de clientes. E trabalhar sobre os 

quantitativos de cada tipo de consumo em termos de portfólio da relação de oferta e 

demanda. 

 

O QUE EU QUERO DIZER É QUE DÁ PARA SINHÁ VITÓRIA COMPRAR A 

CAMA E MODERNIZAR A FAZENDA APENAS TRABALHANDO EM SEU 

GALINHEIRO. 

 

Um fazendeiro Farmacêutico acaba de utilizar as Telecomunicações Telepáticas para 

me falar que o preço de sua galinha é de US$ 4,000.00 Dólares Americanos. Ele 

trabalhou com sua galinha que tinha uma doença incurável e conseguiu lhe devolver 

vitalidade e saúde de consumo de sua carne. A molécula para aplicar em todas as 

granjas de todo mundo está dentro de sua galinha. 

 

Tem também a Galinha tratada de forma especial só para GERAR O OVO ESPECIAL 

PARA A INDÚSTRIA FARMACÊUTICA. 

 

Sinhá Vitória tem condições ou não de MODERNIZAR A FAZENDA e COMPRAR A 

CAMA???? 

 

Um Leitor (a) colaborador está me relatando que pode ter GALINHAS em seu 

Galinheiro para ser utilizada em meio publicitário ou novelas. Como está passando 

recentemente na REDE GLOBO de uma novela que uma das personagens terá uma 

galinha. Alto valor agregado de manter essa galinha ATRIZ-PET dentro da Televisão. 

 

O Senhor (a) pode criar também uma linha de Galinhas Pastoras para ficar comendo 

escorpião e cobras corais em pasto onde tem caprinos, ovelhas, e outros animais de 

pequeno e médio porte. ESSE TIPO DE GALINHA É ARISCA E NÃO PODE FAZER 

PARTE DA ALIMENTAÇÃO HUMANA, PORQUE ELAS SÃO CONDICIONADAS 



A COMEREM OS CARRAPATOS DO GADO. A VENDA DESSA GALINHA É 

PARA A FINALIDADE DE RETIRADA DE PRAGAS DO SOLO. (GRILOS e 

GAFANHOTOS) 

 

Podemos também pensar em uma linha de PINTINHOS para crianças em fase de 

crescimento. 

 

Podemos pensar em um GALINHEIRO COM ASSINATURA DE BBB para crianças, 

como entretenimento. Onde a criança vê o seu PINTINHO DENTRO DO 

GALINHEIRO na sua almofada CINEMATOGRÁFICA em interação com outros 

animais. 

 

MAIS UM TIPO DE COLABORAÇÃO: acabei de ser informado que existem 

composições de fezes de galinha que também são condicionados a ter alto valor 

agregado. 

 

Tem também a LINHA DE FOTOGRAFIA, que o FAZENDEIRO prepara PATINHOS 

para a criança andar na frente com os patinhos em perseguição somente para fazer 

filmagens e tirar fotos na fazenda. 

 

O Senhor (a) pode também vender uma mini Cartela de Ovo, onde cada ovo tem 

pezinhos e simulação de partes de PINTINHOS saindo da casca de ovo, PARA 

FAMÍLIAS que possuem crianças que acompanham o hábito de compra desse material. 

 
 



 
 

 

Quando A Hierarquia Estelar distribui FLUXOS DE COMÉRCIO geralmente ela pede 

COERÊNCIA DO EMPRESÁRIO em relação a formação de seu negócio. Por exemplo, 

se você como empresário quer toda a informação gratuita para a Hierarquia Estelar é 

como se o Empresário abdicasse de remuneração para seu empreendimento. Por isso 

falei que quem quer ganhar dinheiro em algum negócio com a influência de Graciliano 

Ramos deverá comprar o Livro. NA VIA LÁCTEA SE VOCÊ QUER SER 

REMUNERADO VOCÊ DEVE REMUNERAR. QUEM não quer ser remunerado e 

quer montar a Empresa pela influência de Graciliano Ramos só baixar o PDF gratuito 

de livro e exercer uma atividade. NA VIA LÁCTEA VOCÊ TAMBÉM É LIVRE NO 

SEU MODELO EMPRESARIAL E ECONÔMICO. 
 

Por que a minha Empresa LenderBook o Modelo Empresarial é de ACORDO COM A 

CONSCIÊNCIA? Porque nós temos Clientes em vários Modelos Econômicos em vários 

planetas. Não posso restringir apenas ao papel moeda local porque senão fecho as portas 

para mim em outros mercados na Via Láctea. 

 

Tem nação por exemplo, que já saiu do estágio do papel moeda e tem equipamento que 



corrige o envelhecimento de minhas células, ela tem interesse em meus livros então eles 

através de LASER rejuvelhece uma por uma de minhas células. E se for o caso também 

da minha família de 700 pessoas. 

 

A Korea do Norte me deu o mesmo Benefício que ela dá para seu cidadão. Me convidou 

para um Jantar na Embaixada. 

 

A Korea do Norte me ajudou nesse gesto a MELHORAR MEU RANKING DE 

REPUTAÇÃO EMPRESARIAL NO COSMOS. 

 

A LenderBook trabalha em todos os Modelos Econômicos da região para Elevar nosso 

PIB. 

 

A LenderBook também respeitou o Modelo de Consciência das Religiões. Também 

ganhamos em Reputação Empresarial no Cosmos. 

 

Nós da LenderBook conseguimos fazer a UNIVERSALIDADE DE NOSSO 

CONTEÚDO. Temos o modelo também de papel moeda que nossa consultoria custa R$ 

5.000,00 para cada oito horas seguidas de intervenção POR PESSOA. E temos o 

modelo aberto em que a base de dados pode ser acessada para livre pesquisa da 

sociedade. 

 

A assinatura anual de nossas informações segue também o princípio da 

UNIVERSALIZAÇÃO. Em um fator de R$ 1,00 anual por cada usuário. 

 

Deixo claro que a LenderBook oferece em termos de inovação é apenas PESQUISA DE 

PONTEIROS MNÊMICOS. Nós acessamos várias bibliotecas públicas nessa ZONA 

ESTELAR e disponibilizamos as principais informações que AGREGAM PIB para o 

planeta TERRA. 

 

No mercado Interno do Planeta Terra Criamos uma Enciclopédia UNIVERSAL para 

gerar PRESERVAÇÃO DE VIDA DIANTE DA EMINÊNCIA DE PERDA DA VIDA 

DEVIDO A PANDEMIA para cada pessoa que quisesse Comprar A ENCICLOPÉDIA 

pagasse para sua Religião ou Instituição de apoio R$ 50,00 reais pela Obra. MAS EM 

NENHUM MOMENTO EU TRANSFERI OS DIREITOS AUTORAIS. Eu apenas 

estou aplicando o que deveria ganhar de capitais para salvar vidas humanas enquanto 

OCORRE A PANDEMIA. 

 

SE ALGUÉM TIVER CONFISCADO NOSSAS ASSINATURAS ATRAVÉS DO PIX 

ESTÁ ERRADA DENTRO DO CONCEITO JURÍDICO NO BRASIL E ESTÁ 

INCORENTE COM AS PRÁTICAS LEAIS DE COMÉRCIO NO PLANETA. 

 

As minhas informações eu tenho PESQUISA DE PONTEIRO SUFICIENTE PARA 

GERAR EMPREGOS E EMPRESÁRIOS NO PLANETA INTEIRO. 

 

O que os TEMPLOS vão fazer: produzir medicamentos naturais para melhorar o 

sistema imunológico, dar assistência para pessoas isoladas, pagar a dívida de hospitais 

que iriam paralisar por endividamentos, comprar a cesta de alimentos para quem está 

passando fome,... TUDO que for necessário PARA DAR SOBREVIDA PARA O 

CIDADÃO enquanto nós não geramos a CONEXÃO DE RENDA PARA TODOS, ou 



vocês gerem por si próprios a conexão de RENDA..  

 

[TEXTO] 04/04/2021 11:03:57 

redemax6  

#000360# Game EMPRESARIAL do Livro --- Vidas Secas --- Graciliano Ramos 
Vamos agora fazer a Leitura do Livro Vidas Secas para fazermos REDES DE 

FRANQUIAS.  

 

Capítulo VI - O Menino Mais Velho 

 

Deu-se aquilo porque Sinha Vitória não conversou um instante com o menino mais 

velho. Ele nunca tinha ouvido falar em inferno. Estranhando "a linguagem de Sinha 

Terta, pediu informações. Sinha Vitória, distraída, aludiu vagamente a certo lugar ruim 

demais, e como o filho exigisse uma descrição, encolheu os ombros. 

 

###### Empresa de Franquia#####  

 

Eu estou pensando em um APP que o cidadão fala algum conceito Espiritual que deseja 

aprender e o celular gera a informação de voz do local em que um livro Canônico gera a 

transcrição fonética do ensinamento.  

 

[TEXTO] 10/04/2021 08:04:24 

redemax6  

#000361# Game EMPRESARIAL do Livro --- Vidas Secas --- Graciliano Ramos 
Vamos agora fazer a Leitura do Livro Vidas Secas para fazermos REDES DE 

FRANQUIAS.  

 

Capítulo VI - O Menino Mais Velho 

 

O menino foi à sala interrogar o pai, encontrou-o sentado no chão, com as pernas 

abertas, desenrolando um meio de sola. 

 

###### Empresa de Franquia#####  

 

Eu consegui na Biblioteca um equipamento que aponta um feixe de luz para o meio de 

sola e repassa para o celular todas as dimensões do objeto.  

 

[TEXTO] 10/04/2021 08:10:08 

redemax6  

#000362# Game EMPRESARIAL do Livro --- Vidas Secas --- Graciliano Ramos 
Vamos agora fazer a Leitura do Livro Vidas Secas para fazermos REDES DE 

FRANQUIAS.  

 

Capítulo VI - O Menino Mais Velho 
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- Bota o pé aqui. 

 

###### Empresa de Franquia##### 

 

Eu estou pensando em um tapete conectado com um chaveamento de chuveiro, que 

quando um usuário posiciona-se no local correto faz ligar a ducha de água com 

controladores de densidade do jato.  

 

[TEXTO] 10/04/2021 08:11:45 

redemax6  

#000363# Game EMPRESARIAL do Livro --- Vidas Secas --- Graciliano Ramos 
Vamos agora fazer a Leitura do Livro Vidas Secas para fazermos REDES DE 

FRANQUIAS.  

 

Capítulo VI - O Menino Mais Velho 

 

A ordem se cumpriu e Fabiano tomou medida da alpercata : deu um traço com a ponta 

da faca atrás do calcanhar, outro adiante do dedo grande. Riscou em seguida a forma do 

calçado e bateu palmas 

 

###### Empresa de Franquia##### 

 

Eu extrai da Biblioteca um objeto do tamanho de um monitor dupla superfície, que você 

introduz um tecido ou sola no meio e uma porta usb está configurada para o tipo de 

corte que o material deverá sofrer de transformação. Vendo em visão ampliada é um 

pequeno laser que anda por toda superfície conforme a configuração do software.  

 

[TEXTO] 10/04/2021 08:15:28 

redemax6  

#000364# Game EMPRESARIAL do Livro --- Vidas Secas --- Graciliano Ramos 
Vamos agora fazer a Leitura do Livro Vidas Secas para fazermos REDES DE 

FRANQUIAS.  

 

Capítulo VI - O Menino Mais Velho 

 

- Arreda. 

 

###### Empresa de Franquia##### 

 

Eu estou vendo o Equipamento estelar me mostrar um sensor que adere a uma quina de 

um objeto que joga ondas de frequência, similares ao equipamento de veículo que avisa 

proximidade do para choque com uma superfície dentro de ambientes em que o risco de 

aproximação poderá converter em acidentes, tais como um forno ou fogão industrial. O 

equipamento lança um BIP SONORO que desperta na pessoa a necessidade para afastar 
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do objeto.  

 

[TEXTO] 10/04/2021 08:23:46 

redemax6  

#000365# Game EMPRESARIAL do Livro --- Vidas Secas --- Graciliano Ramos 
Vamos agora fazer a Leitura do Livro Vidas Secas para fazermos REDES DE 

FRANQUIAS.  

 

Capítulo VI - O Menino Mais Velho 

 

O pequeno afastou-se um pouco, mas ficou por ali rondando e timidamente arriscou a 

pergunta. Não obteve resposta, voltou à cozinha, foi pendurar-se à saia da mãe: 

 

###### Empresa de Franquia##### 

 

Eu estou pensando em um pequeno robô que se conecta a todos os Digitals de cada 

morador de uma casa, ou de cada funcionário de um setor, que fica fazendo associações 

e quando detecta oportunidade gera a interação do conteúdo comum de conhecimento 

que duas pessoas presentes no mesmo ambiente estejam se organizando em 

informações.  

 

[TEXTO] 10/04/2021 08:26:11 

redemax6  

#000366# Game EMPRESARIAL do Livro --- Vidas Secas --- Graciliano Ramos 
Vamos agora fazer a Leitura do Livro Vidas Secas para fazermos REDES DE 

FRANQUIAS.  

 

Capítulo VI - O Menino Mais Velho 

 

- Como é? 

 

###### Empresa de Franquia##### 

 

Estou pensando em um site de busca somente de conteúdos que ensinam a fazer 

atividades humanas.  

 

[TEXTO] 10/04/2021 08:31:23 

redemax6  

#000367# Game EMPRESARIAL do Livro --- Vidas Secas --- Graciliano Ramos 
Vamos agora fazer a Leitura do Livro Vidas Secas para fazermos REDES DE 

FRANQUIAS.  

 

Capítulo VI - O Menino Mais Velho 
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Sinha Vitória falou em espetos quentes e fogueiras. 

 

###### Empresa de Franquia##### 

 

Eu estou pensando em uma franquia de espetos e comidas para camping e trilhas.  

 

[TEXTO] 10/04/2021 08:33:17 

redemax6  

#000368# Game EMPRESARIAL do Livro --- Vidas Secas --- Graciliano Ramos 
Vamos agora fazer a Leitura do Livro Vidas Secas para fazermos REDES DE 

FRANQUIAS.  

 

Capítulo VI - O Menino Mais Velho 

 

- A senhora viu? 

 

###### Empresa de Franquia##### 

 

Eu estou pensando em um software que armazena imagens de acessos no Digital de 

tudo que um usuário de internet se conectou. E facilita a busca da informação pré-

gravada caso necessário o retorno da ativação da lembrança.  

 

[TEXTO] 10/04/2021 08:38:25 

redemax6  

#000369# Game EMPRESARIAL do Livro --- Vidas Secas --- Graciliano Ramos 
Vamos agora fazer a Leitura do Livro Vidas Secas para fazermos REDES DE 

FRANQUIAS.  

 

Capítulo VI - O Menino Mais Velho 

 

Aí Sinha Vitória se zangou, achou-o insolente e aplicou-lhe um cocorote. 

 

###### Empresa de Franquia##### 

 

Eu me ativei com um bracelete conectado ao celular que controla a temperatura do 

corpo e a pressão arterial numa série de dados conectado ao médico cuja assinatura 

habilita o acompanhamento.  

 

[TEXTO] 10/04/2021 08:41:25 

redemax6  

#000370# Game EMPRESARIAL do Livro --- Vidas Secas --- Graciliano Ramos 
Vamos agora fazer a Leitura do Livro Vidas Secas para fazermos REDES DE 

FRANQUIAS.  
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Capítulo VI - O Menino Mais Velho 

 

O menino saiu indignado com a injustiça, atravessou o terreiro, escondeu-se debaixo 

das catingueiras murchas, à beira da lagoa vazia. 

 

###### Empresa de Franquia##### 

 

Eu estou pensando em um Mini celular Localizador na forma de um colar para crianças, 

para quando for necessário a localização via GPS dos país a criança possa ser 

imediatamente encontrada, como também todo o seu percurso registrado que a levou a 

se afastar de casa.  

 

[TEXTO] 10/04/2021 08:44:50 

redemax6  

#000371# Game EMPRESARIAL do Livro --- Vidas Secas --- Graciliano Ramos 
Vamos agora fazer a Leitura do Livro Vidas Secas para fazermos REDES DE 

FRANQUIAS.  

 

Capítulo VI - O Menino Mais Velho 

 

A cachorra Baleia acompanhou-o naquela hora difícil. Repousava junto à trempe, 

cochilando no calor, à espera de um osso. Provavelmente não o receberia, mas 

acreditava nos ossos, e o torpor que a embalava era doce. Mexia-se de longe em longe, 

punha na dona as pupilas negras onde a confiança brilhava. Admitia a existência de um 

osso graúdo na panela, e ninguém lhe tirava esta certeza, nenhuma inquietação lhe 

perturbava os desejos moderados. As vezes recebia pontapés sem motivo. Os pontapés 

estavam previstos e não dissipavam a imagem do osso. 

 

###### Empresa de Franquia##### 

 

Eu pensei em uma franquia que os alimentos possuem formato de ossos. Para despertar 

a imaginação de quem os manusear.  

 

[TEXTO] 10/04/2021 08:46:53 

redemax6  

#000372# Game EMPRESARIAL do Livro --- Vidas Secas --- Graciliano Ramos 
Vamos agora fazer a Leitura do Livro Vidas Secas para fazermos REDES DE 

FRANQUIAS.  

 

Capítulo VI - O Menino Mais Velho 

 

Naquele dia a voz estridente de Sinha Vitória e o cascudo no menino mais velho 

arrancaram Baleia da modorra e deram-lhe a suspeita de que as coisas não iam bem. Foi 

esconder-se num canto, por detrás do pilão, fazendo-se miúda entre cumbucos e cestos. 

Um minuto depois levantou o focinho e procurou orientar-se. O vento morno que 

soprava da lagoa fixou-lhe a resolução: esgueirou-se ao longo da parede, transpôs a 
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janela baixa da cozinha, atravessou o terreiro, passou pelo pé de turco, topou a 

camarada, chorando, muito infeliz, à sombra das catingueiras. Tentou minorar-lhe o 

padecimento saltando em roda e balançando a cauda. Não podia sentir dor excessiva. E 

como nunca se impacientava, continuou a pular, ofegante, chamando a atenção do 

amigo. Afinal convenceu-o de que o procedimento dele era inútil. 

 

###### Empresa de Franquia##### 

 

Eu estou pensando em um exame clínico e Médico que o humano coloca 30 adesivos 

em média de minicelulares no corpo em que o dado é encaminhado para um médico a 

fim de proceder a avaliação dos movimentos funcionais e disfuncionais no decorrer de 

uma semana do paciente. Avalia o caminhar, o sentar, o agachar, o pegar objetos, a 

rotação do pescoço, a coluna vertebral, a flexão de pernas, braços e antebraços, a 

velocidade com que o corpo curva e se projeta em postura,...  

 

[TEXTO] 10/04/2021 08:54:49 

redemax6  

#000373# Game EMPRESARIAL do Livro --- Vidas Secas --- Graciliano Ramos 
Vamos agora fazer a Leitura do Livro Vidas Secas para fazermos REDES DE 

FRANQUIAS.  

 

Capítulo VI - O Menino Mais Velho 

 

O pequeno sentou-se, acomodou nas pernas a cabeça da cachorra, pôs-se a contar-lhe 

baixinho uma história. Tinha um vocabulário quase tão minguado como o do papagaio 

que morrera no tempo da seca. Valia-se, pois, de exclamações e de gestos, Baleia 

respondia com o rabo, com a língua, com movimentos fáceis de entender. 

 

###### Empresa de Franquia##### 

 

Eu estou pensando em uma roupa inteligente para baleia (o PET) que a criança 

transfigura seu animal para um AVATAR no Digital em que a roupa inteligente replica 

em configuração os movimentos de seu animal de estimação.  

 

[TEXTO] 10/04/2021 08:57:40 

redemax6  

#000374# Game EMPRESARIAL do Livro --- Vidas Secas --- Graciliano Ramos 
Vamos agora fazer a Leitura do Livro Vidas Secas para fazermos REDES DE 

FRANQUIAS.  

 

Capítulo VI - O Menino Mais Velho 

 

Todos o abandonavam, a cadelinha era o único vivente que lhe mostrava simpatia. 

Afagou-a com os dedos magros e sujos, e o animal encolheu-se para sentir bem o 

contato agradável, experimentou uma sensação como a que lhe dava a cinza do 

borralho. 
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###### Empresa de Franquia##### 

 

Estou pensando na roupa inteligente que gera sensações de impacto, semelhantes a 

afago, em que uma criança pode se conectar remotamente em carícias com seu animal 

que esteja em outro ambiente.  

 

[TEXTO] 10/04/2021 09:01:55 

redemax6  

#000375# Game EMPRESARIAL do Livro --- Vidas Secas --- Graciliano Ramos 
Vamos agora fazer a Leitura do Livro Vidas Secas para fazermos REDES DE 

FRANQUIAS.  

 

Capítulo VI - O Menino Mais Velho 

 

Continuou a acariciá-la, aproximou do focinho dela a cara enlameada, olhou bem no 

fundo os olhos tranqüilos. 

 

###### Empresa de Franquia##### 

 

Estou pensando em um ambiente canino que um minicelular acoplado a uma câmera 

monta uma série do animal de estimação de seu desenvolvimento facial, para medir 

alterações do humor, de identidade e para fazer também peças publicitárias que 

mostram o envelhecimento de animais de forma acelerada.  

 

[TEXTO] 10/04/2021 09:05:17 

redemax6  

#000376# Game EMPRESARIAL do Livro --- Vidas Secas --- Graciliano Ramos 
Vamos agora fazer a Leitura do Livro Vidas Secas para fazermos REDES DE 

FRANQUIAS.  

 

Capítulo VI - O Menino Mais Velho 

 

Estivera metido no barreiro com o irmão, fazendo bichos de barro, lambuzando-se. 

Deixara o brinquedo e fora interrogar Sinha Vitória. Um desastre. A culpada era Sinha 

Terta, que na véspera, depois de curar com reza a espinhela de Fabiano, soltara uma 

palavra esquisita, chiando, o canudo do cachimbo preso nas gengivas banguelas. Ele 

tinha querido que a palavra virasse coisa o ficara desapontado quando a mãe se referira 

a um lugar ruim, com espetos e fogueiras. Por isso rezingara, esperando que ela fizesse 

o inferno transformar-se. 

 

###### Empresa de Franquia##### 

 

Eu estou pensando em uma Empresa que vende barro para fazer objetos: BARRO 

MAGNETIZADO. Consiste no barro com grânulos de imas para que você leve sua peça 

para um escanner de objetos em que o software gera o artefato no formato original em 
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uma coordenada de vetores tetradimensionais a ser armazenado em um computador.  

 

[TEXTO] 10/04/2021 09:09:04 

redemax6  

#000377# Game EMPRESARIAL do Livro --- Vidas Secas --- Graciliano Ramos 
Vamos agora fazer a Leitura do Livro Vidas Secas para fazermos REDES DE 

FRANQUIAS.  

 

Capítulo VI - O Menino Mais Velho 

 

Todos os lugares conhecidos eram bons: o chiqueiro das cabras, o curral, o barreiro, o 

pátio, o bebedouro - mundo onde existiam seres reais, a família do vaqueiro e os bichos 

da fazenda. Além havia uma serra distante e azulada, um monte que a cachorra visitava, 

caçando preás, veredas quase imperceptíveis na catinga, moitas o capões de mato, 

impenetráveis bancos de macambira - e aí fervilhava uma população de pedras vivas e 

plantas que procediam como gente. Esses mundos viviam em paz, às vezes 

desapareciam as fronteiras, habitantes dos dois lados - figura. entendiam-se 

perfeitamente e auxiliavam-se. Existiam sem dúvida em toda a parte forças maléficas, 

mas essas forças eram sempre vencidas. E quando Fabiano amansava brabo, 

evidentemente uma entidade protetora segurava-o na sela, indicava-lhe os caminhos 

menos perigosos, livrava-o dos espinhos e dos galhos. 

 

###### Empresa de Franquia##### 

 

Aqui o Equipamento Estelar me explicou a seguinte tecnologia: ME FALOU PARA 

POSICIONAR UMA CÂMERA FIXA EM UM AMBIENTE, E MONITORAR A COR 

DE CADA OBJETO, PARA MEDIR ENVELHECIMENTO. QUANDO O TESTE DO 

EQUIPAMENTO SINALIZAR NECESSIDADE DE TROCA DE DETERMINADO 

EQUIPAMENTO PELA MATURAÇÃO DA COR, O CELULAR CHEGA A 

MENSAGEM DE NECESSIDADE DE TROCA DO ELEMENTO EM QUE A 

INFORMAÇÃO ESTÁ ARMAZENADA VISUALMENTE. 

 

Agora vamos parar para todos poderem fazer um CAFÉ DA MANHÃ e retornaremos às 

10:00 horas da manhã.  

 

[TEXTO] 10/04/2021 09:15:14 

redemax6  

#000378# Game EMPRESARIAL do Livro --- Vidas Secas --- Graciliano Ramos 
Vamos agora fazer a Leitura do Livro Vidas Secas para fazermos REDES DE 

FRANQUIAS.  

 

Capítulo VI - O Menino Mais Velho 

 

Nem sempre as relações entre as criaturas haviam sido amáveis. Antigamente os 

homens tinham fugido à toa, cansados e famintos. Sinha Vitória, com o filho mais novo 

escanchado no quarto, equilibrava o baú de folha na cabeça; Fabiano levava no ombro a 
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espingarda de pederneira; Baleia mostrava as costelas através do pêlo escasso. Ele, o 

menino mais velho, caíra no chão que lhe torrava os pés. Escurecera de repente, os 

xiquexiques e os mandacarus haviam desaparecido. Mal sentia as pancadas que Fabiano 

lhe dava com a bainha da faca de ponta. 

 

###### Empresa de Franquia##### 

 

Eu pensei em uma Proteína de Soja para animais de estimação de famílias veganas.  

 

[TEXTO] 10/04/2021 10:02:39 

redemax6  

#000379# Game EMPRESARIAL do Livro --- Vidas Secas --- Graciliano Ramos 
Vamos agora fazer a Leitura do Livro Vidas Secas para fazermos REDES DE 

FRANQUIAS.  

 

Capítulo VI - O Menino Mais Velho 

 

Naquele tempo o mundo era ruim. Mas depois se consertara, para bem dizer as coisas 

ruins não tinham existido. No jirau da cozinha arrumavam-se mantas de carne seca e 

pedaços de toicinho. A sede não atormentava as pessoas, e à tarde; aberta a porteira, o 

gado miúdo corria para o bebedouro. Ossos e seixos transformavam-se às vezes nos 

entes que povoavam as moitas, o morro, a serra distante e os bancos de macambira. 

 

###### Empresa de Franquia##### 

 

O Problema social que eu observei aqui é o fato do material biológico estar exposto a 

céu aberto para secagem. Então identifiquei em uma Biblioteca um plástico com filtros 

que não atrapalham a depuração da proteína enquanto seca e não deixa que insetos 

depositem larvas em seu interior.  

 

[TEXTO] 10/04/2021 10:06:29 

redemax6  

#000380# Game EMPRESARIAL do Livro --- Vidas Secas --- Graciliano Ramos 
Vamos agora fazer a Leitura do Livro Vidas Secas para fazermos REDES DE 

FRANQUIAS.  

 

Capítulo VI - O Menino Mais Velho 

 

Como não sabia falar direito, o menino balbuciava expressões complicadas, repetia as 

sílabas, imitava os berros dos animais, o barulho do vente, o som dos galhos que 

rangiam na catinga, roçando-se. Agora tinha tido a idéia de aprender uma palavra, com 

certeza importante porque figurava na conversa de Sinha Terta. Ia decorá-la e transmiti-

la ao irmão e à cachorra. Baleia permaneceria indiferente, mas o irmão se admiraria, 

invejoso. 

 

###### Empresa de Franquia##### 
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Eu estou vendo um minicelular que colhe a voz da criança em desenvolvimento e 

deposita a informação convertida em texto em uma nuvem. Onde os Pais pagam uma 

assinatura de uma Clínica fonoaudiológica que detecta quais expressões do idioma estão 

sendo deixadas de lado no desenvolvimento infantil, e quais estão sendo 

excessivamente repetidas a fim de corrigir à tempo o progresso da criança. Consiste em 

gravar a voz transformar em texto, descartar a voz, e ficar com a informação textual 

para análise devido a limitação de espaço em disco. Onde se represa apenas uma fração 

de amostra representativa diária da voz humana.  

 

[TEXTO] 10/04/2021 10:11:33 

redemax6  

#000381# Game EMPRESARIAL do Livro --- Vidas Secas --- Graciliano Ramos 
Vamos agora fazer a Leitura do Livro Vidas Secas para fazermos REDES DE 

FRANQUIAS.  

 

Capítulo VI - O Menino Mais Velho 

 

- Inferno, inferno. 

 

###### Empresa de Franquia##### 

 

Eu estou pensando em um sensor no celular que detecta quantos minutos em relação a 

temperatura uma pessoa deverá ficar exposta em um ambiente.  

 

[TEXTO] 10/04/2021 10:19:41 

redemax6  

#000382# Game EMPRESARIAL do Livro --- Vidas Secas --- Graciliano Ramos 
Vamos agora fazer a Leitura do Livro Vidas Secas para fazermos REDES DE 

FRANQUIAS.  

 

Capítulo VI - O Menino Mais Velho 

 

Não acreditava que um nome tão bonito servisse para designar coisa ruim. E resolvera 

discutir com Sinha Vitória. Se ela houvesse dito que tinha ido ao inferno, bem. Sinha 

Vitória impunha-se, autoridade visível e poderosa. Se houvesse feito menção de 

qualquer autoridade invisível e mais poderosa, muito bem. Mas tentara convencê-la 

dando-lhe um cocorote, e isto lhe parecia absurdo. Achava as pancadas naturais quando 

as pessoas grandes se zangavam, pensava até que a zanga delas era a causa única dos 

cascudos e puxavantes de orelhas. Esta convicção tornava-o desconfiado, fazia-o 

observar os pais antes de se dirigir a eles. Animara-se a interrogar Sinha Vitória porque 

ela estava bem-disposta. Explicou isto à cachorrinha com abundância de gritos e gestos. 

 

###### Empresa de Franquia##### 

 

Eu estou pensando em um Software que imita um INTELECTO. No computador ele 
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colhe a voz no ambiente e joga em uma linha linear as informações com os prováveis 

conectivos de sentido na forma de uma espinha de peixe, em que uma pessoa possa 

aprofundar uma relação de representação e interpretação do que está sendo nomeado e 

dito.  

 

[TEXTO] 10/04/2021 10:25:27 

redemax6  

#000383# Game EMPRESARIAL do Livro --- Vidas Secas --- Graciliano Ramos 
Vamos agora fazer a Leitura do Livro Vidas Secas para fazermos REDES DE 

FRANQUIAS.  

 

Capítulo VI - O Menino Mais Velho 

 

Baleia detestava expansões violentas: estirou as pernas, fechou os olhos e bocejou. Para 

ela os pontapés eram fatos desagradáveis e necessários Só tinha um meio de evitá-los, a 

fuga. Mas às vezes apanhavam-na de surpresa, uma extremidade de alpercata batia-lhe 

no traseiro - saía latindo, ia esconder-se no mato, com desejo de morder canelas. 

Incapaz de realizar o desejo, aquietava-se. Efetivamente a exaltação do amigo era 

desarrazoada. Tornou a estirar as pernas e bocejou de novo. Seria bom dormir. 

 

###### Empresa de Franquia##### 

 

Eu retornei a ideia da roupa inteligente para um PET que detecta pressão, no sentido 

agora de um avanço sobre o limite da normalidade de impacto que sinaliza no celular do 

DONO DO ANIMAL que ele sofreu uma mordida.  

 

[TEXTO] 10/04/2021 10:27:48 

redemax6  

#000384# Game EMPRESARIAL do Livro --- Vidas Secas --- Graciliano Ramos 
Vamos agora fazer a Leitura do Livro Vidas Secas para fazermos REDES DE 

FRANQUIAS.  

 

Capítulo VI - O Menino Mais Velho 

 

O menino beijou-lhe o focinho úmido, embalou-a. A alma dele pôs-se a fazer voltas em 

redor da serra azulada e dos bancos de macambira. Fabiano dizia que na serra havia 

tocas de suçuaranas. E nos bancos de macambira, rendilhados de espinhos, surgiam 

cabeças chatas de jararacas. 

 

###### Empresa de Franquia##### 

 

Eu estou pensando em uma Estância de Fazenda própria para abrigar famílias que têm 

como fundamento a recreação de seu animal de estimação durante um final de semana.  
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[TEXTO] 10/04/2021 10:34:59 

redemax6  

#000385# Game EMPRESARIAL do Livro --- Vidas Secas --- Graciliano Ramos 
Vamos agora fazer a Leitura do Livro Vidas Secas para fazermos REDES DE 

FRANQUIAS.  

 

Capítulo VI - O Menino Mais Velho 

 

Esfregou as mãos finas, esgaravatou as unhas sujas. Pensou nas figurinhas abandonadas 

junto ao barreiro, mas isto lhe trouxe a recordação da palavra infeliz. Diligenciou afastar 

do espírito aquela curiosidade funesta, imaginou que não fizera a pergunta, não recebera 

portanto o cascudo. 

 

###### Empresa de Franquia##### 

 

Eu estou imaginando em visão ampliada uma LUVA DE PLÁSTICO para banheiro 

público de shopping Center ou Rodoviária, onde o usuário veste para entrar no Banheiro 

e descarta a luva após o consumo.  

 

[TEXTO] 10/04/2021 10:36:54 

redemax6  

#000386# Game EMPRESARIAL do Livro --- Vidas Secas --- Graciliano Ramos 
Vamos agora fazer a Leitura do Livro Vidas Secas para fazermos REDES DE 

FRANQUIAS.  

 

Capítulo VI - O Menino Mais Velho 

 

Levantou-se. Via a janela da cozinha, o cocó de Sinha Vitória, e isto lhe dava 

pensamentos maus. Foi sentar-se debaixo de outra árvore, avistou a serra coberta de 

nuvens. Ao escurecer a serra misturava-se com o céu e as estrelas andavam em cima 

dela. Como era possível haver estrelas na terra? 

 

###### Empresa de Franquia##### 

 

Eu estou pensando em um minicelular na forma de pulseira que tem a finalidade de dar 

coordenadas para uma base de dados para se fazer estudos de deslocamento, a fim de 

medir a eficiência do deslocamento humano em virtude de atividades laborais.  

 

[TEXTO] 10/04/2021 10:41:24 

redemax6  

#000387# Game EMPRESARIAL do Livro --- Vidas Secas --- Graciliano Ramos 
Vamos agora fazer a Leitura do Livro Vidas Secas para fazermos REDES DE 

FRANQUIAS.  

 

Capítulo VI - O Menino Mais Velho 
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A cadelinha chegou-se aos pulos, cheirou-o, lambeu-lhe as mãos e acomodou- se. 

 

###### Empresa de Franquia##### 

 

Eu estou pensando em uma empresa para PET com uma SÉRIE DE PRODUTOS que 

são necessários quando o animal se desperta em FELICIDADE a fim de melhorar o 

relacionamento entre tratador e animal.  

 

[TEXTO] 10/04/2021 10:45:20 

redemax6  

#000388# Game EMPRESARIAL do Livro --- Vidas Secas --- Graciliano Ramos 
Vamos agora fazer a Leitura do Livro Vidas Secas para fazermos REDES DE 

FRANQUIAS.  

 

Capítulo VI - O Menino Mais Velho 

 

Como era possível haver estrelas na terra? 

 

###### Empresa de Franquia##### 

 

Eu estou pensando em uma Estrela na Fazenda, de Cinco Pontas, semelhante a uma 

estrela do piso da fama nos Estados Unidos, em que as pontas cada uma tem a função: 

UMIDADE, TEMPERATURA, IRRADIAÇÃO SOLAR, PRESSÃO ATMOSFÉRICA 

e NÍVEL DE ACIDEZ DO SOLO.  

 

[TEXTO] 10/04/2021 10:48:20 

redemax6  

#000389# Game EMPRESARIAL do Livro --- Vidas Secas --- Graciliano Ramos 
Vamos agora fazer a Leitura do Livro Vidas Secas para fazermos REDES DE 

FRANQUIAS.  

 

Capítulo VI - O Menino Mais Velho 

 

Entristeceu. Talvez Sinha Vitória dissesse a verdade. O inferno devia estar cheio de 

jararacas e suçuaranas, e as pessoas que moravam lá recebiam cocorotes, puxões de 

orelhas e pancadas com bainha de faca. 

 

###### Empresa de Franquia##### 

 

Eu estou pensando em uma empresa de Indicadores de Violência que reúne todos os 

dados que estão gerando na cidade agressividade humana. Que soa o alerta para 

intervenção em meio de mídia quando um certo nível de agressividade rompe a barreira 

da normalidade da sociedade. Em que a relação contratual do estado prevê intervenção 

da iniciativa privada para poder normalizar o problema social.  
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[TEXTO] 10/04/2021 10:52:57 

redemax6  

#000390# Game EMPRESARIAL do Livro --- Vidas Secas --- Graciliano Ramos 
Vamos agora fazer a Leitura do Livro Vidas Secas para fazermos REDES DE 

FRANQUIAS.  

 

Capítulo VI - O Menino Mais Velho 

 

Apesar de ter mudado de lugar, não podia livrar-se da presença de Sinha Vitória. 

Repetiu que não havia acontecido nada e tentou pensar nas estrelas que se acendiam na 

serra. Inutilmente. Aquela hora as estrelas estavam apagadas. 

 

###### Empresa de Franquia##### 

 

Eu pensei em uma empresa que oferece o serviço de Monitorium para o filho criança 

que quer acompanhar o PODCAST das atividades do pai no decorrer do dia, em captura 

de seu som ambiente.  

 

[TEXTO] 10/04/2021 10:56:47 

redemax6  

#000391# Game EMPRESARIAL do Livro --- Vidas Secas --- Graciliano Ramos 
Vamos agora fazer a Leitura do Livro Vidas Secas para fazermos REDES DE 

FRANQUIAS.  

 

Capítulo VI - O Menino Mais Velho 

 

Sentiu-se fraco e desamparado, olhou os braços magros, os dedos finos, pôs-se a fazer 

no chão desenhos misteriosos. Para que Sinha Vitória tinha dito aquilo? 

 

###### Empresa de Franquia##### 

 

Eu estou pensando em um PEQUENO BASTÃO ESCOLAR que ajuda criança a 

ESCREVER NA TERRA FOFA ou NA AREIA.  

 

[TEXTO] 10/04/2021 10:59:53 

redemax6  

#000392# Game EMPRESARIAL do Livro --- Vidas Secas --- Graciliano Ramos 
Vamos agora fazer a Leitura do Livro Vidas Secas para fazermos REDES DE 

FRANQUIAS.  

 

Capítulo VI - O Menino Mais Velho 

 

Abraçou a cachorrinha com uma violência que a descontentou. Não gostava de ser 

apertada, preferia saltar e espojar-se. Farejando a panela, franzia as ventas e reprovava 

os modos estranhos do amigo. Um osso grande subia e descia no caldo. Esta imagem 
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consoladora não a deixava. 

 

###### Empresa de Franquia##### 

 

Eu estou pensando um minicelular que colhe na coleira no animal dados e transforma 

em dimensões: ALEGRE, TRISTE, AFLITO, COM SEDE, COM FOME, COM 

ANSIEDADE, COM SAUDADES, ... onde os dados da frequência do animal são 

transferidos para uma nuvem em que um software gera a interpretação para um tratador. 

Dá alerta de excessos na relação tratador e animal.  

 

[TEXTO] 10/04/2021 11:04:09 

redemax6  

#000393# Game EMPRESARIAL do Livro --- Vidas Secas --- Graciliano Ramos 
Vamos agora fazer a Leitura do Livro Vidas Secas para fazermos REDES DE 

FRANQUIAS.  

 

Capítulo VI - O Menino Mais Velho 

 

O menino continuava a abraçá-la. E Baleia encolhia-se para não magoá-lo, sofria a 

carícia excessiva. O cheiro dele era bom, mas estava misturado com emanações que 

vinham da cozinha. Havia ali um osso. Um osso graúdo, cheio de tutano e com alguma 

carne. 

 

###### Empresa de Franquia##### 

 

Eu estou pensando em um AROMA para PET que estimula quando depositado no 

ambiente o animal em sua alimentação para recuperação e ganho de peso. 

 

FINALIZADO A ATIVIDADE HOJE, AMANHÃ RETORNAREMOS ÀS 08:00 

HORAS DA MANHÃ COM O Capítulo VII - Inverno. 

 

A Estatística do Deriver para a comercialização do Livro VIDAS SECAS de 

Graciliano Ramos em todo planeta Terra desde o início de Game Empresarial é de 

40 Milhões de Exemplares. No mês de Março e Abril até agora, segundo as estatísticas 

do Deriver já se movimentou mais de 1,148 Bilhões de Reais só com o Livro VIDAS 

SECAS de Graciliano Ramos. 

 

O Mercado de Literatura no Mundo, para cidades acima de 1 Milhão de habitantes, 

geralmente a Editora subloca a impressão na mesma cidade da demanda. Por isso o 

transporte de livros através de Correios não é tão grande em virtude do volume de 

unidades comercializadas. E quem entrega geralmente o livro é a própria gráfica que 

imprime a obra através de seus motoboys. 

 

De acordo com o Livro Guinness dos Recordes, a Bíblia é o livro mais vendido de todos 

os tempos com mais de 5 bilhões de cópias vendidas e distribuídas. Fonte Google. 

 

O EQUIPAMENTO DE INTERPRETAÇÃO DE IMAGEM PODE SER 

PROGRAMADO PARA VÁRIAS FINALIDADES QUE UM OLHO HUMANO JÁ É 
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ACOSTUMADO A DESEMPENHAR, TAIS COMO identificação do relevo, 

maturação de cores (por exemplo, identificar fases de amadurecimento de frutos), 

identificação de brilho, identificação de texturas, identificação de padrões, identificação 

de movimentos, cálculos de velocidade e aceleração, identificação de cores, 

identificação de fontes de energia, identificação e representação de constância, 

identificação de degradação, avaria, harmonia, equilíbrio, intensidade, vazio, 

preenchimento, códigos, Cálculo de área, cálculos de sombra, cálculos de incidência de 

luz solar, cálculos de tamanho e medidas de objetos, perseguição de alvos que deslocam 

entre frames, cálculos de proximidade, cálculos de profundidade, é possível até gerar 

um INTERPRETADOR que fala cada objeto que encontra em um FRAME a partir do 

que ele COMPARA ENTRE FRAMES, ... TUDO O QUE O GLOBO OCULAR 

REGISTRA É POSSÍVEL SIMULAR NO SOFTWARE QUE APLICA 

INTELIGÊNCIA PARA ORGANIZAÇÃO DE CORES. Você pode tornar uma 

imagem UM PONTO FOCAL DE CONSULTA EM APLICAÇÃO DE 

INTELIGÊNCIA, TRANSFORMAR TODOS OS ELEMENTOS IDENTIFICADOS 

EM BIBLIOTECAS DE SIMILARES na forma descritiva TEXTUAL o que facilita o 

armazenamento e quando você falar para seu celular PIPOCA ele traz todos os 

conteúdos de imagem que a PIPOCA ESTÁ REPRESENTADA PELO GRÃO DE 

MILHO. 

 

Você pode falar para seu celular MOSCA DE CHIFRE e ele avalia em todos os 

registros de imagens o CENSO DE MOSCAS DE CHIFRE existem em seu pomar. Isso 

irá te ajudar a quantificar o custo da irradicação da praga em sua lavoura. Veja o 

esquema Básico do Software na coluna de Informática. 
 

O Software ao monitorar os pés de laranja pode ser programado para determinar quando 

deve ser a colheita a partir do diâmetro médio dos Frutos. 

 

Eu Comecei a trabalhar com PIXELS de imagens em Laboratório de Eletrônica e 

Laboratório de Informática quando tinha 15 anos de idade no Centro Educacional de 

Taguatinga Norte (Escola de ensino Médio em Taguatinga Norte) Nós aprendemos a 

programar alterações de imagens no controle do PIXEL em manipulação de imagem. Os 

exercícios de laboratório eram do tipo de fazer um software para escrever o próprio 

nome na tela do computador, ou fazer um software para movimentar uma aeronave de 

um canto a outro da tela em uma missão Militar. Os exercícios tinham a exigência de 

que os alunos fizessem o programa do zero sem nenhum apoio de software, nós 

tínhamos que programar sobre código binário inclusive desenhar em binário a aeronave. 

 

BEM QUE MAMÃE DIZIA: BONS TEMPOS AQUELES!!! 

 

Os alunos do Segundo Grau no laboratório de Informática entravam no DOS e faziam 

toda a programação para que cada exercício fosse elaborado em transformação da tela 

do computador no efeito visual e sonoro necessário para gerar um artefato 

computacional. 

 

A vantagem de fazer software em manipulação binária é a VELOCIDADE com que as 

saídas computacionais se organizam na tela do computador. 

 

Nessa área gerar inteligência em INTERPRETAÇÃO DE PIXELS é necessário o 

domínio da MATEMÁTICA. Saber organizar utilizando matemática CRITÉRIOS DE 



PARADA. Saber fazer o Computador DEMARCAR, PERCORRER, CONTABILIZAR 

INFORMAÇÕES DENTRO DE UMA ÁREA GEOMÉTRICA. Ter conhecimentos de 

Geografia e GPS PARA PIXELS. Saber fazer testar em varredura sobre toda a tela uma 

FORMA GEOMÉTRICA, por exemplo em localização de uma Laranja, Só para poder 

contabilizar o elemento ou ter o alvo para monitoramento. 

 

O GAME COMEÇA HOJE POR VOLTA DAS 08:15, tenho que fazer agora uma 

atividade doméstica.  

 

[TEXTO] 10/04/2021 11:08:29 

redemax6  

#000394# Game EMPRESARIAL do Livro --- Vidas Secas --- Graciliano Ramos 
Vamos agora fazer a Leitura do Livro Vidas Secas para fazermos REDES DE 

FRANQUIAS.  

 

Capítulo VII - Inverno 

 

A família estava reunida em torno do fogo, Fabiano sentado no pilão caído, Sinha 

Vitória de pernas cruzadas, as coxas servindo de travesseiros aos filhos. A cachorra 

Baleia, com o traseiro no chão e o resto do corpo levantado, olhava as brasas que se 

cobriam de cinza. 

 

###### Empresa de Franquia##### 

 

Quando eu era criança eu me lembro de ter tipo contato com um cubo químico 

altamente inflamável que acendia com um fósforo em formação de uma brasa de 

material químico com a finalidade de acelerar uma fogueira a ampliar o potencial 

térmico de uma lareira ou massa ígnea. O que eu sugiro é a criação de uma empresa que 

forneça soluções de controle térmico de fogo.  

 

[TEXTO] 11/04/2021 08:20:56 

redemax6  

#000395# Game EMPRESARIAL do Livro --- Vidas Secas --- Graciliano Ramos 
Vamos agora fazer a Leitura do Livro Vidas Secas para fazermos REDES DE 

FRANQUIAS.  

 

Capítulo VII - Inverno 

 

Estava um frio medonho, as goteiras pingavam lá fora, o vento sacudia os ramos das 

catingueiras, e o barulho do rio era como um trovão distante. 

 

###### Empresa de Franquia##### 

 

Podemos também pensarmos em uma empresa que trabalhe em soluções para controle 

do estado da água para: líquido, sólido, gasoso ou plasma.  
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[TEXTO] 11/04/2021 08:25:12 

redemax6  

#000396# Game EMPRESARIAL do Livro --- Vidas Secas --- Graciliano Ramos 
Vamos agora fazer a Leitura do Livro Vidas Secas para fazermos REDES DE 

FRANQUIAS.  

 

Capítulo VII - Inverno 

 

Fabiano esfregou as mãos satisfeito e empurrou os tições com a ponta da alpercata. As 

brasas estalaram, a cinza caiu, um círculo de luz espalhou-se em redor da trempe de 

pedras, clareando vagamente os pés do vaqueiro, os joelhos da mulher e os meninos 

deitados. - De quando em quando estes se mexiam, porque o lume era fraco e apenas 

aquecia pedaços deles. Outros pedaços esfriavam recebendo o ar que entrava pelas 

rachaduras das paredes e pelas gretas da janela. Por isso não podiam dormir. Quando 

iam pegando no sono, arrepiavam-se, tinham precisão de virar-se, chegavam-se à 

trempe e ouviam a conversa dos pais. Não era propriamente conversa, eram frases 

soltas, espaçadas, com repetições e incongruências. As vezes uma interjeição gutural 

dava energia ao discurso ambíguo. Na verdade nenhum deles prestava atenção às 

palavras do outro: iam exibindo as imagens que lhes vinham ao espírito, e as imagens 

sucediam-se, deformavam-se, não havia meio de dominá-las. Como os recursos de 

expressão eram minguados, tentavam remediar a deficiência falando alto. 

 

###### Empresa de Franquia##### 

 

O parágrafo possui vários problemas sociais mas eu me interessei pela Empresa que 

oferece soluções de RECOMPOSIÇÃO ATMOSFÉRICA.  

 

[TEXTO] 11/04/2021 08:27:15 

redemax6  

#000397# Game EMPRESARIAL do Livro --- Vidas Secas --- Graciliano Ramos 
Vamos agora fazer a Leitura do Livro Vidas Secas para fazermos REDES DE 

FRANQUIAS.  

 

Capítulo VII - Inverno 

 

Fabiano tornou a esfregar as mãos e iniciou uma história bastante confusa, mas como só 

estavam iluminadas as alpercatas dele, o gesto passou despercebido. O menino mais 

velho abriu os ouvidos, atento. Se pudesse ver o rosto do pai, compreenderia talvez uma 

parte da narração, mas assim no escuro a dificuldade era grande. Levantou-se, foi a um 

canto da cozinha, trouxe de lá uma braçada de lenha. Sinha Vitória aprovou este ato 

com um rugido, mas Fabiano condenou a interrupção, achou que o procedimento do 

filho revelava falta de respeito e estirou o braço para castigá-lo. O pequeno escapuliu-

se, foi enrolar-se na saia da mãe, que se pôs francamente do lado dele. 

 

###### Empresa de Franquia##### 

 

Eu pensei em uma luva robótica que gera o diagnóstico da saúde dos movimentos da 
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mão. Que interliga como fonte de dados a um Fisioterapeuta que possa programar o 

tratamento de recuperação dos movimentos de trato fino de um paciente. QUANDO 

ESTAVA PASSANDO ESSA INFORMAÇÃO O EQUIPAMENTO ME CENSUROU 

QUANDO IMAGINEI UM TABLET EM CAPTURA DA FACE DA PALMA DA 

MÃO, SEGUNDO O EQUIPAMENTO ESTELAR NA NOSSA FASE ATUAL DE 

DESENVOLVIMENTO ESSA TECNOLOGIA PODERIA CAPTURAR AS 

DIGITAIS BANCÁRIAS.  

 

[TEXTO] 11/04/2021 08:35:48 

redemax6  

#000398# Game EMPRESARIAL do Livro --- Vidas Secas --- Graciliano Ramos 
Vamos agora fazer a Leitura do Livro Vidas Secas para fazermos REDES DE 

FRANQUIAS.  

 

Capítulo VII - Inverno 

 

- Hum! hum! Que brabeza! 

 

###### Empresa de Franquia##### 

 

Eu estou pensando em um pequeno sensor acoplado ao celular que detecta resíduos 

significativos de suor sobre a pele humana.  

 

[TEXTO] 11/04/2021 08:41:00 

redemax6  

#000399# Game EMPRESARIAL do Livro --- Vidas Secas --- Graciliano Ramos 
Vamos agora fazer a Leitura do Livro Vidas Secas para fazermos REDES DE 

FRANQUIAS.  

 

Capítulo VII - Inverno 

 

Aquele homem era assim mesmo, tinha o coração perto da goela. 

 

###### Empresa de Franquia##### 

 

Estou pensando em um adesivo de PELE tipo BANDAID que traz um sensor conectado 

ao celular que transfere dados cardíacos em real time para uma clínica do coração, em 

que o paciente tem uma assinatura de acompanhamento das funções cardiovasculares.  

 

[TEXTO] 11/04/2021 08:44:36 

redemax6  

#000400# Game EMPRESARIAL do Livro --- Vidas Secas --- Graciliano Ramos 
Vamos agora fazer a Leitura do Livro Vidas Secas para fazermos REDES DE 

FRANQUIAS.  
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Capítulo VII - Inverno 

 

- Estourado. 

 

###### Empresa de Franquia##### 

 

Estou pensando em um equipamento que traz uma informação de uma constante de 

forma para saber se um produto apresenta conformidade em seu aspecto físico, e que 

portanto informa por exemplo que uma garrafa ou produto de um engradado ou esteira 

está desconforme ou se quebrou numa etapa de processamento do produto.  

 

[TEXTO] 11/04/2021 08:48:29 

redemax6  

#000401# Game EMPRESARIAL do Livro --- Vidas Secas --- Graciliano Ramos 
Vamos agora fazer a Leitura do Livro Vidas Secas para fazermos REDES DE 

FRANQUIAS.  

 

Capítulo VII - Inverno 

 

Remexeu as brasas com o cabo da quenga de coco, arrumou entre as pedras achas de 

angico molhado, procurou acendê-las. Fabiano ajudou-a: suspendeu a tagarelice, pôs-se 

de quatro pés e soprou os carvões, enchendo muito as bochechas. Uma fumarada 

invadiu a cozinha, as pessoas tossiram, enxugaram os olhos. Sinha Vitória manejou o 

abano, e passado um minuto as labaredas espirraram entre as pedras. 

 

#### Empresa de Franquia##### 

 

Eu pensei em um sensor que guia uma pessoa para um centro de massa ou fuga de calor.  

 

[TEXTO] 11/04/2021 08:52:12 

redemax6  

#000402# Game EMPRESARIAL do Livro --- Vidas Secas --- Graciliano Ramos 
Vamos agora fazer a Leitura do Livro Vidas Secas para fazermos REDES DE 

FRANQUIAS.  

 

Capítulo VII - Inverno 

 

O círculo de luz aumentou, agora as figuras surgiam na sombra, vermelhas. Fabiano, 

visível da barriga para baixo, ia-se tornando indistinto daí para cima, era um negrume 

que vagos clarões cortavam. Desse negrume saiu novamente a parolagem mastigada. 

 

#### Empresa de Franquia##### 

 

Eu pensei em um projetor de LEDs circular com função SOMBRAS. Que consiste em 

que os PIXELS de led se apagam conforme a necessidade de representação de sombra 
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na interação de uma imagem que se forma no projetor a ser impressa em uma superfície 

que a imagem irá desencadear a interação.  

 

[TEXTO] 11/04/2021 08:54:55 

redemax6  

#000403# Game EMPRESARIAL do Livro --- Vidas Secas --- Graciliano Ramos 
Vamos agora fazer a Leitura do Livro Vidas Secas para fazermos REDES DE 

FRANQUIAS.  

 

Capítulo VII - Inverno 

 

Fabiano estava de bom humor. Dias antes a enchente havia coberto as marcas postas no 

fim da terra de aluvião, alcançava as catingueiras, que deviam estar submersas. 

Certamente só apareciam as folhas, a espuma subia, lambendo ribanceiras que se 

desmoronavam. 

 

#### Empresa de Franquia##### 

 

Eu pensei em um sensor acoplado em um celular que mede a umidade atmosférica e faz 

a conversão automática da concentração de água no solo.  

 

[TEXTO] 11/04/2021 08:59:02 

redemax6  

#000404# Game EMPRESARIAL do Livro --- Vidas Secas --- Graciliano Ramos 
Vamos agora fazer a Leitura do Livro Vidas Secas para fazermos REDES DE 

FRANQUIAS.  

 

Capítulo VII - Inverno 

 

Dentro em pouco o despotismo de água ia acabar, mas Fabiano não pensava no futuro. 

Por enquanto a inundação crescia, matava bichos, ocupava grotas e várzeas. Tudo muito 

bem. E Fabiano esfregava as mãos. Não havia o perigo da seca imediata, que 

aterrorizara a família durante meses. A catinga amarelecera, avermelhara-se, o gado 

principiara a emagrecer e horríveis visões de pesadelo tinham agitado o sono das 

pessoas. De repente um traço ligeiro rasgara o céu para os lados da cabeceira do rio, 

outros surgiram mais claros, o trovão roncara perto, na escuridão da meia-noite rolaram 

nuvens cor de sangue. A ventania arrancara sucupiras e imburanas, houvera relâmpagos 

em demasia - tapando as orelhas, enrolando-se nas cobertas. Mas aquela brutalidade 

findara de chofre, a chuva caíra, a cabeça da cheia aparecera arrastando troncos e 

animais mortos. A água tinha subido, alcançado a ladeira, estava com vontade de chegar 

aos juazeiros do fim do pátio. Sinha Vitória andava amedrontada. Seria possível que a 

água topasse os juazeiros? Se isto acontecesse, a casa seria invadida, os moradores 

teriam de subir o morro, viver uns dias no morro, como preás. 

 

#### Empresa de Franquia##### 
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Eu estou pensando em uma empresa de consultoria que vai na propriedade Rural e 

verifica no potencial da VAZANTE de ÁGUA que tipo de intervenções pode fazer o 

agricultor em caso excedente de água por parte de chuvas repentinas ou de grande vazão 

pluvial a fim de reter parte do potencial hídrico para o período de seca.  

 

[TEXTO] 11/04/2021 09:03:15 

redemax6  

#000405# Game EMPRESARIAL do Livro --- Vidas Secas --- Graciliano Ramos 
Vamos agora fazer a Leitura do Livro Vidas Secas para fazermos REDES DE 

FRANQUIAS.  

 

Capítulo VII - Inverno 

 

Suspirava atiçando o fogo com o cabo da quenga de coco. Deus não permitiria que 

sucedesse tal desgraça. 

 

#### Empresa de Franquia##### 

 

Aqui eu identifiquei o problema social da manipulação de corrente térmica, que é o 

prejuízo para o olfato e para a visão. Então eu estou pensando em um sensor que avise a 

um técnico que manipula fonte energética que ele deva ajustar sua postura não adequada 

a sua conservação quando em contato com uma fonte termal.  

 

[TEXTO] 11/04/2021 09:08:28 

redemax6  

#000406# Game EMPRESARIAL do Livro --- Vidas Secas --- Graciliano Ramos 
Vamos agora fazer a Leitura do Livro Vidas Secas para fazermos REDES DE 

FRANQUIAS.  

 

Capítulo VII - Inverno 

 

- An! 

 

#### Empresa de Franquia##### 

 

Eu estou pensando na PASTILHA ELETRÔNICA que um paciente coloca na boca e 

que um MÉDICO ACIONA O SABOR QUE DEVE SER DESENCADEADO NA 

LÍNGUA em que no teste o paciente deverá assinalar num controle qual o tipo de sabor 

foi desencadeado em sua língua.  

 

[TEXTO] 11/04/2021 09:15:32 

redemax6  

#000407# Game EMPRESARIAL do Livro --- Vidas Secas --- Graciliano Ramos 
Vamos agora fazer a Leitura do Livro Vidas Secas para fazermos REDES DE 
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FRANQUIAS.  

 

Capítulo VII - Inverno 

 

A casa era forte. 

 

#### Empresa de Franquia##### 

 

Eu estou pensando em um sensor de pressão que se coloca na base de uma construção 

em que o morador pode no decorrer de sua presença dentro da obra entregue e em 

desfrute coletar informações sobre a estrutura do imóvel.  

 

[TEXTO] 11/04/2021 09:33:25 

redemax6  

#000408# Game EMPRESARIAL do Livro --- Vidas Secas --- Graciliano Ramos 
Vamos agora fazer a Leitura do Livro Vidas Secas para fazermos REDES DE 

FRANQUIAS.  

 

Capítulo VII - Inverno 

 

- An! 

 

#### Empresa de Franquia##### 

 

Eu estou vendo um Microfone ULTRASSENSÍVEL tipo de microfone que capta sons 

de pássaros, que fica em um ambiente que permite ver se um animal da fazenda 

apresenta rugido que necessita amparo, ou detecta um choro ou agonia de um bebê que 

esteja repousando no berço.  

 

[TEXTO] 11/04/2021 09:36:26 

redemax6  

#000409# Game EMPRESARIAL do Livro --- Vidas Secas --- Graciliano Ramos 
Vamos agora fazer a Leitura do Livro Vidas Secas para fazermos REDES DE 

FRANQUIAS.  

 

Capítulo VII - Inverno 

 

Os esteios de aroeira estavam bem fincados no chão duro. Se o rio chegasse ali, 

derrubaria apenas os torrões que formavam o enchimento das paredes de taipa. Deus 

protegeria a família. 

 

#### Empresa de Franquia#####  

 

Eu vi em visão remota uma fazenda com sensores enfincados no solo que avisam a um 

agricultor que houve tromba dágua num percurso do rio em que seja possível tomar 

providências para afastar os animais da propriedade da área do rio. Os sensores são 
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conectados ao celular do fazendeiro. E a conexão do sensor no solo é através de uma 

antena dentro da própria propriedade.  

 

[TEXTO] 11/04/2021 09:38:39 

redemax6  

#000410# Game EMPRESARIAL do Livro --- Vidas Secas --- Graciliano Ramos 
Vamos agora fazer a Leitura do Livro Vidas Secas para fazermos REDES DE 

FRANQUIAS.  

 

Capítulo VII - Inverno 

 

- An! 

 

#### Empresa de Franquia#####  

 

Eu estou vendo em visão remota um objeto que em várias profissões produz contato 

com a pele em que existe um sensor que avisa para o profissional o grau de interação 

com esse objeto de trabalho.  

 

[TEXTO] 11/04/2021 09:42:32 

redemax6  

#000411# Game EMPRESARIAL do Livro --- Vidas Secas --- Graciliano Ramos 
Vamos agora fazer a Leitura do Livro Vidas Secas para fazermos REDES DE 

FRANQUIAS.  

 

Capítulo VII - Inverno 

 

As varas estavam bem amarradas com cipós nos esteios de aroeira. O arcabouço da casa 

resistiria à fúria das águas. E quando elas baixassem, a família regressaria. Sim, 

viveriam todos no mato, como preás. Mas voltariam quando as águas baixassem, 

tirariam do barreiro terra para vestir o esqueleto da casa. 

 

#### Empresa de Franquia#####  

 

Eu estou pensando em uma empresa de consultoria que indica soluções para o agricultor 

preservar sua casa diante de enchentes na propriedade rural.  

 

[TEXTO] 11/04/2021 09:45:37 

redemax6  

#000412# Game EMPRESARIAL do Livro --- Vidas Secas --- Graciliano Ramos 
Vamos agora fazer a Leitura do Livro Vidas Secas para fazermos REDES DE 

FRANQUIAS.  

 

Capítulo VII - Inverno 
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- An! 

 

#### Empresa de Franquia#####  

 

Eu estou pensando em uma PASTILHA ELETRÔNICA que após a alimentação ou 

anterior a alimentação repassa dados para o celular sobre a saúde bocal de um paciente 

para um Médico de Saúde Bocal, que controla a saúde do paciente remotamente 

prevenindo da introdução por exemplo de bactérias e vírus detectados na boca..  

 

[TEXTO] 11/04/2021 09:47:00 

redemax6  

#000413# Game EMPRESARIAL do Livro --- Vidas Secas --- Graciliano Ramos 
Vamos agora fazer a Leitura do Livro Vidas Secas para fazermos REDES DE 

FRANQUIAS.  

 

Capítulo VII - Inverno 

 

Sinha Vitória moveu o abano com força para não ouvir o barulho do rio, que se 

aproximava. Seria que ele estava com intenção de progredir? O abano zumbia, e o 

rumor da enchente era um sopro, um sopro que esmorecia para lá dos juazeiros. 

 

#### Empresa de Franquia#####  

 

Estou pensando em uma rede de PINOS ENFINCADOS NO CHÃO, conectados a uma 

central de Computadores que alerta que uma massa de água está se aproximando de uma 

cidade.  

 

[TEXTO] 11/04/2021 09:52:03 

redemax6  

#000414# Game EMPRESARIAL do Livro --- Vidas Secas --- Graciliano Ramos 
Vamos agora fazer a Leitura do Livro Vidas Secas para fazermos REDES DE 

FRANQUIAS.  

 

Capítulo VII - Inverno 

 

Fabiano contava façanhas. Começara moderadamente, mas excitara-se pouco a pouco e 

agora via os acontecimentos com exagero e otimismo, estava convencido de que 

praticara feitos notáveis. Necessitava esta convicção. Algum tempo antes acontecera 

aquela desgraça: o soldado amarelo provocara-o na feira, dera-lhe uma surra de facão e 

metera-o na cadeia. Fabiano passara semanas capiongo, fantasiando vinganças, vendo a 

criação definhar na catinga torrada. Se a seca chegasse, ele abandonaria mulher e filhos, 

coseria a facadas o soldado amarelo, depois mataria o juiz, o promotor e o delegado. 

Estivera uns dias assim murcho, pensando na seca e roendo a humilhação. Mas a 

trovoada roncara, viera a cheia, e agora as goteiras pingavam, o vento entrava pelos 

buracos das paredes. 
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#### Empresa de Franquia#####  

 

Então o que se visualiza aqui é o problema social de ter uma pessoa altamente perigosa 

em uma cidade. Então eu pensei em uma Empresa Privada com Núcleo de profissionais 

QUE são contratados pelo Estado para DESATIVAR NO CIDADÃO a necessidade de 

agressão social. A missão dessa empresa é monitorar o cidadão de alto grau de perigo 

social e introduzir através de intervenção conteúdos em que o cidadão passe a 

administrar uma função social que contribua em impostos e humanidade para a 

sociedade, em que se desativa o seu instinto e perigo de se engajar contra outros 

cidadãos em sua sociedade. 

 

AGORA VAMOS DESCANSAR ATÉ AS 10:30 DA MANHÃ E RETORNAREMOS 

NA SEQUÊNCIA.  

 

[TEXTO] 11/04/2021 09:58:26 

redemax6  

#000415# Game EMPRESARIAL do Livro --- Vidas Secas --- Graciliano Ramos 
Vamos agora fazer a Leitura do Livro Vidas Secas para fazermos REDES DE 

FRANQUIAS.  

 

Capítulo VII - Inverno 

 

Fabiano estava contente e esfregava as mãos. Como o frio era grande, aproximou-as das 

labaredas. Relatava um fuzuê terrível, esquecia as pancadas e a prisão, sentia-se capaz 

de atos importantes. 

 

#### Empresa de Franquia#####  

 

Estou pensando em uma Consultoria Psicológica que ensina a pessoa a se divertir em 

um coletivo de forma descontraída sem teorias, em que os Psicodramatistas auxiliam o 

PROTAGONISTA a se divertir em grupo.  

 

[TEXTO] 11/04/2021 10:32:29 

redemax6  

#000416# Game EMPRESARIAL do Livro --- Vidas Secas --- Graciliano Ramos 
Vamos agora fazer a Leitura do Livro Vidas Secas para fazermos REDES DE 

FRANQUIAS.  

 

Capítulo VII - Inverno 

 

O rio subia a ladeira, estava perto dos juazeiros. Não havia notícia de que os houvesse 

atingido - e Fabiano, seguro, baseado nas informações dos mais velhos, narrava uma 

briga de que saíra vencedor. A briga era sonho, mas Fabiano acreditava nela. 

 

#### Empresa de Franquia#####  

http://www.lenderbook.com/redemax6
http://www.lenderbook.com/redemax6


 

Eu estou pensando em uma Empresa que ENSINA ATRAVÉS DA DIVERSÃO, 

ARTE, LITERATURA, HUMOR, TEATRO, DANÇA, ... Onde uma BRIGA DEVE 

SER POSICIONADA no lugar certo de comportamento dentro da sociedade. E fazer 

que a pessoa intempestiva possa se posicionar socialmente economicamente dentro de 

um empreendimento que possa ganhar COM BRIGAS NO LUGAR CERTO DENTRO 

DA SOCIEDADE. Como por exemplo orientar o cidadão de montar uma academia de 

Boxe.  

 

[TEXTO] 11/04/2021 10:36:28 

redemax6  

#000417# Game EMPRESARIAL do Livro --- Vidas Secas --- Graciliano Ramos 
Vamos agora fazer a Leitura do Livro Vidas Secas para fazermos REDES DE 

FRANQUIAS.  

 

Capítulo VII - Inverno 

 

As vacas vinham abrigar-se junto à parede da casa, pegada ao curral, a chuva fustigava-

as, os chocalhos batiam. Iriam engordar com o pasto novo, dar crias. O pasto cresceria 

no campo, as árvores se enfeitariam, o gado se multiplicaria. Engordariam todos, ele 

Fabiano, a mulher, os dois filhos e a cachorra Baleia. Talvez Sinha Vitória adquirisse 

uma cama de lastro de couro. Realmente o jirau de varas onde se espichavam era 

incômodo. 

 

#### Empresa de Franquia#####  

 

Eu estou vendo em visão ampliada um sensor no dorso do animal interligado a uma 

antena da Fazenda que mede um percentual de ondas ultravioletas do sol que cada 

animal esteja incidente no decorrer de sua vida. Em que o computador central da 

fazenda coordena ações preventivas para o GADO NÃO CONTRAIR MOLÉSTIAS 

DEVIDO A RADIAÇÃO SOLAR.  

 

[TEXTO] 11/04/2021 10:41:43 

redemax6  

#000418# Game EMPRESARIAL do Livro --- Vidas Secas --- Graciliano Ramos 
Vamos agora fazer a Leitura do Livro Vidas Secas para fazermos REDES DE 

FRANQUIAS.  

 

Capítulo VII - Inverno 

 

Fabiano gesticulava. Sinha Vitória agitava o abano para sustentar as labaredas no angico 

molhado. Os meninos, sentindo frio numa banda e calor na outra, não podiam dormir e 

escutavam as lorotas do pai. Começaram a discutir em voz baixa uma passagem obscura 

da narrativa. Não conseguiram entender-se, arengaram azedos, iam se atracando. 

Fabiano zangou-se com a impertinência deles e quis puni- los. Depois moderou-se, 

repisou o trecho incompreensível utilizando palavras diferentes. 
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#### Empresa de Franquia#####  

 

Ao ler o trecho do livro eu percebi que o lado esquerdo do corpo do personagem 

apresentou uma temperatura diferente do lado direito do corpo. Então veio uma imagem 

no meu cérebro de DOIS BRACELETES, um no lado Esquerdo do corpo, e outro no 

Lado Direito do Corpo, como sensores de temperatura que mede o potencial perigo de 

uma CONSTIPAÇÃO em virtude de diferenciais de Temperatura em um corpo 

humano.  

 

[TEXTO] 11/04/2021 10:46:29 

redemax6  

#000419# Game EMPRESARIAL do Livro --- Vidas Secas --- Graciliano Ramos 
Vamos agora fazer a Leitura do Livro Vidas Secas para fazermos REDES DE 

FRANQUIAS.  

 

Capítulo VII - Inverno 

 

O menino mais novo bateu palmas, olhou as mãos de Fabiano, que se agitavam por 

cima das labaredas, escuras e vermelhas. As costas ficavam na sombra, mas as palmas 

estavam iluminadas e cor de sangue. Era como se Fabiano tivesse esfolado um animal. 

A barba ruiva e emaranhada estava invisível, os olhos azulados e imóveis fixavam-se 

nos tições, a fala dura e rouca entrecortava-se de silêncios. Sentado no pilão, Fabiano 

derreava-se, feio e bruto, com aquele jeito de bicho lerdo que não se agüenta em dois 

pés. 

 

#### Empresa de Franquia#####  

 

Eu estou pensando em um adesivo sensor como BANDAID que se conecta com o 

celular de um usuário que pode mapear por PONTOS DE CONTROLE NA PELE a 

temperatura de toda uma extensão de membros inferiores e superiores de um paciente. 

Em que a massa de dados possa ser encaminhada para o médico que o paciente tem a 

assinatura de acompanhamento térmico do corpo em realidade de conexão social do 

paciente  

 

[TEXTO] 11/04/2021 10:51:29 

redemax6  

#000420# Game EMPRESARIAL do Livro --- Vidas Secas --- Graciliano Ramos 
Vamos agora fazer a Leitura do Livro Vidas Secas para fazermos REDES DE 

FRANQUIAS.  

 

Capítulo VII - Inverno 

 

O menino mais velho estava descontente. Não podendo perceber as feições do pai, 

cerrava os olhos para entendê-lo bem. Mas surgira uma dúvida. Fabiano modificara a 

história %u2013 e isto reduzia-lhe a verossimilhança. Um desencanto. Estirou- se e 
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bocejou. Teria sido melhor a repetição das palavras. Altercaria com o irmão procurando 

interpretá-las. Brigaria por causa das palavras - e a sua convicção encorparia. Fabiano 

devia tê-las repetido. Não. Aparecera uma variante, o herói tinha-se tornado humano e 

contraditório. O menino mais velho recordou-se de um brinquedo antigo, presente de 

seu Tomás da bolandeira. Fechou os olhos, reabriu-os, sonolento. O ar que entrava pelas 

rachas das paredes esfriava-lhe uma perna, um braço, todo o lado direito. Virou-se, os 

pedaços de Fabiano sumiram-se. O brinquedo se quebrara, o pequeno entristecera vendo 

as peças inúteis. Lembrou-se dos currais feitos de seixos miúdos, sob as catingueiras. 

Agora a lagoa estava cheia, tinha coberto os currais que ele construíra. O barreiro 

também se enchera, atingia a parede da cozinha, as águas dele juntavam-se às da lagoa. 

Para ir ao quintal onde havia craveiros e panelas de losna, Sinha Vitória saía pela porta 

da frente, descia o copiar e atravessava a porteira de baraúna. Atrás da casa, as cercas, o 

pé de turco e as catingueiras estavam dentro da água. As goteiras pingavam, os 

chocalhos das vacas tiniam, os sapos cantavam. O som dos chocalhos era familiar, mas 

a cantiga dos sapos e o rumor das goteiras causavam estranheza. Tudo estava mudado. 

Chovia o dia inteiro, a noite inteira. As moitas e capões de mato onde viviam seres 

misteriosos tinham sido violados. Havia lá sapos. E a cantiga deles subia e descia, uma 

toada lamentosa enchia os arredores. Tentou contar as vozes, atrapalhou-se. Eram 

muitas, com certeza havia uma infinidade de sapos nas moitas e nos capões. Que 

estariam fazendo? Por que gritavam a cantoria gorgolejada e triste? Nunca vira um 

deles, confundia-os com os habitantes invisíveis da terra e dos bancos de macambira. 

Enrolou-se, acomodou-se, adormeceu, uma banda aquecida pelo fogo, a outra banda 

protegida pelas nádegas de Sinha Vitória. 

 

#### Empresa de Franquia#####  

 

Para a realidade Brasileira eu tive conexão com uma solução para uma cidade inteira 

que ficou debaixo de água, a formação de um CONSÓRCIO EMPRESARIAL DA 

INICIATIVA PRIVADA no papel de GESTORA NACIONAL de CAPITAIS, na forma 

de consumo humano do recolhimento de cada transação econômica no Brasil de 1 

CENTAVO para um fundo emergencial que quaisquer cidades brasileiras que sofram 

com enchentes esse fundo deverá ser distribuído para as vítimas recuperarem seu 

patrimônio.  

 

[TEXTO] 11/04/2021 10:58:22 

redemax6  

#000421# Game EMPRESARIAL do Livro --- Vidas Secas --- Graciliano Ramos 
Vamos agora fazer a Leitura do Livro Vidas Secas para fazermos REDES DE 

FRANQUIAS.  

 

Capítulo VII - Inverno 

 

O abano agitava-se, a madeira úmida chiava, o vulto de Fabiano iluminava-se e 

escurecia. 

 

#### Empresa de Franquia#####  

 

Eu estou pensando em uma empresa contratada pela prefeitura que orienta a população 
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de providências antecipatórias aos desastres naturais, tais como inundações, 

deslizamentos, queimadas,... e encaminha para a prefeitura o diagnóstico situacional da 

população quando o nível de providências não corresponde a renda da população.  

 

[TEXTO] 11/04/2021 11:07:33 

redemax6  

#000422# Game EMPRESARIAL do Livro --- Vidas Secas --- Graciliano Ramos 
Vamos agora fazer a Leitura do Livro Vidas Secas para fazermos REDES DE 

FRANQUIAS.  

 

Capítulo VII - Inverno 

 

Baleia, imóvel, paciente, olhava os carvões e esperava que a família se recolhesse. 

Enfastiava-a o barulho que Fabiano fazia. No campo, seguindo uma rês, se esgoelava 

demais. Natural. Mas ali, a beira do fogo, para ´que tanto grito? Fabiano estava-se 

cansando à toa. Baleia se enjoava, cochilava e não podia dormir. Sinha Vitória devia 

retirar os carvões e a cinza, varrer o chão, deitar-se na cama de varas com Fabiano. Os 

meninos se arrumariam na esteira, por baixo do caritó, na sala. Era bom que a 

deixassem em paz. O dia todo espiava os movimentos das pessoas, tentando adivinhar 

coisas incompreensíveis. Agora precisava dormir, livrar-se das pulgas e daquela 

vigilância a que a tinham habituado. Varrido o chão com vassourinha, escorregaria entre 

as pedras, enroscar-se-ia, adormeceria no calor, sentindo o cheiro das cabras molhadas e 

ouvindo rumores desconhecidos, o tique- taque das pingueiras, a cantiga dos sapos, o 

sopro do rio cheio. Bichos miúdos e sem dono iriam visitá-la. 

 

#### Empresa de Franquia#####  

 

Nesse episódio triste me conectei com pobreza extrema. Também aqui eu pensei em um 

CONSÓRCIO DE EMPRESAS da iniciativa privada, que ficariam responsáveis por 

aplicar 1 CENTAVO DE CADA OPERAÇÃO ECONÔMICA NO BRASIL, EM 

ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇO SOCIAL PARA RETIRAR A PESSOA 

HUMANA DA CONDIÇÃO DE MISÉRIA ABSOLUTA. 

 

Terminamos o GAME, NO PRÓXIMO SÁBADO por volta das 08:00 horas da 

manhã voltaremos com o game EMPRESARIAL no Capítulo VIII - Festa DIA 

ABR[17]/2021. 
 

Obs.: Todas as versões do livro de Graciliano Ramos para VIdas Secas também geram 

direitos do fluxo de comércio a aquisição segundo seu modelo mental, Remunerado ou 

não Remunerado. 

 

Cada Estado da Federação Brasileira pode fazer o Imposto Estadual de 1 CENTAVO 

SOBRE TRANSAÇÕES e TODOS os dias se dotar da capacidade de entregar uma 

Casa para um morador de Rua. TODA A SOCIEDADE GANHA, e todas as pessoas 

que forem CONSTRUIR A CASA VÃO GANHAR TAMBÉM SALÁRIOS. EM UM 

ECOSSISTEMA QUE MELHORA OS INDICADORES SOCIAIS E ECONÔMICOS 

TODOS OS DIAS. 
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NO CASO DA GESTÃO NACIONAL PARA CALAMIDADES, TODO O 

DINHEIRO ARRECADADO, QUE SEGUNDO O EQUIPAMENTO POR ANO 

SERIA EM TORNO DE 45 Milhões de Reais entrará para a bolsa de valores no RAMO 

DA CONSTRUÇÃO CIVIL. Se houver uma calamidade o dinheiro é retirado da bolsa 

de valores e investido dentro da PRÓPRIA CONSTRUÇÃO CIVIL em novas casas 

para toda a população que perdeu o patrimônio. 

 

Suponha que só a cidade de SÃO PAULO TENHA 20.560 Moradores de Rua. Entregar 

uma casa por dia, sob o critério de Família, Uma família de 5 pessoas contempladas já 

seria menos 5 pessoas morando na rua. É só fazer o projeto sem ficar incentivando a 

visualização das entregas dentro da MÍDIA/TELEVISÃO, para não gerar novas 

demandas para entregar novas casas. 

 

O que está sendo discutido hoje nas Telecomunicações Telepáticas que não é justo o 

Autor Brasileiro, do tipo de Graciliano Ramos vender no mundo inteiro e o Brasil, que é 

seu país natal não receber parte da vantagem de seus estudos Literários. Da mesma 

forma que seria injusto o Brasil se apoderar de uma obra literária da República Popular 

da China e não oferecer nenhum tipo de vantagem como retribuição do autor de 

Pequim. 

 

O EQUIPAMENTO ESTELAR ESTÁ ME INFORMANDO QUE HOJE A 

REPÚBLICA POPULAR DA CHINA ESTÁ VENDENDO O LIVRO DE 

GRACILIANO RAMOS NUMA TAXA MÉDIA DE 20.000 Livros impressos em 

papel por dia. E que irá ampliar quando a versão em Mandarim estiver sendo 

comercializada. 

 

O EQUIPAMENTO ESTELAR me informou que o Livro de Graciliano Ramos VIDAS 

SECAS se tornou Best Seller nos Estados Unidos da América porque está reforçando o 

Espírito da Cultura Local Americana. 

 

Fui informado que praticamente todos os Fabricantes de MESA DE TÊNIS DE MESA 

nunca faturaram tanto como estão faturando agora. 

 

O equipamento Fala que teve no Mundo EMPRESÁRIO MOTIVADO que comprou 

uma carga enorme de livros VIDA SECAS de Graciliano Ramos e distribuiu em escolas 

pobres para poder incentivar crianças a assumirem para si o espírito empreendedor. 

 

O Equipamento fala que o Livro desde o Game Empresarial também está sendo 

negociado e vendido na União Europeia. 

 

Estou sendo informado que mais de 80 países manifestaram interesse no aprendizado da 

técnica porque despertou desejo local para que um livro de escritor do país fosse 

utilizado dentro de um modelo de GAME EMPRESARIAL. 

 

Através das telecomunicações Telepáticas fui informado que já está sendo avaliado 

fazer o mesmo Game Empresarial para Harry Potter. 

 

Meu planejamento sustentável no Brasil é o de Fazer apenas um GAME 

EMPRESARIAL POR ANO. Estou seguindo as técnicas de Marketing e Redes Sociais 

das quais sou formado. 



 

Esse ano na Sequência irei fazer novos Games, MAS EM FORMATOS DIFERENTES. 

 

Só as Tecnologias do GAME EMPRESARIAL VIDAS SECAS DE GRACILIANO 

RAMOS PARA IMAGIAMENTO IRÃO GERAR NO BRASIL EM BREVE mais de 

15 Milhões de ATIVIDADES ECONÔMICAS. 

 

Já fui informado pela ACADEMIA SENSORIAL DE LETRAS BRASILEIRA QUE 

EXISTEM EM NOSSA LITERATURA VÁRIOS LIVROS QUE PODEMOS 

TRABALHAR COMO ---GAME EMPRESARIAL ---. 

 

NÃO ADIANTA a ALTA SOCIEDADE BRASILEIRA LITERÁRIA trabalhar vários 

livros de Autores Brasileiros no mesmo ano, Nós temos que GERAR PRIMEIRO 

CONVERSÃO EM EMPRESAS DE UM LIVRO e só quando o efeito de novas 

empresas esgotar DAR CONTINUIDADE COM OUTRO LIVRO DE AUTOR 

BRASILEIRO PARA GERAR NOVAS EMPRESAS. 

 

Respondendo a Leitor (a): Pode sim. Quaisquer pessoas podem trabalhar com o livro 

VIDAS SECAS de GRACILIANO RAMOS em GAME EMPRESARIAL em uma das 

mais de 100 perspectivas diferenciadas que eu falei recentemente com seu público 

literário na Mídia. Gera o complemento do potencial EMPRESARIAL DO LIVRO. 

 

O equipamento me revelou também que a versão em INGLÊS DE VIDAS SECAS de 

GRACILIANO RAMOS é a mais comercializada no Exterior. 

 

Fui informado que já tem planejamento em Portugal para fazer o GAME 

EMPRESARIAL COM OBRAS DE FERNANDO PESSOA. 

 

O GAME EMPRESARIAL as conexões Empresariais que SE ABREM NA LEITURA 

DO LIVRO É ANTENADA EM CONFORMIDADE AO DOMÍNIO DAS 

HABILITAÇÕES EDUCACIONAIS DO GAME MASTER. 

 

UM GAME MASTER, POR EXEMPLO ADVOGADO, PODE TRABALHAR TODO 

O LIVRO VIDAS SECAS de GRACILIANO RAMOS na perspectiva JURÍDICA. 

 

- An???? 

 

Juiz Internacional está me perguntando sobre os FLUXOS DE CONHECIMENTO. A 

maioria dos fluxos de Conhecimento que chegam no planeta Terra que geram patentes, 

empresas e negócios são devoluções de Estudos criados no Planeta Terra 

ANTERIORES AO DILÚVIO UNIVERSAL DESCRITO NOS LIVROS ANTIGOS. 

 

É um tratado que o PLANETA TERRA ASSINOU COM VÁRIOS PLANETAS EM 

CASO DE DESASTRES NATURAIS DE CADA PLANETA TER A BASE DE 

DADOS DE INFORMAÇÕES DO OUTRO COMO BACKUP SE FOSSE 

NECESSÁRIO A DEVOLUÇÃO DAS INFORMAÇÕES DE SOBREVIVÊNCIA. 

 



 
 

 

EU ESTOU CIENTE QUE MEU TRABALHO DE PROFICIÊNCIA É SELEÇÃO DE 

PONTEIROS MNÊMICOS DOS CONTEÚDOS DAS BIBLIOTECAS DO TRATADO 

DE BACKUP DE INFORMAÇÕES DO PLANETA TERRA QUE OUTROS 

PLANETAS FIZERAM A GUARDA CASO AQUI NO PLANETA TERRA 

OCORRESSE UM DESASTRE NATURAL EM QUE A TECNOLOGIA FOSSE 

PERDIDA. 

 

O receptor floral pode ser aplicado para todo tipo de coleta de sentidos que os 

seres humanos possuem. 



 
 

 



 

 

COMUNICARAM AGORA QUE O RECEPTOR FLORAL JÁ ESTÁ À 

CAMINHO, FAZ PARTE DA SOLUÇÃO DO LIVRO DE GRACILIANO 

RAMOS --- VIDAS SECAS --- DO COLETOR DE ENERGIA SOLAR NO 

TELHADO DA CASA. EM QUE O MORADOR FICA CONTROLANDO A 

INCIDÊNCIA DE RAIOS ULTRAVIOLETAS EM SUA PRÓPRIA CASA. 

Quando der o Alarme no Computador que Gerencia a CASA é sinal da 

necessidade dos Moradores de utilizarem Protetores Solares no Fator que o 

Software indicar para não ter câncer de pele. A Inteligência Artificial me informou 

agora que existe um excedente de constante de intensidade de energia que é prejudicial 

a adaptação da pele humana. São esses casos que a adaptação não acompanha uma 

intensidade de energia é que o Computador que gerencia a casa de um cidadão deverá 

dar o alerta para uso do protetor solar. TRANSMITIRAM NO MEU CÉREBRO QUE 

ESSA MEDIDA IRÁ DIMINUIR A LONGO PRAZO OS EFEITOS SOBRE O 

ENVELHECIMENTO DA PELE HUMANA. OUTRA INFORMAÇÃO QUE FOI 

DIVULGADA É QUE A ANÁLISE DO DADO DIVULGADA NO CELULAR 

PERMITIRÁ QUE A PESSOA EM TRÂNSITO DENTRO DE UMA CIDADE 

PREVINA SUA PELE CONTRA OS RAIOS SOLARES.  



 
 

 

O receptor Fractal pode ser aplicado para todo tipo de coleta de sentidos que os 

seres humanos possuem. Por exemplo para colher na função de olfato, o 

RECEPTOR FRACTAL o pesquisador joga um jato de partículas químicas na 

Atmosfera tirando em seguida uma FOTORREAGENTE. As cores da partícula 

que saírem no conteúdo atmosférico dá para determinar por exemplo a Presença 

de Plutônio na Atmosfera. Ou Nitrogênio, conforme a necessidade de avaliação. Se 

usa nesse caso a Tecnologia de FOGOS DE ARTIFÍCIO. 
 

EXTRA---EXTRA---EXTRA--- Inventores acabaram de me revelar que Conseguiram 

fazer a PASTILHA ELETRÔNICA para EXAME DAS PAPILAS GUSTATIVAS. Os 

inventores criaram uma sequência de 20 pastilhas (Com a composição da Hóstia Cristã) 

em flavonoides específicos para a coleta no Exame Médico. O Exame consiste em 



colocar uma hóstia (pastilha eletrônica na boca) e o paciente assinalar a sensação 

despertada, e fazer toda a sequência de conteúdos distintos até terminar a série de 20 

sensações diferentes. 

 

Lanço o Edital para fazer o mesmo exame de PASTILHA ELETRÔNICA para o 

OLFATO. Consiste em você criar uma PASTILHA ELETRÔNICA QUE AO SER 

DISSOLVIDA NA ÁGUA Sobe um vapor que a pessoa deverá em uma série assinalar 

o cheiro captado e/ou seu teor de concentração. 

 

Curiosidade: O TERMO ELETRÔNICA, no sentido de PASTILHA 

ELETRÔNICA, É TODO OBJETO que coexiste uma programação que gere um 

sentido de causa, efeito e consequência. 

 
O NOVELO PRETO DE MICROFIBRA É DEPOSITADO NUM LOCAL ONDE 

POSSA EXISTIR UM TIPO PARASITA OU PATÓGENO. Se a MOLÉCULA 

TESTE MUDAR DE COR significa que ela encontrou o BIÓTICO do qual o 

TESTE SINALIZA EXISTÊNCIA. A microfibra ILUSTRADA NA COR PRETA é 

um dos ALIMENTOS DO PARASITA OU PATÓGENO e o BIOTESTE EM VERDE 

É UMA MOLÉCULA QUE ELE REJEITA OU FAGOCITA DE FORMA ALCALINA 

QUANDO ELIMINADA. QUE É O MARCADOR QUÍMICO CORANTE PARA 

DIZER QUE EXISTE O BIÓTICO. 

 

O GAME DE GRACILIANO RAMOS --- VIDAS SECAS --- AMPLIA NO DNA 

DO GAMER A TAXA DE CONVERSÃO DE INOVAÇÕES. O QUE HABILITA 

O CIENTISTA A FAZER RAPIDAMENTE ASSOCIAÇÕES EM PROL DO 

PROGRESSO DA CIÊNCIA. 
 

EXTRA, EXTRA, ... EXTRA.... LEITOR (A) ACABOU DE INFORMAR QUE 

IRÁ PRODUZIR UM FIO DE ALGODÃO COM BIOTESTE que detecta 



RADIAÇÃO DENTRO DE UM AMBIENTE, EM QUE A ROUPA NOS 

BIOTESTES MUDAM DE COLORAÇÃO ALERTANDO UM CIDADÃO DA 

PRESENÇA DE FONTE DE ENERGIA QUE PREJUDIQUE A SAÚDE. 
 

Outro cidadão acabou de sugerir nas Telecomunicações Telepáticas que irá fazer o FIO 

COM BIOTESTE ESPECIAL para roupas de Mergulho para detecção química de 

materiais que possam prejudicar um MERGULHADOR. 

 

O EQUIPAMENTO ESTELAR RELATA POR TELECOMUNICAÇÕES 

TELEPÁTICAS QUE DESDE O INÍCIO DO GAME FORAM VENDIDOS 87 

Milhões de livros VIDAS SECAS DE GRACILIANO RAMOS. 
 

Boa noite a tod@s, vou dormir para reiniciar o GAME VIDAS SECAS AMANHÃ, 

SÁBADO DIA Abr[17]/2021 às 08:00 horas da manhã. 

 

 

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbn

xlc2NvbGFvbmVpZGV0YXZhcmVzfGd4Ojc4YjNmOThkNDVhYmFhZTA  

[TEXTO] 11/04/2021 11:13:38 

redemax6  

#000423# Game EMPRESARIAL do Livro --- Vidas Secas --- Graciliano Ramos 
Vamos agora fazer a Leitura do Livro Vidas Secas para fazermos REDES DE 

FRANQUIAS.  

 

Capítulo VIII - Festa 

 

Fabiano, Sinha Vitória e os meninos iam à festa de Natal na cidade. Eram três horas, 

fazia grande calor, redemoinhos espalhavam por cima das árvores amarelas nuvens de 

poeira e folhas secas. 

 

#### Empresa de Franquia#####  

 

Identifiquei que o problema de Fabiano Era a poeira então estou pensando em um creme 

rico em moléculas de prata a fim de reduzir a contaminação da pele em virtude dos 

sedimentos de poeira. É um creme para pele com a finalidade de proteger a pele de 

partículas em suspensão atmosférica.  

 

[TEXTO] 17/04/2021 08:04:06 

redemax6  

#000424# Game EMPRESARIAL do Livro --- Vidas Secas --- Graciliano Ramos 
Vamos agora fazer a Leitura do Livro Vidas Secas para fazermos REDES DE 

FRANQUIAS.  

 

Capítulo VIII - Festa 

 

Tinham fechado a casa, atravessado o pátio, descido a ladeira, e pezunhavam nos seixos 

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxlc2NvbGFvbmVpZGV0YXZhcmVzfGd4Ojc4YjNmOThkNDVhYmFhZTA
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como bois doentes dos cascos. Fabiano, apertado na roupa de brim branco feita por 

Sinha Terta, com chapéu de beata, colarinho, gravata, botinas de vaqueta e elástico, 

procurava erguer o espinhaço, o que ordinariamente não fazia. Sinha Vitória, 

enfronhada no vestido vermelho de ramagens, equilibrava-se mal nos sapatos de salto 

enorme. Teimava em calçar-se como as moças da rua - e dava topadas no caminho. Os 

meninos estreavam calça e paletó. Em casa sempre usavam camiSinhas de riscado ou 

andavam nus. Mas Fabiano tinha comprado dez varas de pano branco na loja e 

incumbira Sinha Terta de arranjar farpelas para ele e para os filhos. Sinha Terta achara 

pouca a fazenda, e Fabiano se mostrara desentendido, certo de que a velha pretendia 

furtar-lhe os retalhos. Em conseqüência as roupas tinham saído curtas, estreitas e cheias 

de emendas. 

 

#### Empresa de Franquia#####  

 

São vários problemas sociais, em me interessei pelo equipamento que parece um 

escaner de mesa. Eu vejo em visão ampliada uma máquina de costura, na forma de um 

escaner de mesa. que uma pessoa calcula no computador em visão estereotipa onde deve 

ser a junção do pano que se imita a impressão do aviamento no pano em que a roupa é 

formada a partir das conexões de aviamento que aceleram a formação da peça de roupa.  

 

Também tem um escanner circular 360º graus que funde peças de pano, através da visão 

esteriótipa no computador da peça a ser o pano fundido, de mangas e pernas quando 

requer costura diametral.  

 

[TEXTO] 17/04/2021 08:06:38 

redemax6  

#000425# Game EMPRESARIAL do Livro --- Vidas Secas --- Graciliano Ramos 
Vamos agora fazer a Leitura do Livro Vidas Secas para fazermos REDES DE 

FRANQUIAS.  

 

Capítulo VIII - Festa 

 

Fabiano tentava não perceber essas desvantagens. Marchava direito, a barriga para fora, 

as costas aprumadas, olhando a serra distante. De ordinário olhava o chão, evitando as 

pedras, os tocos, os buracos e as cobras. A posição forçada cansou-o. E ao pisar a areia 

do rio, notou que assim não poderia vencer as três léguas que o separavam da cidade. 

Descalçou-se, meteu as meias no bolso, tirou o paletó, a gravata e o colarinho, roncou 

aliviado. Sinha Vitória decidiu imitá-lo: arrancou os sapatos e as meias, que amarrou no 

lenço. Os meninos puseram as chinelinhas debaixo do braço e sentiram-se à vontade. 

 

#### Empresa de Franquia#####  

 

Eu estou vendo em visão remota a TECNOLOGIA DE UMA PLATAFORMA DE 

CALÇADOS que mapeia quais as substâncias químicas de contato com o solo. Em que 

um usuário transfere os dados de todos os seus passos para um computador em que esse 

gera a análise de contato do calçado com o solo.  
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[TEXTO] 17/04/2021 08:15:46 

redemax6  

#000426# Game EMPRESARIAL do Livro --- Vidas Secas --- Graciliano Ramos 

Vamos agora fazer a Leitura  
Vamos agora fazer a Leitura do Livro Vidas Secas para fazermos REDES DE 

FRANQUIAS.  

 

Capítulo VIII - Festa 

 

A cachorra Baleia, que vinha atrás, incorporou-se ao grupo. Se ela tivesse chegado antes 

provavelmente Fabiano a teria enxotado. E Baleia passaria a festa junto às cabras que 

sujavam o copiar. Mas com a gravata e o colarinho machucados no bolso, o paletó no 

ombro e as botinas enfiadas num pau, o vaqueiro achou-se perto dela e acolheu-a. 

 

#### Empresa de Franquia#####  

 

Eu estou vendo uma bota inteligente para BALEIA, o cachorrinho de Fabiano, que vai 

passando dados para um cavalheiro sobre contaminação no solo de materiais 

radioativos.  

 

[TEXTO] 17/04/2021 08:20:17 

redemax6  

#000427# Game EMPRESARIAL do Livro --- Vidas Secas --- Graciliano Ramos 

Vamos agora fazer a Leitura 
Vamos agora fazer a Leitura do Livro Vidas Secas para fazermos REDES DE 

FRANQUIAS.  

 

Capítulo VIII - Festa 

 

Retomou a posição natural: andou cambaio, a cabeça inclinada. Sinha Vitória, os dois 

meninos e Baleia acompanharam-no. A tarde foi comida facilmente e ao cair da noite 

estavam na beira do riacho, à entrada da rua. 

 

#### Empresa de Franquia#####  

 

Eu estou vendo em visão Remota na Biblioteca Memorium um Binoculo que 

INTERPRETA UM DADO VISUAL e joga informações em um celular para orientar 

um observador de possíveis perigos registrados em uma imagem numa região em que 

ele esteja percorrendo.  

 

[TEXTO] 17/04/2021 08:23:56 

redemax6  

#000428# Game EMPRESARIAL do Livro --- Vidas Secas --- Graciliano Ramos 

Vamos agora fazer a Leitura 
Vamos agora fazer a Leitura do Livro Vidas Secas para fazermos REDES DE 
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FRANQUIAS.  

 

Capítulo VIII - Festa 

 

Aí Fabiano parou, sentou-se, lavou os pés duros, procurando retirar das gretas fundas o 

barro que lá havia. Sem se enxugar, tentou calçar-se %u2013 e foi uma dificuldade: os 

calcanhares das meias de algodão formaram bolos nos peitos dos pés e as botinas de 

vaqueta resistiram como virgens. Sinha Vitória levantou a saia, sentou-se no chão e 

limpou-se também. Os dois meninos entraram no riacho, esfregaram os pés, saíram, 

calçaram as chinelinhas e ficaram espiando os movimentos dos pais. Sinha Vitória 

aprontava-se e erguia-se, mas Fabiano soprava arreliado. Tinha vencido a obstinação de 

uma daquelas amaldiçoadas botinas; a outra emperrava, e ele, com os dedos nas alças, 

fazia esforços inúteis. Sinha Vitória dava palpites que irritavam o marido. Não havia 

meio de introduzir o diabo do calcanhar no tacão. A um arranco mais forte, a alça de 

trás rebentou-se, e o vaqueiro meteu as mãos pela borracha, energicamente. Nada 

conseguindo, levantou-se resolvido a entrar na rua assim mesmo, coxeando, uma perna 

mais comprida que a outra. Com raiva excessiva, a que se misturava alguma esperança, 

deu uma patada violenta no chão. A carne comprimiu-se, os ossos estalaram, a meia 

molhada rasgou-se e o pé amarrotado se encaixou entre as paredes de vaqueta. Fabiano 

soltou um suspiro largo de satisfação e dor. Em seguida tentou prender o colarinho duro 

ao pescoço, mas os dedos trêmulos não realizaram a tarefa. Sinha Vitória auxiliou-o: o 

botão entrou na casa estreita e a gravata amarrou-se. As mãos sujas, suadas, deixaram 

no colarinho manchas escuras. 

 

#### Empresa de Franquia#####  

 

Nesse parágrafo eu vi na Biblioteca Memórium vários equipamentos. Mas o que mais 

me interessou foi a GELATINA NA FORMA DE UM TUBINHO DE POMADA QUE 

COLOCA EM UM FERIMENTO PARA PARALISAR A SANGRIA NO SISTEMA 

ARTERIAL.  

 

[TEXTO] 17/04/2021 08:29:30 

redemax6  

#000429# Game EMPRESARIAL do Livro --- Vidas Secas --- Graciliano Ramos 

Vamos agora fazer a Leitura 
Vamos agora fazer a Leitura do Livro Vidas Secas para fazermos REDES DE 

FRANQUIAS.  

 

Capítulo VIII - Festa 

 

- Está certo, grunhiu Fabiano. 

 

#### Empresa de Franquia#####  

 

Eu estou pensando em um sensor que informa que uma receita de mistura de materiais 

foi aplicado na formação de um composto de forma CORRETA. Ele avisa se na mistura 

houve erro humano.  
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[TEXTO] 17/04/2021 08:35:52 

redemax6  

#000430# Game EMPRESARIAL do Livro --- Vidas Secas --- Graciliano Ramos 

Vamos agora fazer a Leitura 
Vamos agora fazer a Leitura do Livro Vidas Secas para fazermos REDES DE 

FRANQUIAS.  

 

Capítulo VIII - Festa 

 

Atravessaram a pinguela e alcançaram a rua. Sinha Vitória caminhava aos tombos, por 

causa dos saltos dos sapatos, e conservava o guarda-chuva suspenso, com o castão para 

baixo e a biqueira para cima, enrolada no lenço. Impossível dizer porque Sinha Vitória 

levava o guarda-chuva com biqueira para cima e o castão para baixo. Ela própria não 

saberia explicar-se, mas sempre vira as outras matutas procederem assim e adotava o 

costume. 

 

#### Empresa de Franquia#####  

 

Eu visualizei uma empresa que vende PINGUELAS trabalhadas para posicionamento 

em roças de 5 metros, 10 metros e 15 metros que oferecem acessórios de segurança na 

passagem de pedestres.  

 

[TEXTO] 17/04/2021 08:39:16 

redemax6  

#000431# Game EMPRESARIAL do Livro --- Vidas Secas --- Graciliano Ramos 

Vamos agora fazer a Leitura 
Vamos agora fazer a Leitura do Livro Vidas Secas para fazermos REDES DE 

FRANQUIAS.  

 

Capítulo VIII - Festa 

 

Fabiano marchava teso. 

 

#### Empresa de Franquia#####  

 

Eu estou pensando em um Anel que deixa registrado o nível de tensão elétrica no corpo 

durante o dia. Que o anel se conecta a um dispositivo de leitura circular que lança o 

dado em um computador. Eu vejo em visão remota uma ALIANÇA DE CASAMENTO 

entrando como um disquete em uma abertura nas dimensões do ANEL PARA 

LEITURA para repassar informações vitais da pessoa que usou durante todo o dia o 

anel para um computador.  

 

[TEXTO] 17/04/2021 08:43:24 

redemax6  
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#000432# Game EMPRESARIAL do Livro --- Vidas Secas --- Graciliano Ramos 

Vamos agora fazer a Leitura 
Vamos agora fazer a Leitura do Livro Vidas Secas para fazermos REDES DE 

FRANQUIAS.  

 

Capítulo VIII - Festa 

 

Os dois meninos espiavam os lampiões e adivinhavam casos extraordinários. Não 

sentiam curiosidade, sentiam medo, e por isso pisavam devagar, receando chamar a 

atenção das pessoas. Supunham que existiam mundos diferentes da fazenda, mundos 

maravilhosos na serra azulada. Aquilo, porém, era esquisito. Como podia haver tantas 

casas e tanta gente? Com certeza os, homens iriam brigar. Seria que o povo ali era brabo 

e não consentia que eles andassem entre as barracas? Estavam acostumados a agüentar 

cascudos e puxões de orelhas. Talvez as criaturas desconhecidas não se comportassem 

como Sinha Vitória, mas os pequenos retraíam-se, encostavam-se às paredes, meio 

encandeados, os ouvidos cheios de rumores estranhos. 

 

#### Empresa de Franquia#####  

 

Eu vi em visão ampliada na Biblioteca Memorium um DRONE QUE FAZ PAPEL DE 

LAMPEÃO. PARA AJUDAR PESSOAS QUE ANDEM EM LUGARES ESCUROS E 

QUE DESEJAM VISUALIZAR UMA IMAGEM À FRENTE DAS DIMENSÕES DE 

SEU CORPO.  

 

[TEXTO] 17/04/2021 08:49:34 

redemax6  

#000433# Game EMPRESARIAL do Livro --- Vidas Secas --- Graciliano Ramos 

Vamos agora fazer a Leitura 
Vamos agora fazer a Leitura do Livro Vidas Secas para fazermos REDES DE 

FRANQUIAS.  

 

Capítulo VIII - Festa 

 

Chegaram à igreja, entraram. Baleia ficou passeando na calçada, olhando a rua, 

inquieta. Na opinião dela, tudo devia estar no escuro, porque era noite, e a gente que 

andava no quadro precisava deitar-se. Levantou o focinho, sentiu um cheiro que lhe deu 

vontade de tossir. Gritavam demais ali perto e havia luzes em abundância, mas o que a 

incomodava era aquele cheiro de fumaça. 

 

#### Empresa de Franquia#####  

 

Eu vi uma TECNOLOGIA DENTRO DA IGREJA que é um CELULAR QUE CAPTA 

O SOM DE TODA A HOMILIA E TRANSFORMA EM TEXTO A FALA DO 

SACERDOTE para que a pessoa possa acompanhar fazendo a leitura através de seu 

celular. E guardar a informação caso deseja para levar para sua casa.  
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[TEXTO] 17/04/2021 08:53:57 

redemax6  

#000434# Game EMPRESARIAL do Livro --- Vidas Secas --- Graciliano Ramos 

Vamos agora fazer a Leitura 
Vamos agora fazer a Leitura do Livro Vidas Secas para fazermos REDES DE 

FRANQUIAS.  

 

Capítulo VIII - Festa 

 

Os meninos também se espantavam. No mundo, subitamente alargado, viam Fabiano e 

Sinha Vitória muito reduzidos, menores que as figuras dos altares. Não conheciam 

altares, mas presumiam que aqueles objetos deviam ser preciosos. As luzes e os cantos 

extasiavam-nos. De luz havia, na fazenda, o fogo entre as pedras da cozinha e o 

candeeiro de querosene pendurado pela asa numa vara que saía da taipa; de canto, o 

bendito de Sinha Vitória e o aboio de Fabiano. O aboio era triste, uma cantiga monótona 

e sem palavras que entorpecia o gado. 

 

#### Empresa de Franquia#####  

 

Eu estou pensando em um dispositivo que COMPRIME IMAGEM DE MÁQUINA 

FOTOGRÁFICA DIGITAL, PARA QUE EM 1 Megabyte de armazenamento seja 

possível armazenar mais de 1.000 fotografias. Apenas criando uma regra de compressão 

de Cores, de grau de parentesco dos sentidos cardeais do Pixel que se substitui um vetor 

de combinações de cores para apenas um único byte.  

 

[TEXTO] 17/04/2021 08:58:31 

redemax6  

#000435# Game EMPRESARIAL do Livro --- Vidas Secas --- Graciliano Ramos 

Vamos agora fazer a Leitura 
Vamos agora fazer a Leitura do Livro Vidas Secas para fazermos REDES DE 

FRANQUIAS.  

 

Capítulo VIII - Festa 

 

Fabiano estava silencioso, olhando as imagens e as velas acesas, constrangido na roupa 

nova, o pescoço esticado, pisando, em brasas. A multidão apertava-o mais que a roupa, 

embaraçava-o. De perneiras, gibão %u2013 e guarda-peito, andava metido numa caixa, 

como tatu, mas saltava no lombo de um bicho e voava na catinga. Agora não podia 

virar-se: mãos e braços roçavam-lhe o corpo. Lembrou-se da surra que levara e da noite 

passada na cadeia. A sensação que experimentava não diferia muito da que tinha tido ao 

ser preso. Era como se as mãos e os braços da multidão fossem agarrá-lo, subjugá-lo, 

espremê-lo num canto de parede. Olhou as caras em redor. Evidentemente as criaturas 

que se juntavam ali não o viam, mas Fabiano sentia-se rodeado de inimigos, temia 

envolver-se em questões e acabar mal a noite. Soprava e esforçava-se inutilmente por 

abanar-se com o chapéu. Difícil mover-se, estava amarrado. Lentamente conseguiu abrir 

caminho no povaréu, esgueirou-se até junto da pia de água benta, onde se deteve, 

receoso de perder de vista a mulher e os filhos. Ergueu-se nas pontas dos pés, mas isto 
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lhe arrancou um grunhido: os calcanhares esfolados começavam a afligi-lo. Distinguiu o 

cocó de Sinha Vitória, que se escondia atrás de uma coluna. Provavelmente os meninos 

estavam com ela. A igreja cada vez mais se enchia. Para avistar a cabeça da mulher, 

Fabiano precisava estirar-se, voltar o rosto. E o colarinho furava-lhe o pescoço. As 

botinas e o colarinho eram indispensáveis. Não poderia assistir à novena calçado em 

alpercatas, a camisa de algodão aberta, mostrando o peito cabeludo. Seria desrespeito. 

Como tinha religião, entrava na igreja uma vez por ano. E sempre vira, desde que se 

entendera, roupas de festa assim: calça e paletó engomados, batinas de elástico, chapéu 

de baeta, colarinho e gravata. Não se arriscaria a prejudicar a tradição, embora sofresse 

com ela. Supunha cumprir um dever, tentava aprumar-se. Mas a disposição esmorecia: o 

espinhaço vergava, naturalmente, os braços mexiam-se desengonçados. 

 

#### Empresa de Franquia#####  

 

Eu estou pensando, eu um Software para Shows e Eventos, que uma pessoa de TI 

coordena FALA E TEXTOS dos Apresentadores de um Evento ou Show, no celular do 

Expectante, que ao término de uma música, por exemplo, no celular do expectante é 

encaminhado o áudio de seu artista. E outros dados do tipo: canais de comunicação do 

artista. Em que se passa a acompanhar a evolução em grupo por afinidade Cultural.  

 

[TEXTO] 17/04/2021 09:05:58 

redemax6  

#000436# Game EMPRESARIAL do Livro --- Vidas Secas --- Graciliano Ramos 

Vamos agora fazer a Leitura 
Vamos agora fazer a Leitura do Livro Vidas Secas para fazermos REDES DE 

FRANQUIAS.  

 

Capítulo VIII - Festa 

 

Comparando-se aos tipos da cidade, Fabiano reconhecia-se inferior. Por isso 

desconfiava que os outros mangavam dele. Fazia-se carrancudo e evitava conversas. Só 

lhe falavam com o fim de tirar-lhe qualquer coisa. Os negociantes furtavam na medida, 

no preço e na conta. O patrão realizava com pena e tinta cálculos incompreensíveis. Da 

última vez que se tinham encontrado houvera uma confusão de números, e Fabiano, 

com os miolos ardendo, deixara indignado o escritório do branco, certo de que fora 

enganado. Todos lhe davam prejuízo. Os caixeiros, os comerciantes e o proprietário 

tiravam-lhe o couro, e os que não tinham negócio com ele riam vendo-o passar nas ruas, 

tropeçando. Por isso Fabiano se desviava daqueles viventes. Sabia que a roupa nova 

cortada e cosida por Sinha Terta, o colarinho, a gravata, as botinas e o chapéu de baeta o 

tornavam ridículo, mas não queria pensar nisto. 

 

#### Empresa de Franquia#####  

 

Eu pensei em uma empresa de Consultoria que repassa via telefone informações gerais 

de um município: Dados econômicos, dados de comportamento das pessoas, dados de 

costumes, tradições, coisas que podem e não podem dizer no município, traumas e 

dados de como é a percepção das pessoas na cidade. Tudo para que alguém de fora 
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tenha o comportamento mais harmônico e equilibrado quando entrar na cidade.  

 

[TEXTO] 17/04/2021 09:13:58 

redemax6  

#000437# Game EMPRESARIAL do Livro --- Vidas Secas --- Graciliano Ramos 

Vamos agora fazer a Leitura 
Vamos agora fazer a Leitura do Livro Vidas Secas para fazermos REDES DE 

FRANQUIAS.  

 

Capítulo VIII - Festa 

 

- Preguiçosos, ladrões, faladores, mofinos. 

 

#### Empresa de Franquia#####  

 

Eu me conectei com uma série de bichos de Pelúcia: Tamanduá, Cotia, Bicho Preguiça, 

Micos, Emas, .... eu imaginei em uma série não convencional de brinquedos como 

almofadas somente de animais típicos do Brasil. Que não existem em outros continentes 

(Continente Sul Americano).  

 

[TEXTO] 17/04/2021 09:22:36 

redemax6  

#000438# Game EMPRESARIAL do Livro --- Vidas Secas --- Graciliano Ramos 

Vamos agora fazer a Leitura 
Vamos agora fazer a Leitura do Livro Vidas Secas para fazermos REDES DE 

FRANQUIAS.  

 

Capítulo VIII - Festa 

 

Estava convencido de que todos os habitantes da cidade eram ruins. Mordeu os beiços. 

Não poderia dizer semelhante coisa. Por falta menor agüentara facão e dormira na 

cadeia. Ora, o soldado amarelo. .. Sacudiu a cabeça, livrou-se da recordação 

desagradável e procurou uma cara amiga na multidão. Se encontrasse um conhecido, 

iria chamá-lo para a calçada, abraçá-lo, sorrir, bater palmas. Depois falaria sobre gado. 

Estremeceu, tentou ver o cocó de Sinha Vitória. Precisava ter cuidado para não se 

distanciar da mulher e dos filhos. Aproximou-se deles, alcançou-os no momento em que 

a igreja começava a esvaziar-se. 

 

#### Empresa de Franquia#####  

 

Eu mentalizei uma empresa que você encomenda um AVATAR e ela te fornece um 

software próprio para você fazer a gestão de seu AVATAR. O software permite você 

criar cenários para seu AVATAR e fazer seu AVATAR pronunciar frases que você 

digita conforme a frequência de voz que você encomendou para o Empresário de 

AVATAR. A compra do serviço é do AVATAR e o software básico para você 
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desenvolver seu AVATAR.  

 

[TEXTO] 17/04/2021 09:24:48 

redemax6  

#000439# Game EMPRESARIAL do Livro --- Vidas Secas --- Graciliano Ramos 

Vamos agora fazer a Leitura 
Vamos agora fazer a Leitura do Livro Vidas Secas para fazermos REDES DE 

FRANQUIAS.  

 

Capítulo VIII - Festa 

 

Saíram aos encontrões, desceram os degraus. Empurrado, machucado, Fabiano tornou a 

pensar no soldado amarelo. No quadro, ao passar pelo jatobá, virou o rosto. Sem motivo 

nenhum, o desgraçado tinha ido provocá-lo, pisar-lhe o pé. Ele se desviara, com bons 

modos. Como o outro insistisse, perdera a paciência, tivera um rompante. 

Conseqüência: facão no lombo e uma noite de cadeia. 

 

#### Empresa de Franquia#####  

 

Me fixei a escada e me veio uma imagem da biblioteca de um tapete inteligente, que 

armazena informações de entrada e saída de pessoas.  

 

[TEXTO] 17/04/2021 09:30:29 

redemax6  

#000440# Game EMPRESARIAL do Livro --- Vidas Secas --- Graciliano Ramos 

Vamos agora fazer a Leitura 
Vamos agora fazer a Leitura do Livro Vidas Secas para fazermos REDES DE 

FRANQUIAS.  

 

Capítulo VIII - Festa 

 

Convidou a mulher e os filhos para os cavalinhos, arrumou-os, distraiu-se um pouco 

vendo-os rodar. Em seguida encaminhou-os as barracas de jogo. Coçou-se, puxou o 

lenço, desatou-o, contou o dinheiro, com a tentação de arriscá-lo no bozó. Se fosse feliz, 

poderia comprar a cama de couro cru, a sonho de Sinha Vitória. Foi beber cachaça 

numa tolda, voltou, pôs-se a rondar indeciso, pedindo com os olhos a opinião da 

mulher. Sinha Vitória fez um gesto de reprovação, e Fabiano retirou-se, lembrando-se 

do jogo que tivera em casa de seu Inácio, com o soldado amarelo. Fora roubado, com 

certeza fora roubado. Avizinhou-se da tolda e bebeu mais cachaça. Pouca a pouco ficou 

sem-vergonha. 

 

#### Empresa de Franquia#####  

 

Eu pensei em uma Inteligência Artificial no Celular que alerta que o consumo Familiar 

está muito acelerado e que no final do mês possa faltar dinheiro para honrar 
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compromissos.  

 

[TEXTO] 17/04/2021 09:34:03 

redemax6  

#000441# Game EMPRESARIAL do Livro --- Vidas Secas --- Graciliano Ramos 

Vamos agora fazer a Leitura 
Vamos agora fazer a Leitura do Livro Vidas Secas para fazermos REDES DE 

FRANQUIAS.  

 

Capítulo VIII - Festa 

 

- Festa é festa. 

 

#### Empresa de Franquia#####  

 

Estou pensando em um PORTAL Que organiza INFORMAÇÕES DE FESTAS EM 

CADA MUNICÍPIO. (UM PORTAL PARA CADA MUNICÍPIO E UM PORTAL 

ESTADUAL PARA FESTAS TRADICIONAIS, E UM PORTAL NACIONAL PARA 

FESTAS DE SIGNIFICADO NACIONAL.)  

 

[TEXTO] 17/04/2021 09:39:51 

redemax6  

#000442# Game EMPRESARIAL do Livro --- Vidas Secas --- Graciliano Ramos 

Vamos agora fazer a Leitura 
Vamos agora fazer a Leitura do Livro Vidas Secas para fazermos REDES DE 

FRANQUIAS.  

 

Capítulo VIII - Festa 

 

Bebeu ainda uma vez e empertigou-se, olhou as pessoas desafiando-as. Estava resolvido 

a fazer uma asneira. Se topasse o soldado amarelo, esbodegava-se com ele. Andou entre 

as barracas, emproado, atirando coices no chão, insensível às esfoladuras dos pés. 

Queria era desgraçar-se, dar um pano de amostra àquele safado. Não ligava importância 

à mulher e aos filhos, que o seguiam. 

 

#### Empresa de Franquia#####  

 

Eu estou pensando em um sistema Autômato de IMAGIAMENTO E SOM em Festas 

que detectam excessos de pessoas e avisam ao sistema de segurança da organização da 

festa.  

 

[TEXTO] 17/04/2021 09:42:04 

redemax6  
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#000443# Game EMPRESARIAL do Livro --- Vidas Secas --- Graciliano Ramos 

Vamos agora fazer a Leitura 
Vamos agora fazer a Leitura do Livro Vidas Secas para fazermos REDES DE 

FRANQUIAS.  

 

Capítulo VIII - Festa 

 

- Apareça um homem! berrou. 

 

#### Empresa de Franquia#####  

 

Eu estou pensando em um Dispositivo de controle que avisa quando um insumo deva 

entrar em uma série de um setor produtivo. Ele regula quando deve ter abastecimento 

em um mecanismo de CRONOANÁLISE. Como por exemplo, dar instruções para um 

BAR de sua projeção de compra nas próximas semanas em relação ao consumo atual.  

 

[TEXTO] 17/04/2021 09:45:42 

redemax6  

#000444# Game EMPRESARIAL do Livro --- Vidas Secas --- Graciliano Ramos 

Vamos agora fazer a Leitura 
Vamos agora fazer a Leitura do Livro Vidas Secas para fazermos REDES DE 

FRANQUIAS.  

 

Capítulo VIII - Festa 

 

No barulho que enchia a praça ninguém notou a provocação. E Fabiano foi esconder-se 

por detrás das barracas, para lá dos tabuleiros de doces. Estava disposto a esbagaçar-se, 

mas havia nele um resto de prudência. Ali podia irritar-se, dirigir ameaças e desaforos a 

inimigos invisíveis. Impelido por forças opostas, expunha-se e acautelava-se. Sabia que 

aquela explosão era perigosa, temia que o soldado amarelo surgisse de repente, viesse 

plantar-lhe no pé a reiúna. O soldado amarelo, falto de substância, ganhava fumaça na 

companhia dos parceiros. Era bom evitá-lo. Mas a lembrança dele tornava-se às vezes 

horrível. E Fabiano estava tirando uma desforra. Estimulado pela cachaça, fortalecia-se: 

 

#### Empresa de Franquia#####  

 

Estou pensando em Uma Rede Social da Cidade Física conectada a um APP de 

mensagens Expressa. Onde É lançado na Rede Social onde todos irão se reunir em um 

local Público em torno de uma comemoração, show, atividade cultural, onde todos se 

reúnem e exercem atividades culturais. É uma rede planejada por exemplo, para lotar 

uma RUA CHEIA DE BARES, ou um estádio de futebol, ou um clube em um evento 

social da cidade.  

 

[TEXTO] 17/04/2021 09:52:21 

redemax6  
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#000445# Game EMPRESARIAL do Livro --- Vidas Secas --- Graciliano Ramos 

Vamos agora fazer a Leitura 
Vamos agora fazer a Leitura do Livro Vidas Secas para fazermos REDES DE 

FRANQUIAS.  

 

Capítulo VIII - Festa 

 

- Cadê o valente? Quem é que tem coragem de dizer que eu sou feio? Apareça um 

homem. 

 

#### Empresa de Franquia#####  

 

Estou pensando em um Evento Social que pessoas se ALISTAM em um LOCAL 

PÚBLICO para assumirem PAPÉIS DE DRAMATIZAÇÃO EM PÚBLICO. A cidade 

se organiza para aplaudir e vaiar a pessoa. Conforme for a regra do Festival da cidade.  

 

[TEXTO] 17/04/2021 09:58:12 

redemax6  

#000446# Game EMPRESARIAL do Livro --- Vidas Secas --- Graciliano Ramos 

Vamos agora fazer a Leitura 
Vamos agora fazer a Leitura do Livro Vidas Secas para fazermos REDES DE 

FRANQUIAS.  

 

Capítulo VIII - Festa 

 

Lançava o desafio numa fala atrapalhada, com o vago receio de ser ouvido. Ninguém 

apareceu. E Fabiano roncou alto, gritou que eram todos uns frouxos, uns capados, sim 

senhor. Depois de muitos berros, supôs que havia ali perto homens escondidos, com 

medo dele. Insultou-os: 

 

#### Empresa de Franquia#####  

 

Eu pensei em criar em uma cidade uma Espécie de um DOMO onde a PESSOA VAI 

REGISTRAR suas mágoas da sociedade. Que em seguida gera a observação de 

profissionais no acolhimento psicológico.  

 

[TEXTO] 17/04/2021 10:01:32 

redemax6  

#000447# Game EMPRESARIAL do Livro --- Vidas Secas --- Graciliano Ramos 

Vamos agora fazer a Leitura 
Vamos agora fazer a Leitura do Livro Vidas Secas para fazermos REDES DE 

FRANQUIAS.  

 

Capítulo VIII - Festa 

 

- Cambada de... 
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#### Empresa de Franquia#####  

 

Eu estou pensando em uma CIA DE CIRCO QUE O PÚBLICO PAGA PARA FAZER 

PAPEL DE CIRCENSE. Em várias atividades dentro do palco numa apresentação 

trabalhada para gerar um VÍDEO DE RECORDAÇÃO FAMILIAR.  

 

[TEXTO] 17/04/2021 10:06:45 

redemax6  

#000448# Game EMPRESARIAL do Livro --- Vidas Secas --- Graciliano Ramos 

Vamos agora fazer a Leitura 
Vamos agora fazer a Leitura do Livro Vidas Secas para fazermos REDES DE 

FRANQUIAS.  

 

Capítulo VIII - Festa 

 

Parou agoniado, suando frio, a boca cheia de água, sem atinar com a palavra. Cambada 

de quê? Tinha o nome debaixo da língua., E a língua engrossava, perra, Fabiano cuspia, 

fixava na mulher e nos filhos uns olhos vidrados. Recuou alguns passos, entrou a 

engulhar. Em seguida aproximou-se - figura novamente das luzes, capengando, foi 

sentar-se na calçada de uma loja. Estava desanimado, bambo; o entusiasmo arrefecera. 

Cambada de que? Repetia a pergunta sem saber o que procurava. Olhou de perto a cara 

da mulher, não conseguiu distinguir-lhe os traços. Sinha Vitória perceberia a 

atrapalhação dele? Havia ali outros matutos conversando, e Fabiano enjoou-os. Se não 

estivesse tão ansiado, arrotando, suando, brigaria com eles. A interrogação que lhe 

aperreava o espírito confuso juntou-se a idéia de que aquelas pessoas não tinham o 

direito de sentar-se na calçada. Queria que. o deixassem com a mulher, os filhos e a 

cachorrinha. Cambada de quê? Soltou um grito áspero, bateu palmas: 

 

#### Empresa de Franquia#####  

 

Estou pensando em uma Empresa Especializada em RETIRAR PESSOAS DE 

TRAUMAS SOCIAIS. Ela infiltra um amigo ou amiga no convívio do paciente, e a 

partir da observação do setting real prepara a transformação social do paciente para 

gerar conformidade em sua atuação social.  

 

[TEXTO] 17/04/2021 10:10:53 

redemax6  

#000449# Game EMPRESARIAL do Livro --- Vidas Secas --- Graciliano Ramos 

Vamos agora fazer a Leitura 
Vamos agora fazer a Leitura do Livro Vidas Secas para fazermos REDES DE 

FRANQUIAS.  

 

Capítulo VIII - Festa 

 

- Cambada de cachorros. 
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#### Empresa de Franquia#####  

 

Eu estou pensando em um CIRCO que a FINALIDADE é gerar FOTOS E 

FILMAGENS DE PETS do PÚBLICO em ATUAÇÃO CIRCENSE.  

 

[TEXTO] 17/04/2021 10:15:02 

redemax6  

#000450# Game EMPRESARIAL do Livro --- Vidas Secas --- Graciliano Ramos 

Vamos agora fazer a Leitura 
Vamos agora fazer a Leitura do Livro Vidas Secas para fazermos REDES DE 

FRANQUIAS.  

 

Capítulo VIII - Festa 

 

Descoberta a expressão teimosa, alegrou-se. Cambada de cachorros. Evidentemente os 

matutos como ele não passavam de cachorros. Procurou com as mãos a mulher e os 

filhos, certificou-se de que eles estavam acomodados. Uma contração violenta no 

pescoço entortou-lhe o rosto, a boca encheu-se novamente de saliva. Pôs-se a cuspir. 

Serenou, respirou com força, passou os dedos por um fio de baba que lhe pendia de 

beiço. Estava era tonto, com uma zoada infeliz nos ouvidos. Ia jurar que mostrara 

valentia e correra perigo. Achava ao mesmo tempo que havia cometido uma falta. 

Agora estava pesado e com sono. Enquanto andara fazendo espalhafato, a cabeça cheia 

de aguardente, desprezara as esfoladuras dos pés. Mas esfriava, e as botinas de vaqueta 

magoavam-nos em demasia. Arrancou-as, tirou as meias, libertou-se do colarinho, da 

gravata e do paletó, enrolou tudo, fez um travesseiro, estirou-se no cimento, puxou para 

os olhos o chapéu de baeta. E adormeceu, com o estômago embrulhado. 

 

#### Empresa de Franquia#####  

 

Eu estou pensando em uma PRODUTORA DE VÍDEO que faz MINIFILMES DE 1 

Minuto, 5 minutos, 10 minutos e 15 minutos. Onde o Cliente apresenta uma ideia de 

como quer se apresentar em DRAMATURGIA e se prepara todo o cenário para que 

haja o registro histórico de cinema dos Clientes que comprarem a produção da película.  

 

[TEXTO] 17/04/2021 10:21:00 

redemax6  

#000451# Game EMPRESARIAL do Livro --- Vidas Secas --- Graciliano Ramos 

Vamos agora fazer a Leitura 
Vamos agora fazer a Leitura do Livro Vidas Secas para fazermos REDES DE 

FRANQUIAS.  

 

Capítulo VIII - Festa 

 

Sinha Vitória achava-se em dificuldade: torcia-se para satisfazer uma precisão e não 

sabia como se desembaraçar. Podia esconder-se no fundo do quadro, por detrás das 
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barracas, para lá dos tamboretes das doceiras. Ergueu-se meio decidida, tornou a 

acocorar-se. Abandonar os meninos, o marido naquele estado? Apertou-se e observou 

os quatro cantos com desespero, que a precisão era grande. Escapuliu-se 

disfarçadamente, chegou a esquina da loja, onde havia um magote de mulheres 

agachadas. E, olhando as frontarias das casas e as lanternas de papel, molhou o chão e 

os pés das outras matutas. Arrastou-se para junto da família, tirou do bolso o cachimbo 

de barro, atochou-o, acendeu-o, largou algumas baforadas longas de satisfação. Livre da 

necessidade, viu com interesse o formigueiro que circulava na praça, a mesa do leilão, 

as listas luminosas dos foguetes. Realmente a vida não era má. Pensou com um arrepio 

na seca, na viagem medonha que fizera em caminhos abrasados, vendo ossos e 

garranchos. Afastou a lembrança ruim, atentou naquelas belezas. O burburinho da 

multidão era doce, o realejo fanhoso dos cavalinhos não descansava. Para a vida ser 

boa, só faltava à Sinha Vitória uma cama igual à de seu Tomás da bolandeira. Suspirou, 

pensando na cama de varas em que dormia. Ficou ali de cócoras, cachimbando, os olhos 

e os ouvidos muito abertos para não perder a festa. 

 

#### Empresa de Franquia#####  

 

Aqui em mapeei que o problema de Sinhá Vitória é uma situação de Vexame, que lhe 

dava arrepios e medos e temores. Então eu pensei em uma Empresa de Psicodrama 

Especializada em REVERTER TEMORES DE PROTAGONISTAS.  

 

[TEXTO] 17/04/2021 10:23:19 

redemax6  

#000452# Game EMPRESARIAL do Livro --- Vidas Secas --- Graciliano Ramos 

Vamos agora fazer a Leitura 
Vamos agora fazer a Leitura do Livro Vidas Secas para fazermos REDES DE 

FRANQUIAS.  

 

Capítulo VIII - Festa 

 

Os meninos trocavam impressões cochichando, aflitos com o desaparecimento da 

cachorra. Puxaram a manga da mãe. Que fim teria levado Baleia? Sinha Vitória 

levantou o braço num gesto mole e indicou vagamente dois pontos cardeais com o 

canudo .do cachimbo. Os pequenos insistiram. Onde estaria a cachorrinha? Indiferentes 

à igreja, às lanternas de papel, aos bazares, às mesas de jogo e aos foguetes, só se 

importavam com as pernas dos transeuntes. Coitadinha, andava por aí perdida 

agüentando pontapés. 

 

#### Empresa de Franquia#####  

 

Eu pensei em um Chip que se posiciona sob a epiderme de um ANIMAL DE 

ESTIMAÇÃO conectado ao sistema de antenas de Rádio Frequência de uma cidade, 

que seja possível a Operadora de Telefonia mostrar em um mapa todo o trajeto do 

animal dentro da cidade diariamente. 

 

A ATIVIDADE IRÁ RETORNAR ÀS 11:00 HORAS DA MANHÃ DE HOJE.  

 

http://www.lenderbook.com/redemax6


[TEXTO] 17/04/2021 10:29:56 

redemax6  

#000453# Game EMPRESARIAL do Livro --- Vidas Secas --- Graciliano Ramos 

Vamos agora fazer a Leitura 
Vamos agora fazer a Leitura do Livro Vidas Secas para fazermos REDES DE 

FRANQUIAS.  

 

Capítulo VIII - Festa 

 

De repente Baleia apareceu. Trepou-se na calçada, mergulhou entre as saias das 

mulheres, passou por cima de Fabiano e chegou-se aos amigos, manifestando com a 

língua e com o rabo um vivo contentamento. O menino mais velho agarrou-a. Estava 

segura. Tentaram explicar-lhe que tinham tido susto enorme por causa dela, mas Baleia 

não ligou importância à explicação. Achava é que perdiam tempo num lugar esquisito, 

cheio de odores desconhecidos. Quis latir, expressar oposição a tudo aquilo, mas 

percebeu que não convenceria ninguém e encolheu-se, baixou a cauda, resignou-se ao 

capricho dos seus donos. 

 

#### Empresa de Franquia#####  

 

Eu estou vendo um COTONETE, em visão ampliada, que alerta que o CACHORRO 

DE ESTIMAÇÃO, a Baleia, esteja necessitando de higiene pessoal.  

 

[TEXTO] 17/04/2021 11:02:02 

redemax6  

#000454# Game EMPRESARIAL do Livro --- Vidas Secas --- Graciliano Ramos 

Vamos agora fazer a Leitura 
Vamos agora fazer a Leitura do Livro Vidas Secas para fazermos REDES DE 

FRANQUIAS.  

 

Capítulo VIII - Festa 

 

A opinião dos meninos assemelhava-se à dela. Agora olhavam as lojas, as toldas, a 

mesa do leilão. E conferenciavam pasmados. Tinham percebido que havia muitas 

pessoas no mundo. Ocupavam-se em descobrir uma enorme quantidade de objetos. 

Comunicaram baixinho um ao outro as surpresas que os enchiam. Impossível imaginar 

tantas maravilhas juntas. O menino mais novo teve uma dúvida e apresentou-a 

timidamente ao irmão. Seria que aquilo tinha sido feito por gente? O menino mais velho 

hesitou, espiou as lojas, as toldas iluminadas, as moças bem vestidas. Encolheu os 

ombros. Talvez aquilo tivesse sido feito por gente. Nova dificuldade chegou-lhe ao 

espírito soprou-a no ouvido do irmão. Provavelmente aquelas coisas tinham nomes. O 

menino mais novo interrogou-o com os olhos. Sim, com certeza as preciosidades que se 

exibiam nos altares da igreja e nas prateleiras das lojas tinham nomes. Puseram-se a 

discutir a questão intrincada. Como podiam os homens guardar tantas palavras? Era 

impossível, ninguém conservaria tão grande soma de conhecimentos. Livres dos nomes, 

as coisas ficavam distantes, misteriosas. Não tinham sido feitas por gente. E os 

indivíduos que mexiam nelas cometiam imprudência. Vistas de longe, eram bonitas. 
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Admirados e medrosos, falavam baixo para não desencadear as forças estranhas que 

elas porventura encerrassem. 

 

#### Empresa de Franquia#####  

 

Eu pensei em um PORTAL NA INTERNET QUE EMPRESÁRIOS LANÇAM 

OFERTAS DE VENDAS DE CARGAS FECHADAS, por exemplo: 100.000 

desodorantes por R$ 1.00 cada; 20.000 Automóveis por R$ 45.000,00 reais cada, 400 

Geladeiras por R$ 1.200,00 cada, ONDE CADA CLIENTE DEVERÁ ORGANIZAR-

SE EM CONSÓRCIO PARA EFETIVAR A COMPRA AGREGADA, onde todas as 

partes integradas no Consórcio procedem em responsabilidade na distribuição das 

compras. DEPENDENDO DO PRODUTO --- O COLETIVO --- contrata um 

ARMAZÉM LOGÍSTICO para fracionar a CARGA a ser entregue no endereçamento 

de cada Cliente do COLETIVO.  

 

[TEXTO] 17/04/2021 11:07:14 

redemax6  

#000455# Game EMPRESARIAL do Livro --- Vidas Secas --- Graciliano Ramos 

Vamos agora fazer a Leitura 
Vamos agora fazer a Leitura do Livro Vidas Secas para fazermos REDES DE 

FRANQUIAS.  

 

Capítulo VIII - Festa 

 

Baleia cochilava, de quando em quando balançava a cabeça e franzia o focinho. A 

cidade se enchera de suores que a desconcertavam. 

 

#### Empresa de Franquia#####  

 

Eu estou pensando em uma Manta na casinha de Cachorro de Baleia que absorve parte 

do suor do PET. A fim de contribuir para uma melhor higiene do Animal.  

 

[TEXTO] 17/04/2021 11:15:55 

redemax6  

#000456# Game EMPRESARIAL do Livro --- Vidas Secas --- Graciliano Ramos 

Vamos agora fazer a Leitura 
Vamos agora fazer a Leitura do Livro Vidas Secas para fazermos REDES DE 

FRANQUIAS.  

 

Capítulo VIII - Festa 

 

Sinha Vitória enxergava, através das barracas, a cama de seu Tomás da bolandeira, uma 

cama de verdade. 

 

#### Empresa de Franquia#####  
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Eu estou pensando em uma casa de tamanho Real toda desenvolvida com paredes de 

Nylon.  

 

[TEXTO] 17/04/2021 11:18:31 

redemax6  

#000457# Game EMPRESARIAL do Livro --- Vidas Secas --- Graciliano Ramos 

Vamos agora fazer a Leitura 
Vamos agora fazer a Leitura do Livro Vidas Secas para fazermos REDES DE 

FRANQUIAS.  

 

Capítulo VIII - Festa 

 

Fabiano roncava de papo para cima, as abas do chapéu cobrindo-lhe os olhos, o quengo 

sobre as botinas de vaqueta. Sonhava, agoniado, e Baleia percebia nele um cheiro que o 

tornava irreconhecível. Fabiano se agitava, soprando. Muitos soldados amarelos tinham 

aparecido, pisavam-lhe os pés com enormes reiúnas e ameaçavam- no com facões 

terríveis. 

 

#### Empresa de Franquia#####  

 

Eu estou pensando em um SACHÊ que regula a VASODILATAÇÃO PULMONAR 

que é introduzido no ambiente de sono PARA AJUDAR NA RECUPERAÇÃO DO 

PULMÃO, que vai contribuindo naturalmente para ajustar a respiração de um cidadão. 

 

A ATIVIDADE IRÁ CONTINUAR DOMINGO Abr[18]/2021 no Capítulo IX - Baleia 

 

 

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbn

xlc2NvbGFvbmVpZGV0YXZhcmVzfGd4Ojc4YjNmOThkNDVhYmFhZTA  

[TEXTO] 17/04/2021 11:23:23 

redemax6  

#000458# Game EMPRESARIAL do Livro --- Vidas Secas --- Graciliano Ramos 

Vamos agora fazer a Leitura 
Vamos agora fazer a Leitura do Livro Vidas Secas para fazermos REDES DE 

FRANQUIAS.  

 

Capítulo IX - Baleia 

 

A cachorra Baleia estava para morrer. Tinha emagrecido, o pêlo caíra-lhe em vários 

pontos, as costelas avultavam num fundo róseo, onde manchas escuras supuravam e 

sangravam, cobertas de moscas. As chagas da boca e a inchação dos beiços 

dificultavam-lhe a comida e a bebida. 

 

#### Empresa de Franquia#####  

 

Eu pensei em um plano de Saúde para PETs (Animais de Estimação) para cada 
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Município;  

 

[TEXTO] 18/04/2021 07:58:43 

redemax6  

#000459# Game EMPRESARIAL do Livro --- Vidas Secas --- Graciliano Ramos 

Vamos agora fazer a Leitura 
Vamos agora fazer a Leitura do Livro Vidas Secas para fazermos REDES DE 

FRANQUIAS.  

 

Capítulo IX - Baleia 

 

Por isso Fabiano imaginara que ela estivesse com um princípio de hidrofobia e 

amarrara-lhe no pescoço um rosário de sabugos de milho queimados. Mas Baleia, 

sempre de mal a pior, roçava-se nas estacas do curral ou metia-se no mato, impaciente, 

enxotava os mosquitos sacudindo as orelhas murchas, agitando a cauda pelada e curta, 

grossa na base, cheia de moscas, semelhante a uma cauda de cascavel. 

 

#### Empresa de Franquia#####  

 

Eu estou pensando em uma franquia de uma clínica laboratorial e de exames para 

animais de Estimação (PETs).  

 

[TEXTO] 18/04/2021 08:08:35 

redemax6  

#000460# Game EMPRESARIAL do Livro --- Vidas Secas --- Graciliano Ramos 

Vamos agora fazer a Leitura 
Vamos agora fazer a Leitura do Livro Vidas Secas para fazermos REDES DE 

FRANQUIAS.  

 

Capítulo IX - Baleia 

 

Então Fabiano resolveu matá-la. Foi buscar a espingarda de pederneira, lixou-a, limpou-

a com o saca-trapo e fez tenção de carregá-la bem para a cachorra não sofrer muito. 

 

#### Empresa de Franquia#####  

 

Eu estou pensando em um tipo de Religari em que um Guia Espiritual cuida de forma 

Espiritual a transição de um animal que esteja com uma doença incurável a gerar 

benefícios na forma de Darma para a Nômada do PET.  

 

[TEXTO] 18/04/2021 08:12:10 

redemax6  

#000461# Game EMPRESARIAL do Livro --- Vidas Secas --- Graciliano Ramos 

Vamos agora fazer a Leitura 
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Vamos agora fazer a Leitura do Livro Vidas Secas para fazermos REDES DE 

FRANQUIAS.  

 

Capítulo IX - Baleia 

 

Sinha Vitória fechou-se na camarinha, rebocando os meninos assustados, que 

adivinhavam desgraça e não se cansavam de repetir a mesma pergunta: 

 

#### Empresa de Franquia#####  

 

Eu estou pensando em um Desenho Animado que ajuda crianças a receberem 

INFORMAÇÕES DE GRANDE IMPACTO PESSOAL E SOCIAL.  

 

[TEXTO] 18/04/2021 08:16:44 

redemax6  

#000462# Game EMPRESARIAL do Livro --- Vidas Secas --- Graciliano Ramos 

Vamos agora fazer a Leitura 
Vamos agora fazer a Leitura do Livro Vidas Secas para fazermos REDES DE 

FRANQUIAS.  

 

- Vão bulir com a Baleia? 

 

#### Empresa de Franquia#####  

 

Eu estou pensando em um assinatura anual com uma agência de publicidade em que o 

PET terá o acompanhamento de registros de sua história de vida para o álbum de 

recordações em família.  

 

[TEXTO] 18/04/2021 08:21:34 

redemax6  

#000463# Game EMPRESARIAL do Livro --- Vidas Secas --- Graciliano Ramos 

Vamos agora fazer a Leitura 
Vamos agora fazer a Leitura do Livro Vidas Secas para fazermos REDES DE 

FRANQUIAS.  

 

Tinham visto o chumbeiro e o polvarinho, os modos de Fabiano afligiam-nos, davam-

lhes a suspeita de que Baleia corria perigo. 

 

#### Empresa de Franquia#####  

 

O Problema social aqui é AFLIÇÃO DE FABIANO, a aflição segundo a teoria está 

relacionada ao desgaste emocional, então eu sugiro uma empresa de bem-estar que 

calibra o desgaste emocional diante de situações presentes no ambiente. Para quando 

ativar momentos difíceis a pessoa estar energeticamente harmônica para suportar a dor, 

pesar e ressentimento da pele.  
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[TEXTO] 18/04/2021 08:23:11 

redemax6  

#000464# Game EMPRESARIAL do Livro --- Vidas Secas --- Graciliano Ramos 

Vamos agora fazer a Leitura 
Vamos agora fazer a Leitura do Livro Vidas Secas para fazermos REDES DE 

FRANQUIAS.  

 

Ela era como uma pessoa da família: brincavam juntos os três, para bem dizer não se 

diferençavam, rebolavam na areia do rio e no estrume fofo que ia subindo, ameaçava 

cobrir o chiqueiro das cabras. 

 

#### Empresa de Franquia#####  

 

O Problema social aqui é a eminência da instalação do Luto. É um pesar que esteja 

perto de ocorrer. Em que a pessoa se prepara para enfrentar que existe reconhecimento 

da situação final. Aqui também é uma Empresa que ajuda a pessoa se posicionar em 

fazer REFLEXÃO diante de situações complexas e difíceis de enfrentamento.  

 

[TEXTO] 18/04/2021 08:28:02 

redemax6  

#000465# Game EMPRESARIAL do Livro --- Vidas Secas --- Graciliano Ramos 

Vamos agora fazer a Leitura 
Vamos agora fazer a Leitura do Livro Vidas Secas para fazermos REDES DE 

FRANQUIAS.  

 

Quiseram mexer na taramela e abrir a porta, mas Sinha Vitória levou-os para a cama de 

varas, deitou-os e esforçou-se por tapar-lhes os ouvidos prendeu a cabeça do mais velho 

entre as coxas e espalmou as mãos nas orelhas do segundo. Como os pequenos 

resistissem, aperreou-se e tratou de subjugá-los, resmungando com energia. 

 

#### Empresa de Franquia#####  

 

Aqui eu estou percebendo como problema social a dificuldade de estabelecer 

comunicações de grande impacto para crianças. Eu visualizo uma empresa que através 

do brincar introduz a informação de grande impacto para uma criança a fim de que a 

eminência de trauma seja colocado longe do intelecto dessa criança.  

 

[TEXTO] 18/04/2021 08:33:45 

redemax6  

#000466# Game EMPRESARIAL do Livro --- Vidas Secas --- Graciliano Ramos 

Vamos agora fazer a Leitura 
Vamos agora fazer a Leitura do Livro Vidas Secas para fazermos REDES DE 

FRANQUIAS.  

 

Ela também tinha o coração pesado, mas resignava-se: naturalmente a decisão de 
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Fabiano era necessária e justa. Pobre da Baleia. 

 

#### Empresa de Franquia#####  

 

Eu estou pensando em uma empresa de Bem-estar que o objetivo é o equilíbrio do 

Chacra Cardíaco.  

 

[TEXTO] 18/04/2021 08:38:19 

redemax6  

#000467# Game EMPRESARIAL do Livro --- Vidas Secas --- Graciliano Ramos 

Vamos agora fazer a Leitura 
Vamos agora fazer a Leitura do Livro Vidas Secas para fazermos REDES DE 

FRANQUIAS.  

 

Escutou, ouviu o rumor do chumbo que se derramava no cano da arma, as pancadas 

surdas da vareta na bucha. Suspirou. Coitadinha da Baleia. 

 

#### Empresa de Franquia#####  

 

Eu estou pensando em uma Empresa que instrui os PRÓS e os CONTRAS, em sistema 

de livre Arbítrio, se de praticar Eutanásia.  

 

[TEXTO] 18/04/2021 08:45:33 

redemax6  

#000468# Game EMPRESARIAL do Livro --- Vidas Secas --- Graciliano Ramos 

Vamos agora fazer a Leitura 
Vamos agora fazer a Leitura do Livro Vidas Secas para fazermos REDES DE 

FRANQUIAS.  

 

Os meninos começaram a gritar e a espernear. E como Sinha Vitória tinha relaxado os 

músculos, deixou escapar o mais taludo e soltou uma praga: 

 

#### Empresa de Franquia#####  

 

O Problema social identificado é a dificuldade de aceitação do óbito, Eu pensei em uma 

empresa de consultoria que introduz na forma de um Minicurso Empresarial situações e 

exigências sociais no trato de pessoas em que a fala humana deverá se deslocar para não 

afetar a integridade da pessoa que se posiciona em luto.  

 

[TEXTO] 18/04/2021 08:52:04 

redemax6  

#000469# Game EMPRESARIAL do Livro --- Vidas Secas --- Graciliano Ramos 

Vamos agora fazer a Leitura 
Vamos agora fazer a Leitura do Livro Vidas Secas para fazermos REDES DE 
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FRANQUIAS.  

 

- Capeta excomungado. 

 

#### Empresa de Franquia#####  

 

O Problema social aqui é o ressentimento, a dificuldade da pessoa lidar com a 

magnitude de uma situação, que também precede em muitos casos, ao luto pela perda de 

alguém querida. Também aqui eu acredito que uma empresa que prepare a pessoa a se 

deslocar no ressentimento da pele e dos órgãos de forma mais benéfica e adaptativa a 

intensidade emocional em que esteja sujeito uma pessoa em uma situação difícil e 

debilitante.  

 

[TEXTO] 18/04/2021 08:55:40 

redemax6  

#000470# Game EMPRESARIAL do Livro --- Vidas Secas --- Graciliano Ramos 

Vamos agora fazer a Leitura 
Vamos agora fazer a Leitura do Livro Vidas Secas para fazermos REDES DE 

FRANQUIAS.  

 

Na luta que travou para segurar de novo o filho rebelde, zangou-se de verdade. 

Safadinho. Atirou um cocorote ao crânio enrolado na coberta vermelha e na saia de 

ramagens. 

 

#### Empresa de Franquia#####  

 

Sinhá Vitória sugere que o problema social seja Rebeldia, no sentido de 

ENFRENTAMENTO DO OUTRO QUANDO NÃO SE ACEITA UMA REGRA. 

Então eu pensei em uma Escolinha de Trânsito com automóveis de Brinquedo que as 

crianças simulam ser uma empresa que trabalha no Trânsito que devem aprender 

durante as aulinhas a não fazerem enfrentamentos em virtude da não aceitação de 

regras.  

 

[TEXTO] 18/04/2021 09:00:43 

redemax6  

#000471# Game EMPRESARIAL do Livro --- Vidas Secas --- Graciliano Ramos 

Vamos agora fazer a Leitura 
Vamos agora fazer a Leitura do Livro Vidas Secas para fazermos REDES DE 

FRANQUIAS.  

 

Pouco a pouco a cólera diminuiu, e Sinha Vitória, embalando as crianças, enjoou-se da 

cadela achacada, gargarejou muxoxos e nomes feios. Bicho nojento, babão. 

Inconveniência deixar cachorro doido solto em casa. Mas compreendia que estava sendo 

severa demais, achava difícil Baleia endoidecer e lamentava que o marido não houvesse 

esperado mais um dia para ver se realmente a execução era indispensável. 
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#### Empresa de Franquia#####  

 

O problema social aqui é a Cólera, a perda integral da razão para o ressentimento. Neste 

caso seria necessário uma Empresa que trabalhasse com o aspecto de como ajudar uma 

pessoa a sair do condicionamento de Cólera a fim de que possa ao mais rápido possível 

retornar a sua normalidade social.  

 

[TEXTO] 18/04/2021 09:02:30 

redemax6  

#000472# Game EMPRESARIAL do Livro --- Vidas Secas --- Graciliano Ramos 

Vamos agora fazer a Leitura 
Vamos agora fazer a Leitura do Livro Vidas Secas para fazermos REDES DE 

FRANQUIAS.  

 

Nesse momento Fabiano andava no copiar, batendo castanholas com os dedos. Sinha 

Vitória encolheu o pescoço e tentou encostar os ombros às orelhas. Como isto era 

impossível, levantou os, braços e, sem largar o filho, conseguiu ocultar um pedaço da 

cabeça. 

 

#### Empresa de Franquia#####  

 

Eu estou pensando em uma empresa que ensina pessoas a desenvolverem Técnicas de 

Sensibilização de pessoas, grupos, coletivos, família e comunidade.  

 

[TEXTO] 18/04/2021 09:06:49 

redemax6  

#000473# Game EMPRESARIAL do Livro --- Vidas Secas --- Graciliano Ramos 

Vamos agora fazer a Leitura 
Vamos agora fazer a Leitura do Livro Vidas Secas para fazermos REDES DE 

FRANQUIAS.  

 

Fabiano percorreu o alpendre, olhando a baraúna e as porteiras, açulando um cão 

invisível contra animais invisíveis: 

 

#### Empresa de Franquia#####  

 

Aqui o problema social é o despertar do delírio devido a condição estressora que é a 

eminência de Baleia vir a morrer em virtude de uma doença incurável. Eu pensei em 

uma empresa que habilita uma pessoa de cada família a retirar do transe um familiar seu 

condicionado a condição estressante.  

 

[TEXTO] 18/04/2021 09:09:14 

redemax6  
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#000474# Game EMPRESARIAL do Livro --- Vidas Secas --- Graciliano Ramos 

Vamos agora fazer a Leitura 
Vamos agora fazer a Leitura do Livro Vidas Secas para fazermos REDES DE 

FRANQUIAS.  

 

- Eco! eco! 

 

#### Empresa de Franquia#####  

 

Eu estou pensando em Músicas desenvolvidas especialmente para colocar pessoas em 

padrão vibracional que as retire do delirium e as posicione num padrão que ajuste o 

nível de aflição diante de uma situação complexa e insuperável. Para reduzir o impacto 

de uma perda.  

 

[TEXTO] 18/04/2021 09:14:27 

redemax6  

#000475# Game EMPRESARIAL do Livro --- Vidas Secas --- Graciliano Ramos 

Vamos agora fazer a Leitura 
Vamos agora fazer a Leitura do Livro Vidas Secas para fazermos REDES DE 

FRANQUIAS.  

 

Em seguida entrou na sala, atravessou o corredor e chegou à janela baixa da cozinha. 

Examinou o terreiro, viu Baleia coçando-se a esfregar as peladuras no pé de turco, levou 

a espingarda ao rosto. A cachorra espiou o dono desconfiada, enroscou- se no tronco e 

foi-se desviando, até ficar no outro lado da árvore, agachada e arisca, mostrando apenas 

as pupilas negras. Aborrecido com esta manobra, Fabiano saltou a janela, esgueirou-se 

ao longo da cerca do curral, deteve-se no mourão do canto e levou de novo a arma ao 

rosto. Como o animal estivesse de frente e não apresentasse bom alvo, adiantou-se mais 

alguns passos. Ao chegar as catingueiras, modificou a pontaria e puxou o gatilho. A 

carga alcançou os quartos traseiros e inutilizou uma perna de Baleia, que se pos a latir 

desesperadamente. 

 

#### Empresa de Franquia#####  

 

O problema social aqui é a dor do abate de uma caça ou animal. Então eu pensei em 

uma empresa que regula como deve ser o abate de animais e dissemina na forma de 

palestras para os setores que praticam abates de animais como deverá ser os aspectos de 

gestão da vida e morte de animais.  

 

[TEXTO] 18/04/2021 09:16:39 

redemax6  

#000476# Game EMPRESARIAL do Livro --- Vidas Secas --- Graciliano Ramos 

Vamos agora fazer a Leitura 
Vamos agora fazer a Leitura do Livro Vidas Secas para fazermos REDES DE 

FRANQUIAS.  
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Ouvindo o tiro e os latidos, Sinha Vitória pegou-se à Virgem Maria e os meninos 

rolaram na cama, chorando alto. Fabiano recolheu-se. 

 

#### Empresa de Franquia#####  

 

O problema social aqui é a IRA com que a incompreensão do abate de Baleia por parte 

de Fabiano fez as crianças entrarem em pranto devido a morte do animal. Então aqui o 

problema social é a criação de uma empresa que se estabeleça com o objetivo de que 

crianças não se estabeleçam em demandas cerebrais antagônicas aos seus pais depois de 

contrariadas.  

 

[TEXTO] 18/04/2021 09:26:36 

redemax6  

#000477# Game EMPRESARIAL do Livro --- Vidas Secas --- Graciliano Ramos 

Vamos agora fazer a Leitura 
Vamos agora fazer a Leitura do Livro Vidas Secas para fazermos REDES DE 

FRANQUIAS.  

 

E Baleia fugiu precipitada, rodeou o barreiro, entrou no quintalzinho da esquerda, 

passou rente aos craveiros e às panelas de losna, meteu-se por um buraco da cerca e 

ganhou o pátio, correndo em três pés. Dirigiu-se ao copiar, mas temeu encontrar 

Fabiano e afastou-se para o chiqueiro das cabras. Demorou-se aí um instante, meio 

desorientada, saiu depois sem destino, aos pulos. 

 

#### Empresa de Franquia#####  

 

O problema social aqui é a Eutanásia do animal devido doença incurável ter se tornado 

uma ação de crueldade e maus tratos com animais. Então eu pensei em uma ONG 

acolhedora, que todos os casos de animais que apresentam inconformidades sua função 

é fazer a gestão da vida do animal dentro da condição debilitante a fim de dar o 

procedimento mais humanizado para o tempo de término de vida desse animal.  

 

[TEXTO] 18/04/2021 09:28:29 

redemax6  

#000478# Game EMPRESARIAL do Livro --- Vidas Secas --- Graciliano Ramos 

Vamos agora fazer a Leitura 
Vamos agora fazer a Leitura do Livro Vidas Secas para fazermos REDES DE 

FRANQUIAS.  

 

Defronte do carro de bois faltou-lhe a perna traseira. E, perdendo muito sangue, andou 

como gente, em dois pés, arrastando com dificuldade a parte posterior do corpo. Quis 

recuar e esconder-se debaixo do carro, mas teve medo da roda. 

 

#### Empresa de Franquia#####  

 

Então estamos dentro de um dos momentos mais críticos de crueldade contra animais. 
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Eu pensei em uma empresa que desativa em cidadãos que tratam de animais os 

condicionamentos antepassados de trato de animais para as soluções mais recentes e 

modernas de se lidar com deformidades de animais.  

 

[TEXTO] 18/04/2021 09:33:47 

redemax6  

#000479# Game EMPRESARIAL do Livro --- Vidas Secas --- Graciliano Ramos 

Vamos agora fazer a Leitura 
Vamos agora fazer a Leitura do Livro Vidas Secas para fazermos REDES DE 

FRANQUIAS.  

 

Encaminhou-se aos juazeiros. Sob a raiz de um deles havia uma barroca macia e funda. 

Gostava de espojar-se ali: cobria-se de poeira, evitava as moscas e os mosquitos, e 

quando se levantava, tinha folhas secas e gravetos colados as feridas, era um bicho 

diferente dos outros. 

 

#### Empresa de Franquia#####  

 

Eu pensei em uma consultoria que dissemina em meio Rural as técnicas mais recentes 

de lidar com adoecimento de animais.  

 

[TEXTO] 18/04/2021 09:38:41 

redemax6  

#000480# Game EMPRESARIAL do Livro --- Vidas Secas --- Graciliano Ramos 

Vamos agora fazer a Leitura 
Vamos agora fazer a Leitura do Livro Vidas Secas para fazermos REDES DE 

FRANQUIAS.  

 

Caiu antes de alcançar essa cova arredada. Tentou erguer-se, endireitou a cabeça e 

estirou as pernas dianteiras, mas o resto do corpo ficou deitado de banda. Nesta posição 

torcida, mexeu-se a custo, ralando as patas, cravando as unhas no chão, agarrando-se 

nos seixos miúdos. Afinal esmoreceu e aquietou-se junto as pedras onde os meninos 

jogavam cobras mortas. 

 

#### Empresa de Franquia#####  

 

Aqui eu pensei em uma empresa especializada na coleta e descarte de carcaças de 

corpos biológicos não humanos que devem passar por processos de aterro ou 

incineração.  

 

VAMOS DESCANÇAR E RETORNAREMOS HOJE, DOMINGO, ÀS 10:12 da 

manhã.  

 

[TEXTO] 18/04/2021 09:39:54 

redemax6  
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#000481# Game EMPRESARIAL do Livro --- Vidas Secas --- Graciliano Ramos 

Vamos agora fazer a Leitura 
Vamos agora fazer a Leitura do Livro Vidas Secas para fazermos REDES DE 

FRANQUIAS.  

 

Uma sede horrível queimava-lhe a garganta. Procurou ver as pernas e não as distinguiu: 

um nevoeiro impedia-lhe a visão. Pôs-se a latir e desejou morder Fabiano. Realmente 

não latia: uivava baixinho, e os uivos iam diminuindo, tornavam-se quase 

imperceptíveis. 

 

#### Empresa de Franquia#####  

 

O problema social aqui é DOR INTENSA MANIFESTA EM ATUAÇÃO EM ATO. É 

uma das causas ativas de manifestação de traumas posteriores em quem presencia uma 

cena de grande impacto e muito dolorosa. Aqui podemos pensar em uma empresa de 

aconselhamento no sentido de mapear todas as situações de uma área que se possam 

desativar HISTÓRIAS DE VIDA EM RECORRÊNCIA DESSE TIPO DE SITUAÇÃO 

MANIFESTA.  

 

[TEXTO] 18/04/2021 10:12:23 

redemax6  

#000482# Game EMPRESARIAL do Livro --- Vidas Secas --- Graciliano Ramos 

Vamos agora fazer a Leitura 
Vamos agora fazer a Leitura do Livro Vidas Secas para fazermos REDES DE 

FRANQUIAS.  

 

Como o sol a encandeasse, conseguiu adiantar-se umas polegadas e escondeu- se numa 

nesga de sombra que ladeava a pedra. 

 

#### Empresa de Franquia#####  

 

Estou pensando em uma Empresa que calcula a área de sombra necessária em uma 

propriedade para dar bem-estar e qualidade de vida para animais em propriedades 

rurais.  

 

[TEXTO] 18/04/2021 10:19:08 

redemax6  

#000483# Game EMPRESARIAL do Livro --- Vidas Secas --- Graciliano Ramos 

Vamos agora fazer a Leitura 
Vamos agora fazer a Leitura do Livro Vidas Secas para fazermos REDES DE 

FRANQUIAS.  

 

Olhou-se de novo, aflita. Que lhe estaria acontecendo? O nevoeiro engrossava e 

aproximava-se. 

 

#### Empresa de Franquia#####  
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Eu estou pensando em um pequeno equipamento de Rádio Frequência que fotografa 

uma imagem retirando a densidade de um nevoeiro.  

 

[TEXTO] 18/04/2021 10:21:47 

redemax6  

#000484# Game EMPRESARIAL do Livro --- Vidas Secas --- Graciliano Ramos 

Vamos agora fazer a Leitura 
Vamos agora fazer a Leitura do Livro Vidas Secas para fazermos REDES DE 

FRANQUIAS.  

 

Sentiu o cheiro bom dos preás que desciam do morro, mas o cheiro vinha, fraco e havia 

nele partículas de outros viventes. Parecia que o morro se tinha distanciado muito. 

Arregaçou o focinho, aspirou o ar lentamente, com vontade de subir a ladeira e 

perseguir os preás, que pulavam e corriam em liberdade. 

 

#### Empresa de Franquia#####  

 

Eu pensei em um contraste químico que desativa a sensação de dor e substitui no animal 

por outra função sensorial que a espécie desempenhe que diminua em seu cérebro a 

sensação de dor intensa, principalmente quando o animal sofrer traumas ou picada de 

outras espécies.  

 

[TEXTO] 18/04/2021 10:23:03 

redemax6  

#000485# Game EMPRESARIAL do Livro --- Vidas Secas --- Graciliano Ramos 

Vamos agora fazer a Leitura 
Vamos agora fazer a Leitura do Livro Vidas Secas para fazermos REDES DE 

FRANQUIAS.  

 

Começou a arquejar penosamente, fingindo ladrar. Passou a língua pelos beiços torrados 

e não experimentou nenhum prazer. O olfato cada vez mais se embotava: certamente os 

preás tinham fugido. 

 

#### Empresa de Franquia#####  

 

O problema social aqui era agonia em delirium do animal na sensação de dor. Então eu 

pensei na intervenção de um profissional de montar um padrão social para uma espécie 

que amenize o sofrimento de um animal em agonia intensa.  

 

[TEXTO] 18/04/2021 10:28:52 

redemax6  

#000486# Game EMPRESARIAL do Livro --- Vidas Secas --- Graciliano Ramos 

Vamos agora fazer a Leitura 
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Vamos agora fazer a Leitura do Livro Vidas Secas para fazermos REDES DE 

FRANQUIAS.  

 

Esqueceu-os e de novo lhe veio o desejo de morder Fabiano, que lhe apareceu diante 

dos olhos meio vidrados, com um objeto esquisito na mão. Não conhecia o objeto, mas 

pôs-se a tremer, convencida de que ele encerrava surpresas desagradáveis. Fez um 

esforço para desviar-se daquilo e encolher o rabo. Cerrou as pálpebras pesadas e julgou 

que o rabo estava encolhido. Não poderia morder Fabiano: tinha nascido perto dele, 

numa camarinha, sob a cama de varas, e consumira a existência em submissão, ladrando 

para juntar o gado quando o vaqueiro batia palmas. 

 

#### Empresa de Franquia#####  

 

O Problema aqui é a Demanda Cerebral do animal de ira durante o processo de 

eutanásia, contrário ao tratador que pode resultar em Malefício para o Tratador. Aqui 

também se recomenda uma ONG que administre as demandas sensoriais do animal em 

sua fase terminal de vida.  

 

[TEXTO] 18/04/2021 10:32:33 

redemax6  

#000487# Game EMPRESARIAL do Livro --- Vidas Secas --- Graciliano Ramos 

Vamos agora fazer a Leitura 
Vamos agora fazer a Leitura do Livro Vidas Secas para fazermos REDES DE 

FRANQUIAS.  

 

O objeto desconhecido continuava a ameaçá-la. Conteve a respiração, cobriu os dentes, 

espiou o inimigo por baixo das pestanas caídas. Ficou assim algum tempo, depois 

sossegou. Fabiano e a coisa perigosa tinham-se sumido. 

 

#### Empresa de Franquia#####  

 

Eu estou pensando em uma Clínica Especializada em paranoia de animais.  

 

[TEXTO] 18/04/2021 10:34:05 

redemax6  

#000488# Game EMPRESARIAL do Livro --- Vidas Secas --- Graciliano Ramos 

Vamos agora fazer a Leitura 
Vamos agora fazer a Leitura do Livro Vidas Secas para fazermos REDES DE 

FRANQUIAS.  

 

Abriu os olhos a custo. Agora havia uma grande escuridão, com certeza o sol 

desaparecera. 

 

#### Empresa de Franquia#####  
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Aqui estou pensando em uma Clínica especializada em Visão de animais.  

 

[TEXTO] 18/04/2021 10:36:07 

redemax6  

#000489# Game EMPRESARIAL do Livro --- Vidas Secas --- Graciliano Ramos 

Vamos agora fazer a Leitura 
Vamos agora fazer a Leitura do Livro Vidas Secas para fazermos REDES DE 

FRANQUIAS.  

 

Os chocalhos das cabras tilintaram para os lados do rio, o fartum do chiqueiro espalhou-

se pela vizinhança. 

 

#### Empresa de Franquia#####  

 

Aqui eu idealizei uma Clínica Psicológica e/ou Cognitiva para animais.  

 

[TEXTO] 18/04/2021 10:37:46 

redemax6  

#000490# Game EMPRESARIAL do Livro --- Vidas Secas --- Graciliano Ramos 

Vamos agora fazer a Leitura 
Vamos agora fazer a Leitura do Livro Vidas Secas para fazermos REDES DE 

FRANQUIAS.  

 

Baleia assustou-se. Que faziam aqueles animais soltos de noite? A obrigação dela era 

levantar-se, conduzi-los ao bebedouro. Franziu as ventas, procurando distinguir os 

meninos. Estranhou a ausência deles. 

 

#### Empresa de Franquia#####  

 

Aqui eu vi em visão ampliada uma manta térmica que envolve um animal para lhe gerar 

a sensação de acolhimento a fim de reduzir suas demandas por temores e medos 

manifestos diante da intensidade de uma experiência de ter sofrido um ataque a sua 

integridade física.  

 

[TEXTO] 18/04/2021 10:39:44 

redemax6  

#000491# Game EMPRESARIAL do Livro --- Vidas Secas --- Graciliano Ramos 

Vamos agora fazer a Leitura 
Vamos agora fazer a Leitura do Livro Vidas Secas para fazermos REDES DE 

FRANQUIAS.  

 

Baleia assustou-se. Que faziam aqueles animais soltos de noite? A obrigação dela era 

levantar-se, conduzi-los ao bebedouro. Franziu as ventas, procurando distinguir os 

meninos. Estranhou a ausência deles. 
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#### Empresa de Franquia#####  

 

Eu estou pensando em uma solução de água, para hidratação de um animal ferido, que o 

desconecta de sua dor em virtude do sofrimento, para ele conectar-se na demanda de 

água com a informação cognitiva de sua espécie de conservação e manutenção do 

corpo.  

 

[TEXTO] 18/04/2021 10:42:47 

redemax6  

#000492# Game EMPRESARIAL do Livro --- Vidas Secas --- Graciliano Ramos 

Vamos agora fazer a Leitura 
Vamos agora fazer a Leitura do Livro Vidas Secas para fazermos REDES DE 

FRANQUIAS.  

 

Uma noite de inverno, gelada e nevoenta, cercava a criaturinha. Silêncio completo, 

nenhum sinal de vida nos arredores. O galo velho não cantava no poleiro, nem Fabiano 

roncava na cama de varas. Estes sons não interessavam Baleia, mas quando o galo batia 

as asas e Fabiano se virava, emanações familiares revelavam-lhe a presença deles. 

Agora parecia que a fazenda se tinha despovoado. 

 

#### Empresa de Franquia#####  

 

O problema social aqui é o DA SENSAÇÃO DE SOLIDÃO E ABANDONO NOS 

ESTÁGIOS FINAIS DE VIDA. Então estou transpondo para a realidade humana de ter 

a figura do cuidador em ambiente hospitalar que ampara o humano nos seus últimos 

meses de vida, fazendo papel de família quando esta está ausente.  

 

[TEXTO] 18/04/2021 10:49:03 

redemax6  

#000493# Game EMPRESARIAL do Livro --- Vidas Secas --- Graciliano Ramos 

Vamos agora fazer a Leitura 
Vamos agora fazer a Leitura do Livro Vidas Secas para fazermos REDES DE 

FRANQUIAS.  

 

Baleia respirava depressa, a boca aberta, os queixos desgovernados, a língua pendente e 

insensível. Não sabia o que tinha sucedido. O estrondo, a pancada que recebera no 

quarto e a viagem difícil do barreiro ao fim do pátio desvaneciam-se no seu espírito. 

 

#### Empresa de Franquia#####  

 

Identifiquei aqui um quadro de Alucinação Variante do animal. Então imaginei que na 

eutanásia de animais é necessário um medicamento que precede a intervenção a fim que 

nos instantes finais são se instale em sua consciência uma rotação de sentidos que 

gerem transtornos finais no animal.  
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[TEXTO] 18/04/2021 10:52:56 

redemax6  

#000494# Game EMPRESARIAL do Livro --- Vidas Secas --- Graciliano Ramos 

Vamos agora fazer a Leitura 
Vamos agora fazer a Leitura do Livro Vidas Secas para fazermos REDES DE 

FRANQUIAS.  

 

Provavelmente estava na cozinha, entre as pedras que serviam de trempe. Antes de se 

deitar, Sinha Vitória retirava dali os carvões e a cinza, varria com um molho de 

vassourinha o chão queimado, e aquilo ficava um bom lugar para cachorro descansar. O 

calor afugentava as pulgas, a terra se amaciava. E, findos os cochilos, numerosos preás 

corriam e saltavam, um formigueiro de preás invadia a cozinha. 

 

#### Empresa de Franquia#####  

 

Nessa frase eu identifiquei as conexões subjetivas do animal em relação ao tratador. 

RELAÇÃO ANIMAL-OBJETO. Então eu imaginei ser necessário um tipo de 

Interventor ao longo da vida do Animal para corrigir a RELAÇÃO SUJEITO-

TRATADOR a fim de que a conexão do animal com o DONO seja no sentido de 

BENEFÍCIO EM RELAÇÃO MÚTUA DE CONTATO.  

 

[TEXTO] 18/04/2021 10:53:55 

redemax6  

#000495# Game EMPRESARIAL do Livro --- Vidas Secas --- Graciliano Ramos 

Vamos agora fazer a Leitura 
Vamos agora fazer a Leitura do Livro Vidas Secas para fazermos REDES DE 

FRANQUIAS.  

 

A tremura subia, deixava a barriga e chegava ao peito de Baleia. Do peito para trás era 

tudo insensibilidade e esquecimento. Mas o resto do corpo se arrepiava, espinhos de 

mandacaru penetravam na carne meio comida pela doença.  

 

#### Empresa de Franquia#####  

 

Estou pensando nessa Frase em Filósofos Veterinários que são formados com a 

finalidade de tratadores interpretarem a consciência de um animal.  

 

[TEXTO] 18/04/2021 10:58:12 

redemax6  

#000496# Game EMPRESARIAL do Livro --- Vidas Secas --- Graciliano Ramos 

Vamos agora fazer a Leitura 
Vamos agora fazer a Leitura do Livro Vidas Secas para fazermos REDES DE 

FRANQUIAS.  

 

Baleia encostava a cabecinha fatigada na pedra. A pedra estava fria, certamente Sinha 
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Vitória tinha deixado o fogo apagar-se muito cedo. 

 

#### Empresa de Franquia#####  

 

Eu pensei no Profissional que interpreta as Emoções de um Animal.  

 

[TEXTO] 18/04/2021 11:00:41 

redemax6  

#000497# Game EMPRESARIAL do Livro --- Vidas Secas --- Graciliano Ramos 

Vamos agora fazer a Leitura 
Vamos agora fazer a Leitura do Livro Vidas Secas para fazermos REDES DE 

FRANQUIAS.  

 

Baleia queria dormir. Acordaria feliz, num mundo cheio de preás. E lamberia as mãos 

de Fabiano, um Fabiano enorme. As crianças se espojariam com ela, rolariam com ela 

num pátio enorme, num chiqueiro enorme. O mundo ficaria todo cheio de preás, gordos, 

enormes. 

 

#### Empresa de Franquia#####  

 

Aqui em Pensei novamente em um Guia Espiritual que se especializa em pacificar o 

animal em seu instante final de vida que encaminha a NÔMADA DO ANIMAL PARA 

NOVA VIDA ESPIRITUAL. É uma dupla função de uma atividade exposta em um 

parágrafo anterior. 

 

Finalizada a Atividade hoje, NÓS RETORNAREMOS COM O LIVRO DE 

GRACILIANO RAMOS --- VIDAS SECAS --- Capítulo X - Contas --- NO 

PRÓXIMO SÁBADO Abr[24]/2021. Boa semana para todos em organização da 

Renda após a pandemia. E pesares para todas as famílias enlutadas que estão nos 

acompanhando e querem uma oportunidade de vida digna para os próximos anos 

em que possam trazer os familiares perdidos através de novo nascimento dentro 

das famílias. 
 

A PASTILHA ELETRÔNICA PODERÁ SER UTILIZADA EM TESTES DE 

PROVAS DE DEGUSTAÇÃO DE PRATOS, EM QUE UMA PESSOA TEM 

ACESSO AO SABOR DE INGREDIENTES OU O ALIMENTO COMPLETO 

ATRAVÉS DA SENSAÇÃO ELETRÔNICA DISTRIBUIDA NA FORMA DE 

AROMAS SOBRE A PASTILHA ELETRÔNICA 
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Como por EXEMPLO um TURISTA BELGA ao consumir uma Pastilha 

Eletrônica consegue definir através de seu hábito de consumo se ele aprova a 

ingestão de PÃO DE QUEIJO. 
 

Pode-se ter uma PASTILHA ELETRÔNICA COMO PROVA PARA CADA TIPO 

DE --- QUEIJO SUÍÇO--- 
 

Pastilha Eletrônica = toda massa alimentícia que se pode aplicar inteligência na 

programação do sabor para uma finalidade específica. 

 

Em mim no que diz respeito a sensibilidade a Leitura do Livro Vidas Secas, para 

um leigo da área de ciências exatas, biológicas, humanas e da saúde, gerou de efeito 

na área de desenho e Designer as seguintes composições abaixo: 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 

 

O TRABALHO COM CLIP CHART é significativo e pode gerar empregos dentro 

de casa. DE VOCÊ FAZER COMPOSIÇÕES PARA SEREM APLICADAS EM 

BORDADOS, CROCHÊS E ESTAMPAS DE ROUPAS 
 

Uma MÃE PODE ENCOMENDAR UMA MANTA PARA SEU BEBÊ SÓ DE 

COMPOSIÇÕES FEITAS EM CLIP CHART. EM QUE O DESENHISTA REPASSA 



O MODELO PARA A BORDADEIRA QUE IRÁ IMPRIMIR O DESENHO NO 

MATERIAL DO BEBÊ. 

 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

UMA MÃE que deseje fazer REGISTROS DE CUIDADOS DE SEU BEBÊ PODERÁ 

ENCOMENDAR UMA MANTA COM O NOME DA CRIANÇA EM PEQUENOS 

BORDADOS DE CENTOPÉIAS. 



 
 

 

PANOS DE PRATO COM UM DESENHO QUE É A --- LOGOMARCA DA 

FAMÍLIA --- EM TODOS OS OBJETOS DE TECIDO. Também pode ser 

encomendado para desenhistas de CLIP CHART. 
 

OS TRABALHOS PARA DAREM CERTO, VOCÊ COM SEU CLIP CHART DEVE 

FAZER O SEGUINTE PROCEDIMENTO: IR ATÉ UMA ASSOCIAÇÃO DE 

ARTESÃOS DE SUA CIDADE E NEGOCIAR COM CADA ARTESÃO UM VALOR 

PELO SEU TRABALHO QUANDO ESCOLHIDO EM REDE SOCIAL POR UM 

PÚBLICO ALVO. VOCÊ DESENHISTA FICA EM REDE SOCIAL NA POSIÇÃO 

DE MARKETING E À MEDIDA DA CONVERSÃO DO FATURAMENTO DAS 

BORDADEIRAS VOCÊ RECEBE SUA PARTE. 

 

O DESENHISTA VAI DANDO ATENDIMENTO EM LIVE FAZENDO OS 

DESENHOS COM O TELEFONE DAS BORDADEIRAS AO LADO PARA QUE 

CADA UM POSSA FAZER AS ENCOMENDAS. 

 

Ao lado de cada Desenho Aprovado no CLIP CHART o DESENHISTA DEVERÁ 

COLOCAR UM CÓDIGO DE LETRAS E NÚMEROS. O VÍDEO FICA 

ETERNAMENTE POSICIONADO EM REDES SOCIAIS, E CADA VEZ QUE UMA 

PESSOA LOCALIZAR OS CONTEÚDOS FALARÁ PARA AS BORDADEIRAS 

APENAS O CÓDIGO DO DESENHO. 



 
 

 

A PINTURA EM PASTILHA ELETRÔNICA PODERÁ SER UTILIZADA EM 

PEQUENAS OBRAS DE ARTE PARA RECORDAÇÃO E ENFEITE. 



 
 

 
 

 

 



 
 

 

LEITORES ME COMUNICARAM QUE VÃO NAS PRÓXIMAS HORAS E 

PRÓXIMOS DIAS FAZEREM LIVES COM DESENHISTA COM A 

FINALIDADE DE APRESENTAR DESENHOS PARA TATUAGENS, NO 

MODELO DO CLIP CHART TER O NÚMERO DE TELEFONE DE 

TATUADOR PARA QUE SEJA REPASSADO O CÓDIGO DO DESENHO 

PARA ORÇAMENTO. 



 

 

 
 

 

O EQUIPAMENTO ESTELAR ESTÁ ME RELATANDO QUE DESENHISTAS 

PODEM FAZER PARCERIAS EM LIVES COM MAIS DE 500 TIPOS DE 

PRODUTOS DIFERENCIADOS PARA APLICAÇÕES PERSONALIZADAS EM 

PRODUTOS. 

 

ARTISTA HIP HOP Acabou de me alertar que irá fazer ARTE EM LIVE VIA 

CLIP CHART COM PAPEL DEMONSTRANDO SEU GRAFITE EM RUA, 

COM A FINALIDADE DE SER CONTRATADO PARA ARTE EM PAREDES E 

MUROS DE SUA CIDADE. 
 

ACHEI NA BIBLIOTECA ESTELAR MEMORIUM UM IMÃ DE GELADEIRA 

QUE O DESENHISTA ENCAIXA O CÓDIGO DO DESENHO, NÚMEROS E 

LETRAS, NO IMÃ PARA FIXAR NO CLIP CHART. Vendo em visão Remota em 

outro planeta, traduzindo para o português vi um eletrodoméstico parecido com 

uma geladeira, com os imas descrevendo um recado: SUSY FUI ATÉ O 

SUPERMERCADO, VOLTO LOGO. Um imã padronizado em letra divertida 

conectando letra a letra para formar a frase informativa para Susy.  
 

 



https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbn

xlc2NvbGFvbmVpZGV0YXZhcmVzfGd4Ojc4YjNmOThkNDVhYmFhZTA  

[TEXTO] 18/04/2021 11:02:26 

redemax6  

#000498# Game EMPRESARIAL do Livro --- Vidas Secas --- Graciliano Ramos  
Vamos agora fazer a Leitura do Livro Vidas Secas para fazermos REDES DE 

FRANQUIAS.  

 

Capítulo X - Contas  

 

Fabiano recebia na partilha a quarta parte dos bezerros e a terça dos cabritos. Mas como 

não tinha roça e apenas se limitava a semear na vazante uns punhados de feijão e milho, 

comia da feira, desfazia-se dos animais, não chegava a ferrar um bezerro ou assinar a 

orelha de um cabrito. 

 

#### Empresa de Franquia#####  

 

O Problema social aqui é de Gestão da Administração Contábil. Eu sugiro uma empresa 

que faz repasses de conhecimento no sentido de fazer minicursos em área rural para 

ampliar o potencial das fazendas.  

 

[TEXTO] 24/04/2021 08:08:17 

redemax6  

#000499# Game EMPRESARIAL do Livro --- Vidas Secas --- Graciliano Ramos 
Vamos agora fazer a Leitura do Livro Vidas Secas para fazermos REDES DE 

FRANQUIAS.  

 

Capítulo X - Contas  

 

Se pudesse economizar durante alguns meses, levantaria a cabeça. Forjara planos. 

Tolice, quem é do chão não se trepa. Consumidos os. legumes, roídas as espigas de 

milho, recorria a gaveta do amo, cedia por preço baixo o produto das sortes, 

Resmungava, rezingava, numa aflição, tentando espichar os recursos minguados, 

engasgava-se, engolia em seco. Transigindo com outro, não seria roubado tão 

descaradamente. Mas receava ser expulso da fazenda. E rendia-se: Aceitava o cobre e 

ouvia conselhos. Era bom pensar no futuro, criar juízo. Ficava de boca aberta, vermelho, 

o pescoço inchando. De repente estourava 

 

#### Empresa de Franquia#####  

 

Eu estou pensando em uma empresa que fornece soluções para FAZENDAS na área de 

ECONOMIA AGRÍCOLA a fim de que as famílias possam melhor se programarem 

para não passarem por regime de escassez de alimentos, escassez monetária e nem 

escassez Hídrica.  

 

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxlc2NvbGFvbmVpZGV0YXZhcmVzfGd4Ojc4YjNmOThkNDVhYmFhZTA
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxlc2NvbGFvbmVpZGV0YXZhcmVzfGd4Ojc4YjNmOThkNDVhYmFhZTA
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[TEXTO] 24/04/2021 08:09:50 

redemax6  

#000500# Game EMPRESARIAL do Livro --- Vidas Secas --- Graciliano Ramos 
Vamos agora fazer a Leitura do Livro Vidas Secas para fazermos REDES DE 

FRANQUIAS.  

 

Capítulo X - Contas  

 

- Conversa. Dinheiro anda num cavalo e ninguém pode viver sem comer. Quem é do 

chão não se trepa. 

 

#### Empresa de Franquia#####  

 

Eu estou pensando em uma empresa que estuda uma região e Monta através de 

Minicursos ECOSSISTEMAS PRODUTIVOS para fazendeiros.  

 

[TEXTO] 24/04/2021 08:15:13 

redemax6  

#000501# Game EMPRESARIAL do Livro --- Vidas Secas --- Graciliano Ramos 
Vamos agora fazer a Leitura do Livro Vidas Secas para fazermos REDES DE 

FRANQUIAS.  

 

Capítulo X - Contas  

 

Pouco a pouco o ferro do proprietário queimava os bichos de Fabiano. E quando não 

tinha mais nada para vender, o sertanejo endividava-se. Ao chegar a partilha, estava 

encalacrado, e na hora das contas davam-lhe uma ninharia. 

 

#### Empresa de Franquia#####  

 

Eu vi em visão remota uma peça de titânio que encaixa nas patas de um animal, que 

conforme a utilidade pode ser removida para outro animal em substituição da Ferradura.  

 

[TEXTO] 24/04/2021 08:18:42 

redemax6  

#000502# Game EMPRESARIAL do Livro --- Vidas Secas --- Graciliano Ramos 
Vamos agora fazer a Leitura do Livro Vidas Secas para fazermos REDES DE 

FRANQUIAS.  

 

Capítulo X - Contas  

 

Ora, daquela vez, como das outras, Fabiano ajustou o gado, arrependeu-se, enfim 

deixou a transação meio apalavrada e foi consultar a mulher. Sinha Vitória mandou os 

meninos para o barreiro, sentou-se na cozinha, concentrou-se, distribuiu no chão 

sementes de várias espécies, realizou somas e diminuições. No dia seguinte Fabiano 
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voltou à cidade, mas ao fechar o negócio notou que as operações de Sinha Vitória, como 

de costume, diferiam das do patrão. Reclamou e obteve a explicação habitual: a 

diferença era proveniente de juros. 

 

#### Empresa de Franquia#####  

 

Eu estou pensando em uma Empresa que instrui uma região em relações 

COOPERADAS, caso a Fazenda Jacira Falta Arroz, existe um entreposto da região que 

as Fazendas tiverem excedentes disponibilizam uma parte em depósito para suprir quem 

teve queda da safra.  

 

[TEXTO] 24/04/2021 08:22:50 

redemax6  

#000503# Game EMPRESARIAL do Livro --- Vidas Secas --- Graciliano Ramos 
Vamos agora fazer a Leitura do Livro Vidas Secas para fazermos REDES DE 

FRANQUIAS.  

 

Capítulo X - Contas  

 

Não se conformou: devia haver engano. Ele era bruto, sim senhor, via-se perfeitamente 

que era bruto, mas a mulher tinha miolo. Com certeza havia um erro no papel do 

branco. Não se descobriu o erro, e Fabiano perdeu os estribos. Passar a vida inteira 

assim no toco, entregando o que era dele de mão beijada! Estava direito aquilo? 

Trabalhar como negro e nunca arranjar carta de alforria! 

 

#### Empresa de Franquia#####  

 

Estou pensando em uma empresa que corrige as distorções através de Minicurso em 

Meio Agrícola dos Regimes de Trabalho.  

 

[TEXTO] 24/04/2021 08:24:41 

redemax6  

#000504# Game EMPRESARIAL do Livro --- Vidas Secas --- Graciliano Ramos 
Vamos agora fazer a Leitura do Livro Vidas Secas para fazermos REDES DE 

FRANQUIAS.  

 

Capítulo X - Contas  

 

O patrão zangou-se, repeliu a insolência, achou bom que o vaqueiro fosse procurar 

serviço noutra fazenda. 

 

#### Empresa de Franquia#####  

 

Aqui o problema social são de Relações Trabalhistas. Eu penso em uma empresa de 

Ecologia que instrua os Empregados e Padrão no regime mais coerente do prazer e do 

bem-estar no manejo de lavouras e animais que diminua o estresse somático das pessoas 
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em virtude do excedente de atividade.  

 

[TEXTO] 24/04/2021 08:30:02 

redemax6  

#000505# Game EMPRESARIAL do Livro --- Vidas Secas --- Graciliano Ramos 
Vamos agora fazer a Leitura do Livro Vidas Secas para fazermos REDES DE 

FRANQUIAS.  

 

Capítulo X - Contas  

 

Aí Fabiano baixou a pancada e amunhecou. Bem, bem. Não era preciso barulho não. Se 

havia dito palavra à-toa, pedia desculpa. Era bruto, não fora ensinado. Atrevimento não 

tinha, conhecia o seu lugar. Um cabra. Ia lá puxar questão com gente rica? Bruto, sim 

senhor, mas sabia respeitar os homens. Devia ser ignorância da mulher, provavelmente 

devia ser ignorância da mulher. Até estranhara as contas dela. Enfim, como não sabia 

ler (um bruto, sim senhor), acreditara na sua velha. Mas pedia desculpa e jurava não cair 

noutra. 

 

#### Empresa de Franquia#####  

 

Aqui eu visualizo a necessidade do peão dentro da fazenda de Lidar com tarefas que 

possuem exigências pulsionares de emprego da força física e bruta. Que faz com que a 

subjetividade humana cada vez mais abasteça de pensamentos que também empreguem 

força ao raciocínio, e que por esse motivo é comum a fala ser percebido em 

comportamento brutalizado em quem lida com o campo e com animais. Neste caso eu 

estou pensando em uma empresa que trabalhe com SENSIBILIZAÇÃO em um 

município para ajustar a SELETIVIDADE onde a FORÇA BRUTA DO SISTEMA DE 

MANEJO DEVERÁ SER ADICIONADA NA INTERFACE MENTAL DE 

TRABALHADORES.  

 

[TEXTO] 24/04/2021 08:31:09 

redemax6  

#000506# Game EMPRESARIAL do Livro --- Vidas Secas --- Graciliano Ramos 
Vamos agora fazer a Leitura do Livro Vidas Secas para fazermos REDES DE 

FRANQUIAS.  

 

Capítulo X - Contas  

 

O amo abrandou, e Fabiano saiu de costas, o chapéu varrendo o tijolo. Na porta, 

virando-se, enganchou as rosetas das esporas, afastou-se tropeçando, os sapatões de 

couro cru batendo no chão como cascos. 

 

#### Empresa de Franquia#####  

 

Eu estou pensando em um modelo de judiciário para áreas rurais fornecido pelo cartório 

local em área rural que ao final de um contrato de trabalho no campo, todo trabalhador 
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deverá se reunir com o padrão para validar o contrato de trabalho, em que as partes 

extinguem quaisquer tipos de implicações jurídicas depois desse encontro. É uma 

reunião em que uma das partes entra expõe, depois outra e as duas se reúnem na 

sequência para finalização do trabalho esporádico através da coleta de assinaturas, e/ou 

digitais.  

 

[TEXTO] 24/04/2021 08:41:33 

redemax6  

#000507# Game EMPRESARIAL do Livro --- Vidas Secas --- Graciliano Ramos 
Vamos agora fazer a Leitura do Livro Vidas Secas para fazermos REDES DE 

FRANQUIAS.  

 

Capítulo X - Contas  

 

Foi até a esquina, parou, tomou fôlego. Não deviam tratá-lo assim. Dirigiu-se ao quadro 

lentamente. Diante da bodega de seu Inácio virou o rosto e fez uma curva larga. Depois 

que acontecera aquela miséria, temia passar ali. Sentou-se numa calçada, tirou do bolso 

o dinheiro, examinou-o, procurando adivinhar quanto lhe tinham furtado. Não podia 

dizer em voz alta que aquilo era um furto, mas era. Tomavam-lhe o gado quase de graça 

e ainda inventavam juro. Que juro! O que havia era safadeza. 

 

#### Empresa de Franquia#####  

 

Eu estou pensando em um cartório em cidade de interior no qual a pessoa SEM 

INSTRUÇÃO ESCOLAR pode realizar negócios na presença de uma pessoa de Fé 

Pública no qual é possível a pessoa humilde sair de uma negociação tendo certeza que 

ela não foi passada para trás em sua relação de comércio. 

 

 

 

[TEXTO] 24/04/2021 08:43:32 

redemax6  

#000508# Game EMPRESARIAL do Livro --- Vidas Secas --- Graciliano Ramos 
Vamos agora fazer a Leitura do Livro Vidas Secas para fazermos REDES DE 

FRANQUIAS.  

 

Capítulo X - Contas  

 

- Ladroeira. 

 

#### Empresa de Franquia#####  

 

Eu estou pensando em um Empresa na forma de uma ONG que passa instruções de 

valores de intercâmbio cultural que podem se aplicar em transações humanas para 

diminuir o atrito entre pessoas que se desentendem que é o motivo de ativação de 
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agressividade como causa mortes em várias partes do interior do Brasil.  

 

[TEXTO] 24/04/2021 08:49:04 

redemax6  

#000509# Game EMPRESARIAL do Livro --- Vidas Secas --- Graciliano Ramos 
Vamos agora fazer a Leitura do Livro Vidas Secas para fazermos REDES DE 

FRANQUIAS.  

 

Capítulo X - Contas  

 

Nem lhe permitiam queixas. Porque reclamara, achara a coisa uma exorbitância, o 

branco se levantara furioso, com quatro pedras na mão. Para que tanto espalhafato? 

 

#### Empresa de Franquia#####  

 

Eu pensei em uma pessoa em cidade Média e Pequena que é responsável pelo 

EQUILÍBRIO E HARMONIA DA CIDADE, que quando uma pessoa se levanta a voz 

para outra essa pessoa tem a função de administrar o retorno da normalidade da 

consciência entre as partes afetadas psicologicamente.  

 

[TEXTO] 24/04/2021 08:50:50 

redemax6  

#000510# Game EMPRESARIAL do Livro --- Vidas Secas --- Graciliano Ramos 
Vamos agora fazer a Leitura do Livro Vidas Secas para fazermos REDES DE 

FRANQUIAS.  

 

Capítulo X - Contas  

 

- Hum! hum! 

 

#### Empresa de Franquia#####  

 

Eu estou pensando em uma pessoa dentro de uma cidade Pequena e Média que detecta 

quando outra pessoa esteja se ativando para chamar outra para BRIGA e faz 

intervenções de sensibilização para retornar a normalidade um vilarejo.  

 

[TEXTO] 24/04/2021 08:54:02 

redemax6  

#000511# Game EMPRESARIAL do Livro --- Vidas Secas --- Graciliano Ramos 
Vamos agora fazer a Leitura do Livro Vidas Secas para fazermos REDES DE 

FRANQUIAS.  

 

Capítulo X - Contas  
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Recordou-se do que lhe sucedera anos atrás, antes da seca, longe. Num dia de apuro 

recorrera ao porco magro que não queria engordar no chiqueiro e estava reservado às 

despesas do Natal: matara-o antes de tempo e fora vendê-lo na cidade. Mas o cobrador 

da prefeitura chegara com o recibo e atrapalhara-o. Fabiano fingira- se desentendido : 

não compreendia nada, era bruto. Como o outro lhe explicasse que, para vender o porco, 

devia pagar imposto, tentara convencê-lo de que ali não havia porco, havia quartos de 

porco, pedaços de carne. O agente se aborrecera, insultara-o, e Fabiano se encolhera. 

Bem, bem. Deus o livrasse de história com o governo. Julgava que podia dispor dos 

seus troços. Não entendia de imposto. 

 

#### Empresa de Franquia#####  

 

Aqui eu estou pensando Em uma empresa que reúne as produções agrícolas de um 

município e capitaliza nos mercados os frutos do trabalho de uma região. E que uma de 

suas finalidades é a regularização do abastecimento de alimentos para as fazendas que 

tiveram quebra de safra.  

 

[TEXTO] 24/04/2021 08:57:07 

redemax6  

#000512# Game EMPRESARIAL do Livro --- Vidas Secas --- Graciliano Ramos 
Vamos agora fazer a Leitura do Livro Vidas Secas para fazermos REDES DE 

FRANQUIAS.  

 

Capítulo X - Contas  

 

- Um bruto, está percebendo? 

 

#### Empresa de Franquia#####  

 

Eu visualizo uma Câmera que informa sobre os aspectos de qualidade de um material 

bruto que esteja em exposição através de interpretação de imagem, que também ajuda a 

precificar a safra, pelas dimensões de cada grão ou vegetal colhido.  

 

[TEXTO] 24/04/2021 09:03:25 

redemax6  

#000513# Game EMPRESARIAL do Livro --- Vidas Secas --- Graciliano Ramos 
Vamos agora fazer a Leitura do Livro Vidas Secas para fazermos REDES DE 

FRANQUIAS.  

 

Capítulo X - Contas  

 

Supunha que o cevado era dele. Agora se a prefeitura tinha uma parte, estava acabado. 

Pois ia voltar para casa e comer a carne. Podia comer a carne? Podia ou não podia? O 

funcionário batera o pé agastado e Fabiano se desculpara, o chapéu de couro na mão, o 

espinhaço curvo: 
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#### Empresa de Franquia#####  

 

Eu Estou vendo em visão remota uma esteira que filma grão por grão de um sistema de 

empacotamento de uma cultivar e que pela interpretação visual das dimensões dos 

grânulos fornece A MEDIDA DE PRECIFICAÇÃO EXATA de uma TABELA DE 

QUALIDADE DA SAFRA. Onde cada saco de grãos tem o preço exato de sua relação 

de venda.  

 

[TEXTO] 24/04/2021 09:05:08 

redemax6  

#000514# Game EMPRESARIAL do Livro --- Vidas Secas --- Graciliano Ramos 
Vamos agora fazer a Leitura do Livro Vidas Secas para fazermos REDES DE 

FRANQUIAS.  

 

Capítulo X - Contas  

 

- Quem foi que disse que eu queria brigar? O melhor é a gente acabar com isso. 

 

#### Empresa de Franquia#####  

 

Eu estou pensando em uma empresa de Estratégias de Negociação para contribuir em 

aperfeiçoar os negócios no meio rural, através de minicursos em municípios do interior.  

 

[TEXTO] 24/04/2021 09:09:05 

redemax6  

#000515# Game EMPRESARIAL do Livro --- Vidas Secas --- Graciliano Ramos 
Vamos agora fazer a Leitura do Livro Vidas Secas para fazermos REDES DE 

FRANQUIAS.  

 

Capítulo X - Contas  

 

Despedira-se, metera a carne no saco e fora vendê-la noutra rua, escondido. Mas, 

atracado pelo cobrador, gemera no imposto e na multa. Daquele dia em diante não criara 

mais porcos. Era perigoso criá-los. 

 

#### Empresa de Franquia#####  

 

Eu estou pensando em uma Empresa do Setor Privado que cria para o meio rural 

conexões de simplificação de como contribuir e gerar impostos. Na forma de 

Minicursos que explicam em linguagem coloquial formas simples de como calcular o 

imposto.  

 

[TEXTO] 24/04/2021 09:12:20 

redemax6  
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#000516# Game EMPRESARIAL do Livro --- Vidas Secas --- Graciliano Ramos 
Vamos agora fazer a Leitura do Livro Vidas Secas para fazermos REDES DE 

FRANQUIAS.  

 

Capítulo X - Contas  

 

Olhou as cédulas arrumadas na palma, os níqueis e as pratas, suspirou, mordeu os 

beiços. Nem lhe restava o direito de protestar. Baixava a crista. Se não baixasse, 

desocuparia a terra, largar-se-ia com a mulher, os filhos pequenos e os cacarecos. Para 

onde? Hem? Tinha para onde levar a mulher e os meninos? Tinha nada! 

 

#### Empresa de Franquia#####  

 

Eu estou PENSANDO EM UM APP para a pessoa com dificuldade de CÁLCULO ou 

IDIOMA ou de ALFABETISMO, que você posiciona a câmera sobre um conjunto de 

cédulas e o celular fala a quantia exposta em uma superfície (palma da mão) para 

facilitar as relações monetárias entre pessoas com dificuldades de compreensão 

matemática de relações humanas. É um aparelho útil quando alguém sai para um outro 

país. NESSE APP a pessoa pergunta se uma quantia que alguém falou para ela é mais 

ou menos em relação ao Depósito presente em suas mãos.  

 

[TEXTO] 24/04/2021 09:15:45 

redemax6  

#000517# Game EMPRESARIAL do Livro --- Vidas Secas --- Graciliano Ramos 
Vamos agora fazer a Leitura do Livro Vidas Secas para fazermos REDES DE 

FRANQUIAS.  

 

Capítulo X - Contas  

 

Espalhou a vista pelos quatro cantos. Além dos telhados, que lhe reduziam o horizonte, 

a campina se estendia, seca e dura. Lembrou-se da marcha penosa que fizera através 

dela, com a família, todos esmolambados e famintos. Haviam escapado, e isto lhe 

parecia um milagre. Nem sabia como tinham escapado. 

 

#### Empresa de Franquia#####  

 

Eu estou pensando em uma super farinha Proteinada QUE DEVE TER SUA GESTÃO 

EM TODO O MUNICÍPIO QUE PASSA PERIÓDOS DE ESTIAGEM que seja a base 

de uma alimentação saudável enquanto o sistema produtivo ainda não esteja 

regularizado em uma região.  

 

[TEXTO] 24/04/2021 09:19:58 

redemax6  

#000518# Game EMPRESARIAL do Livro --- Vidas Secas --- Graciliano Ramos 
Vamos agora fazer a Leitura do Livro Vidas Secas para fazermos REDES DE 

FRANQUIAS.  
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Capítulo X - Contas  

 

Se pudesse mudar-se, gritaria bem alto que o roubavam. Aparentemente resignado, 

sentia um ódio imenso a qualquer coisa que era ao mesmo tempo a campina seca, o 

patrão, os soldados e os agentes da prefeitura. Tudo na verdade era contra ele. Estava 

acostumado, tinha a casca muito grossa, mas às vezes se arreliava. Não havia paciência 

que suportasse tanta coisa. 

 

#### Empresa de Franquia#####  

 

Eu estou pensando em uma Empresa contratada pela Prefeitura QUE sua missão é DAR 

MINICURSOS para o CONTRIBUINTE em exposição de comunicação das parcelas 

individuais e coletivas de impostos foram utilizados em uma comunidade para que o 

cidadão tenha ciência de como seu recurso esteja sendo aplicado.  

 

[TEXTO] 24/04/2021 09:24:41 

redemax6  

#000519# Game EMPRESARIAL do Livro --- Vidas Secas --- Graciliano Ramos 
Vamos agora fazer a Leitura do Livro Vidas Secas para fazermos REDES DE 

FRANQUIAS.  

 

Capítulo X - Contas  

 

- Um dia um homem faz besteira e se desgraça. 

 

#### Empresa de Franquia#####  

 

Eu estou pensando em uma Empresa Filosófica que seu OBJETIVO é quando um 

cidadão se ativar em algum estado que afeta sua homeostase cerebral (equilíbrio da 

mente ao pensar) e se afeta socialmente o consultor organiza a pessoa socialmente 

dentro do aspecto legal de funcionamento psíquico social. Por exemplo, a pessoa que se 

sente lesada quando alguém furou a fila no Banco. Esse consultor organiza a pessoa 

para ela não passar novamente pelo mesmo constrangimento. 

 

Agora vamos parar para descansar e RETORNAREMOS ÀS 10:10 horas horário de 

Brasília - Sábado Abr[24]/2021.  

 

[TEXTO] 24/04/2021 09:31:22 

redemax6  

#000520# Game EMPRESARIAL do Livro --- Vidas Secas --- Graciliano Ramos 
Vamos agora fazer a Leitura do Livro Vidas Secas para fazermos REDES DE 

FRANQUIAS.  

 

Capítulo X - Contas  
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Pois não estavam vendo que ele era de carne e osso? Tinha obrigação de trabalhar para 

os outros, naturalmente, conhecia o seu lugar. Bem. Nascera com esse destino, ninguém 

tinha culpa de ele haver nascido com um destino ruim. Que fazer? Podia mudar a sorte? 

Se lhe dissessem que era possível melhorar de situação, espantar-se-ia. Tinha vindo ao 

mundo para amansar brabo, curar feridas com rezas, consertar cercas de inverno a 

verão. Era sina. O pai vivera assim, o avô também. E para trás não existia família. 

Cortar mandacaru, ensebar látegos - aquilo estava no sangue. Conformava-se, não 

pretendia mais nada Se lhe dessem o que era dele, estava certo. Não davam. Era um 

desgraçado, era como um cachorro,. só recebia ossos. Por que seria que os homens ricos 

ainda lhe tomavam uma parte dos ossos? Fazia até nojo pessoas importantes se 

ocuparem com semelhantes porcarias. 

 

#### Empresa de Franquia#####  

 

Eu estou pensando no PROFISSIONAL DE CULTURA DE UM MUNICÍPIO que é 

responsável por incentivar a COESÃO MUNICIPAL, no sentido da pessoa DA TERRA 

VALORIZAR O ESTILO DE VIDA NA CIDADE diante as INFLUÊNCIAS 

EXTERNAS AO MUNICÍPIO. No sentido da Pessoa DA TERRA DESEJAR 

MELHORAR A SUA VIDA DENTRO DO PRÓPRIO MUNICÍPIO QUE ELA 

NASCEU E/OU FOI CRIADA.  

 

[TEXTO] 24/04/2021 10:12:05 

redemax6  

#000521# Game EMPRESARIAL do Livro --- Vidas Secas --- Graciliano Ramos 
Vamos agora fazer a Leitura do Livro Vidas Secas para fazermos REDES DE 

FRANQUIAS.  

 

Capítulo X - Contas  

 

Na palma da mão as notas estavam úmidas de suor. Desejava saber o tamanho da 

extorsão. Da última vez que fizera contas com o amo o prejuízo parecia menor. 

Alarmou-se. Ouvira falar em juros e em prazos. Isto lhe dera uma impressão bastante 

penosa: sempre que os homens sabidos lhe diziam palavras difíceis, ele saía logrado. 

Sobressaltava-se escutando-as. Evidentemente só serviam para encobrir ladroeiras. Mas 

eram bonitas. As vezes decorava algumas e empregava-as fora do propósito. Depois 

esquecia-as. Para que um pobre da laia dele usar conversa de gente rica? Sinha Terta é 

que tinha uma ponta de língua terrível. Era: falava quase tão bem como as pessoas da 

cidade. Se ele soubesse falar como Sinha Terta, procuraria serviço noutra fazenda, 

haveria de arranjar-se. Não sabia. Nas horas de aperto dava para gaguejar, embaraçava-

se como um menino, coçava os cotovelos, aperreado. Por isso esfolavam-no. Safados. 

Tomar as coisas de um infeliz que não tinha onde cair morto! Não viam que isso não 

estava certo? Que iam ganhar com semelhante procedimento? Hem? Que iam ganhar? 

 

#### Empresa de Franquia#####  

 

O problema social aqui é que alguém julgou que outra pessoa do município lhe tirou a 

vantagem de vida através da realização de negócio que gerou a percepção de prejuízos, 

no qual não daria a base do sustento. Então em pensei em um canal de comunicação no 
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interior de preferência RÁDIO que contracena minicontos para a população. E 

estabelece na sequência debates como se fosse uma situação Real em que a população 

aflora Reflexão e Entendimento sob o Fato Narrado sempre no Sentido de 

DESATIVAR PROBLEMAS SOCIAIS DENTRO DO MUNICÍPIO. Como por 

exemplo: A PESSOA QUE VAI NA VENDA DA CIDADE E MORDE NAS 

FRUTAS PARA SABER SE O SABOR AGRADA. E SELECIONA OUTRAS 

PARA COMPRAR.  
 

[TEXTO] 24/04/2021 10:25:54 

redemax6  

#000522# Game EMPRESARIAL do Livro --- Vidas Secas --- Graciliano Ramos 
Vamos agora fazer a Leitura do Livro Vidas Secas para fazermos REDES DE 

FRANQUIAS.  

 

Capítulo X - Contas  

 

- An! 

 

#### Empresa de Franquia#####  

 

Eu estou pensando em uma solução de Telefonia que detecta potencial de consumo 

através de um contato de telefone de um cliente fidelizado que esteja em interação em 

um canal de atendimento, e dispara um anúncio com uma oferta no Sistema de 

mensagens Expressa do Cliente de acordo com a fala deste em um canal público de 

registro de voz. 

 

Leitor (a) contribuiu agora em solicitação fazer em Relação ao Judiciário, 

AUTOMATIZAR UM SISTEMA de interpretação de voz humana que o conteúdo da 

TELEFONIA dependendo da informação transacionada o cidadão usuário de telefonia 

recebe os Incisos que se aplicam a manifestação se seu VOCAL em sistema Telefônico 

se ocorrer o Fato ao qual foi Nomeado em seu discurso de Fala.  

 

[TEXTO] 24/04/2021 10:28:58 

redemax6  

#000523# Game EMPRESARIAL do Livro --- Vidas Secas --- Graciliano Ramos 
Vamos agora fazer a Leitura do Livro Vidas Secas para fazermos REDES DE 

FRANQUIAS.  

 

Capítulo X - Contas  

 

Agora não criava porco e queria ver o tipo da prefeitura cobrar dele imposto e multa. 

Arrancavam-lhe a camisa do corpo e ainda por cima davam-lhe facão e cadeia. Pois não 

trabalharia mais, ia descansar. 

 

#### Empresa de Franquia#####  
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Nessa fase do livro diante da Revolta de Fabiano eu estou pensando em empresas de 

Aconselhamento Empresarial para que Fabiano não fique condicionado a uma vida 

minguada por não querer ser produtivo para não gerar impostos.  

 

[TEXTO] 24/04/2021 10:36:46 

redemax6  

#000524# Game EMPRESARIAL do Livro --- Vidas Secas --- Graciliano Ramos 
Vamos agora fazer a Leitura do Livro Vidas Secas para fazermos REDES DE 

FRANQUIAS.  

 

Capítulo X - Contas  

 

Talvez não fosse. Interrompeu o monólogo, levou uma eternidade contando e 

recontando mentalmente o dinheiro. Amarrotou-o com força, empurrou-o no bolso raso 

da calça, meteu na casa estreita o botão de osso. Porcaria. 

 

#### Empresa de Franquia#####  

 

O Problema social aqui é o MAÇO DE DINHEIRO que a pessoa do meio Rural deve 

ter conexão quando vai a cidade para fazer negócios. Então eu pensei em uma empresa 

do setor privado que gerencia FICHAS PLÁSTICAS para conservar o escasso PAPEL 

MOEDA que demora a ser renovado dentro da cidade que não tem AGÊNCIA 

BANCÁRIA.  

 

[TEXTO] 24/04/2021 10:42:36 

redemax6  

#000525# Game EMPRESARIAL do Livro --- Vidas Secas --- Graciliano Ramos 
Vamos agora fazer a Leitura do Livro Vidas Secas para fazermos REDES DE 

FRANQUIAS.  

 

Capítulo X - Contas  

 

Levantou-se, foi até a porta de uma bodega, com vontade de beber cachaça. Como havia 

muitas pessoas encostadas ao balcão, recuou. Não gostava de se ver no meio do povo. 

Falta de costume. As vezes dizia uma coisa sem intenção de ofender, entendiam outra, e 

lá vinham questões. Perigoso entrar na bodega. O único vivente que o compreendia era 

a mulher. Nem precisava falar : bastavam os gestos. Sinha Terta é que se explicava 

como gente da rua. Muito bom uma criatura ser assim, ter recurso para se defender. Ele 

não tinha. Se tivesse, não viveria naquele estado. 

 

#### Empresa de Franquia#####  

 

O problema social aqui é que no interior do Brasil quando uma pessoa sofre uma 

contrariedade em um processo de negociação e recebe parte de um trabalho ou empenho 

laboral, ela ao se deslocar como hábito de comemoração das aquisições monetárias para 

o boteco, o seu estado de humor contrariado pelo negócio mal sucedido costuma a se 
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alterar junto a outras pessoas alheia ao infortúnio e a sorte do peão ou vaqueiro. O que 

resulta em mortes precoces em um local de interior. Então eu sugiro uma empresa que 

mapeie onde ocorre incidência da comemoração do recebimento de dinheiro o cidadão 

comum se deslocar para o bar a fim de que as prefeituras façam a intervenção correta 

nesse costume que já fez Milhares de vítimas.  

 

[TEXTO] 24/04/2021 10:45:00 

redemax6  

#000526# Game EMPRESARIAL do Livro --- Vidas Secas --- Graciliano Ramos 
Vamos agora fazer a Leitura do Livro Vidas Secas para fazermos REDES DE 

FRANQUIAS.  

 

Capítulo X - Contas  

 

Um perigo entrar na bodega. Estava com desejo de beber um quarteirão de cachaça, mas 

lembrava-se da última visita feita à venda de seu Inácio. Se não tivesse tido a idéia de 

beber, não lhe haveria sucedido aquele desastre. Nem podia tomar uma pinga 

descansado. Bem. Ia voltar para casa e dormir. 

 

#### Empresa de Franquia#####  

 

Eu pensei em uma Empresa que coordena ações de conscientização em Bares e PUBs de 

cotas de consumo para seus clientes de forma a encontrar uma equação que expande a 

vida do consumidor e diminui os excedentes de ingestão alcóolica em um dia pontual de 

consumo. A ideia é essa empresa provar que vale mais apena ter o consumidor por 45 

anos em pequenas dosagens de bebidas alcóolicas do que o consumidor por apenas 15 

anos de clientela devido o excedente do alcóol conduzir uma fatalidade que interrompa 

sua expectativa de vida.  

 

[TEXTO] 24/04/2021 10:51:49 

redemax6  

#000527# Game EMPRESARIAL do Livro --- Vidas Secas --- Graciliano Ramos 
Vamos agora fazer a Leitura do Livro Vidas Secas para fazermos REDES DE 

FRANQUIAS.  

 

Capítulo X - Contas  

 

Saiu lento, pesado, capiongo, as rosetas das esporas silenciosas. Não conseguiria 

dormir. Na cama de varas havia um pau com um nó, bem no meio. Só muito cansaço 

fazia um cristão acomodar-se em semelhante dureza. Precisava fatigar-se no lombo de 

um cavalo ou passar o dia consertando cercas. Derreado, bambo,, espichava-se e 

roncava como um porco. Agora não lhe seria possível fechar os olhos. Rolaria a noite 

inteira sobre as varas, matutando naquela perseguição. Desejaria imaginar o que ia fazer 

para o futuro. Não ia fazer nada. Matar-se-ia no serviço e moraria numa casa alheia, 

enquanto o deixassem ficar. Depois sairia pelo mundo, iria morrer de fome na catinga 

seca. 
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#### Empresa de Franquia#####  

 

Eu me conectei com uma CAMA INDÍGENA que é um material FELPUDO 

CONSISTENTE de mais ou menos 25 CM de ESPESSURA que se coloca em uma 

superfície (piso) que faz papel de cama. Que ao acordar pode-se dobrar e levar consigo 

em uma montaria. Que é o condicionamento ideal para se passar uma noite, para o 

vaqueiro que move grandes distâncias de uma sede de uma fazenda.  

 

[TEXTO] 24/04/2021 10:57:01 

redemax6  

#000528# Game EMPRESARIAL do Livro --- Vidas Secas --- Graciliano Ramos 
Vamos agora fazer a Leitura do Livro Vidas Secas para fazermos REDES DE 

FRANQUIAS.  

 

Capítulo X - Contas  

 

Tirou do bolso o rolo de fumo, preparou um cigarro com a faca de ponta. Se ao menos 

pudesse recordar-se de fatos agradáveis, a vida não seria inteiramente má. 

 

#### Empresa de Franquia#####  

 

O problema social aqui é que o Vaqueiro estava em isolamento na prática de sua 

atividade laboral e desejava ter alguma coisa para se entreter em um ambiente de 

reduzida interação de equipamentos e reduzida capacidade de leitura ou por fator 

noturno ou baixa aplicação de escolaridade. Então eu pensei em uma franquia de objetos 

de pequena dimensão que podem ajudar no passatempo de um vaqueiro deslocado da 

sede de sua fazenda em pernoite no pasto cuidando de rebanhos.  

 

[TEXTO] 24/04/2021 11:02:11 

redemax6  

#000529# Game EMPRESARIAL do Livro --- Vidas Secas --- Graciliano Ramos 
Vamos agora fazer a Leitura do Livro Vidas Secas para fazermos REDES DE 

FRANQUIAS.  

 

Capítulo X - Contas  

 

Deixara a rua. Levantou a cabeça, viu uma estrela, depois muitas estrelas. As figuras 

dos inimigos esmoreceram. Pensou na mulher, nos filhos e na cachorra morta. Pobre de 

Baleia. Era como se ele tivesse matado uma pessoa da família. 

 

#### Empresa de Franquia#####  

 

O problema social aqui essa atividade de Vaqueiro é a SOLIDÃO que se forma do 

Isolamento social da Atividade Laboral QUANDO O VAQUEIRO ESTÁ DISTANTE 

DA SEDE NUMA ÁREA DE MATO OU PASTAGENS. Também aqui se pensa em 
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uma solução dentro da cultura PARA ENTRETER O MENTAL dos Trabalhadores 

confinados em uma área de Mata enquanto não voltam para a Sede da Fazenda. No qual 

cabe intervenção dos SOCIÓLOGOS DO MUNICÍPIO QUE ESSE TIPO DE 

PROFISSÃO ESTEJA ATIVA. 

 

A atividade do Livro Vidas Secas de GRACILIANO RAMOS finaliza mais um capítulo 

agora, RETORNAREMOS DOMINGO DIA Abr[25]/2021 com o próximo Capítulo XI 

- O Soldado Amarelo à partir das 08:00 Horas da manhã horário de Brasília. 

 

Estou em planejamento agora para Escrever um Livro que ative todas as 

Profissões no mês de maio (estarei de férias). Eu acredito que consigo atingir o 

objetivo de propagação de gerar 5 Milhões de Empregos/Ocupações/Rendas 

Econômicas. Eu farei o livro e vocês se dividem em equipes para ativarem cada uma 

das profissões. Vários Influences ativando conexões de Empresas conforme estou 

fazendo o Game de Graciliano Ramos com VIDAS SECAS. Em maio cada frase que eu 

produzir do livro SERÁ VOCÊS QUE VÃO ENCONTRAR QUAIS AS EMPRESAS 

QUE DEVEM RESOLVER O CONFLITO DOS PERSONAGENS. Cada ESTADO 

BRASILEIRO TRABALHA COMO UMA EQUIPE, E FAÇAM UM TORNEIO 

PARA VER QUEM CONSEGUE MAIOR NÚMERO DE IDEALIZAÇÕES DE 

EMPRESAS. 

 

O LIVRO COMEÇA A SER ESCRITO NO DIA Mai[1]/2021 e tem previsão para 

finalizar no dia Mai[20]/2021. Será entregue em torno de 150 frases empresariais a cada 

dia. 

 

CADA FRASE SERÁ ESCRITA NA COR VERDE. Eu tenho o balanceamento 

cerebral concordante com a vida de todos. ESSA É A MINHA GARANTIA DE 

CONSCIÊNCIA QUE SERÁ GERADO BENEFÍCIOS PARA TODOS NAS 

EMPRESAS QUE SURGIREM. 

 

Escolham o formato: 

 

ROMANCE [ ] 

 

COMÉDIA [ ] 

 

DRAMA [ ] 

 

AÇÃO [ ] 

 

FICÇÃO [ ] 

 

As telecomunicações Telepáticas estão repassando muitas sugestões. Então eu vou fazer 

da seguinte forma para não afunilar: Vou transitar entre todos os estilos literários. 

 

 

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbn

xlc2NvbGFvbmVpZGV0YXZhcmVzfGd4Ojc4YjNmOThkNDVhYmFhZTA  

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxlc2NvbGFvbmVpZGV0YXZhcmVzfGd4Ojc4YjNmOThkNDVhYmFhZTA
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxlc2NvbGFvbmVpZGV0YXZhcmVzfGd4Ojc4YjNmOThkNDVhYmFhZTA


[TEXTO] 24/04/2021 11:12:08 

redemax6  

#000530# Game EMPRESARIAL do Livro --- Vidas Secas --- Graciliano Ramos 
Vamos agora fazer a Leitura do Livro Vidas Secas para fazermos REDES DE 

FRANQUIAS.  

 

Capítulo XI - O Soldado Amarelo  

 

Fabiano meteu-se na vereda que ia desembocar na lagoa seca, torrada, coberta de 

catingueiras e capões de mato. Ia pesado, o alo cheio a tiracolo, muitos látegos e 

chocalhos pendurados num braço. O facão batia nos tocos. 

 

#### Empresa de Franquia#####  

 

Aqui eu estou pensando em uma franquia de soluções de imersão de um corpo dentro de 

distintas densidades, tais como lodo, água, pinche, petróleo, barro, tintas, ...  

 

[TEXTO] 25/04/2021 08:10:00 

redemax6  

#000531# Game EMPRESARIAL do Livro --- Vidas Secas --- Graciliano Ramos 
Vamos agora fazer a Leitura do Livro Vidas Secas para fazermos REDES DE 

FRANQUIAS.  

 

Capítulo XI - O Soldado Amarelo  

 

Espiava o chão como de costume, decifrando rastos. Conheceu os da égua ruça e da 

cria, marcas de cascos grandes e pequenos. A égua ruça, com certeza. Deixara pêlos 

brancos num tronco de angico. Urinara na areia e o mijo desmanchara as pegadas, o que 

não aconteceria se se tratasse de um cavalo. 

 

#### Empresa de Franquia#####  

 

Aqui eu estou pensando em uma tecnologia que reconhece imagens e alerta para uma 

pessoa em trânsito numa área hostil ou não compreendida dos perigos, ameaças e seres 

existentes em uma determinada área. Eu vi em visão ampliada um óculos com uma 

câmera conectado a um celular plastificado para não cobrir-se de lama.  

 

[TEXTO] 25/04/2021 08:11:41 

redemax6  

#000532# Game EMPRESARIAL do Livro --- Vidas Secas --- Graciliano Ramos 
Vamos agora fazer a Leitura do Livro Vidas Secas para fazermos REDES DE 

FRANQUIAS.  

 

Capítulo XI - O Soldado Amarelo  
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Fabiano ia desprecatado, observando esses sinais e outros que se cruzavam, de viventes 

menores. Corcunda, parecia farejar o solo e a catinga deserta animava-se, os bichos que 

ali tinham passado voltavam, apareciam-lhe diante dos olhos miúdos. 

 

#### Empresa de Franquia#####  

 

O termo olhos miúdos me conectou ao problema social de cumprir uma missão sob 

forte fadiga. E isso me faz pensar em um APP que se fotografa os olhos e que sinaliza 

através de voz para um motorista de caminhão um critério de parada e repouso do 

veículo em movimento para dormir. A fim de seguir viagem tranquila.  

 

[TEXTO] 25/04/2021 08:19:08 

redemax6  

#000533# Game EMPRESARIAL do Livro --- Vidas Secas --- Graciliano Ramos 
Vamos agora fazer a Leitura do Livro Vidas Secas para fazermos REDES DE 

FRANQUIAS.  

 

Capítulo XI - O Soldado Amarelo  

 

Seguiu a direção que a égua havia tomado. Andara cerca de cem braças quando o 

cabresto de cabelo que trazia no ombro se enganchou num pé de quipá. Desembaraçou o 

cabresto, puxou o facão, pôs-se a cortar as quipás e as palmatórias que interrompiam a 

passagem. 

 

#### Empresa de Franquia#####  

 

Eu estou pensando em um sistema de GPS que uma pessoa em uma montaria consegue 

guiar um animal de monta por um caminho mais tranquilo para a saúde do animal e do 

cavaleiro.  

 

[TEXTO] 25/04/2021 08:23:35 

redemax6  

#000534# Game EMPRESARIAL do Livro --- Vidas Secas --- Graciliano Ramos 
Vamos agora fazer a Leitura do Livro Vidas Secas para fazermos REDES DE 

FRANQUIAS.  

 

Capítulo XI - O Soldado Amarelo  

 

Tinha feito um estrago feio, a terra se cobria de palmas espinhosas. Deteve-se 

percebendo rumor de garranchos, voltou-se e deu de cara com o soldado amarelo que, 

um ano antes, o levara a cadeia, onde ele agüentara uma surra e passara a noite. Baixou 

a arma. Aquilo durou um segundo. Menos: durou uma fração de segundo. Se houvesse 

durado mais tempo, o amarelo teria caído esperneando na poeira, com o quengo 

rachado. Como o impulso que moveu o braço de Fabiano foi muito forte, o gesto que 

ele fez teria sido bastante para um homicídio se outro impulso não lhe dirigisse o braço 

em sentido contrário. A lâmina parou de chofre, junto à cabeça do intruso, bem em cima 
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do boné vermelho. A princípio o vaqueiro não compreendeu nada. Viu apenas que 

estava ali um inimigo. De repente notou que aquilo era um homem e, coisa mais grave, 

uma autoridade. Sentiu um choque violento, deteve-se, o braço ficou irresoluto, bambo, 

inclinando-se para um lado e para outro. 

 

#### Empresa de Franquia#####  

 

O problema social aqui é a fratura do Braço, então eu estou pensando em um minicurso 

que ensine pessoas como lidar com fraturas em diversas situações. E de forma 

preventiva, como não ativar a situação que incorreria pela recorrência a fratura de 

membros do corpo humano.  

 

[TEXTO] 25/04/2021 08:28:53 

redemax6  

#000535# Game EMPRESARIAL do Livro --- Vidas Secas --- Graciliano Ramos 
Vamos agora fazer a Leitura do Livro Vidas Secas para fazermos REDES DE 

FRANQUIAS.  

 

Capítulo XI - O Soldado Amarelo  

 

O soldado, magrinho, enfezadinho, tremia. E Fabiano tinha vontade de levantar o facão 

de novo. Tinha vontade, mas os músculos afrouxavam. Realmente não quisera matar um 

cristão: procedera como quando, a montar brabo, evitava galhos e espinhos. Ignorava os 

movimentos que fazia na sela. Alguma coisa o empurrava para a direita ou para a 

esquerda. Era essa coisa que ia partindo a cabeça do amarelo. Se ela tivesse demorado 

um minuto, Fabiano seria um cabra valente. Não demorara. A certeza do perigo surgira 

e ele estava indeciso, de olho arregalado, respirando com dificuldade, um espanto 

verdadeiro no rosto barbudo coberto de suor, o cabo do facão mal seguro entre os dois 

dedos úmidos. 

 

#### Empresa de Franquia#####  

 

Aqui o problema social é o cidadão estar sobre ataque e ameaça em um local que não 

possa recorrer a ajuda de terceiros, e que exige soluções de técnicas pessoais de defesa e 

NEUTRALIZAÇÃO DA AMEAÇA a fim da preservação da vida. Eu penso em uma 

franquia de defesa que instrua estratégias para um cidadão ou cidadã para a preservação 

do corpo em caso de ataque.  

 

[TEXTO] 25/04/2021 08:36:34 

redemax6  

#000536# Game EMPRESARIAL do Livro --- Vidas Secas --- Graciliano Ramos 
Vamos agora fazer a Leitura do Livro Vidas Secas para fazermos REDES DE 

FRANQUIAS.  

 

Capítulo XI - O Soldado Amarelo  
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Tinha medo e repetia que estava em perigo, mas isto lhe pareceu tão absurdo que se pôs 

a rir. Medo daquilo? Nunca vira uma pessoa tremer assim. Cachorro. Ele não era dunga 

na cidade? Não pisava os pés dos matutos, na feira? Não botava gente na cadeia? Sem-

vergonha, mofino. 

 

#### Empresa de Franquia#####  

 

Aqui em me conectei com Empresas que ensinam técnicas de Negociação sob Ataque 

para neutralizar uma ameaça.  

 

[TEXTO] 25/04/2021 08:45:07 

redemax6  

#000537# Game EMPRESARIAL do Livro --- Vidas Secas --- Graciliano Ramos 
Vamos agora fazer a Leitura do Livro Vidas Secas para fazermos REDES DE 

FRANQUIAS.  

 

Capítulo XI - O Soldado Amarelo  

 

Irritou-se. Porque seria que aquele safado batia os dentes como um caititu? Não via que 

ele era incapaz de vingar-se? Não via? Fechou a cara. A idéia do perigo ia-se sumindo. 

Que perigo? Contra aquilo nem precisava facão, bastavam as unhas. Agitando os 

chocalhos e os látegos, chegou a mão esquerda, grossa e cabeluda, à cara do polícia, que 

recuou e se encostou a uma catingueira. Se não fosse a catingueira, o infeliz teria caído. 

 

#### Empresa de Franquia#####  

 

Eu estou pensando em uma Empresa de Defesa Corporal que tem por base os Direitos 

Humanos na aplicação de técnicas de desativação de uma ameaça presente no habitat. 

 

Leitores contribuíram agora que se o Mestre de uma Arte Marcial é habilitado em 

Direitos Humanos, ele desativa dos Fluxos do Equipamento estelar central de todos 

os praticantes da Arte de infringirem Direitos Humanos que o tiverem como 

referente.  
 

[TEXTO] 25/04/2021 08:56:08 

redemax6  

#000538# Game EMPRESARIAL do Livro --- Vidas Secas --- Graciliano Ramos 
Vamos agora fazer a Leitura do Livro Vidas Secas para fazermos REDES DE 

FRANQUIAS.  

 

Capítulo XI - O Soldado Amarelo  

 

Fabiano pregou nele os olhos ensangüentados, meteu o facão na bainha. Podia matá-lo 

com as unhas. Lembrou-se da surra que levara e da noite passada na cadeia. Sim senhor. 

Aquilo ganhava dinheiro para maltratar as criaturas inofensivas. Estava certo? O rosto 

de Fabiano contraía-se, medonho, mais feio que um focinho. Hem? Estava certo? Bulir 
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com as pessoas que não fazem mal a ninguém. Porque? Sufocava- se, as rugas da testa 

aprofundavam-se, os pequenos olhos azuis abriam-se demais, numa interrogação 

dolorosa. 

 

#### Empresa de Franquia#####  

 

Eu estou pensando em uma atividade em ACADEMIAS DE ARTES MARCIAIS de 

introdução de Conceitos de ÉTICA DA ESPÉCIE EM COMBATE. Semelhante a ética 

que foi aprovada de não matar um paraquedista que esteja na atmosfera a partir de tiro.  

 

[TEXTO] 25/04/2021 09:04:16 

redemax6  

#000539# Game EMPRESARIAL do Livro --- Vidas Secas --- Graciliano Ramos 
Vamos agora fazer a Leitura do Livro Vidas Secas para fazermos REDES DE 

FRANQUIAS.  

 

Capítulo XI - O Soldado Amarelo  

 

O soldado encolhia-se, escondia-se por detrás da árvore. E Fabiano cravava as unhas 

nas palmas calosas. Desejava ficar cego outra vez. Impossível readquirir aquele instante 

de inconsciência. Repetia que a arma era desnecessária, mas tinha a certeza de que não 

conseguiria utilizá-la - e apenas queria enganar-se. Durante um minuto a cólera que 

sentia por se considerar impotente foi tão grande que recuperou a força e avançou para o 

inimigo. 

 

#### Empresa de Franquia#####  

 

Aqui em estou pensando em uma EMPRESA QUE SE PREOCUPA EM FAZER COM 

QUE UMA PESSOA SOB FORTE TENSÃO CEREBRAL E FÍSICA SE 

MANTENHA EM HOMEOSTASE CEREBRAL.  

 

[TEXTO] 25/04/2021 09:11:27 

redemax6  

#000540# Game EMPRESARIAL do Livro --- Vidas Secas --- Graciliano Ramos 
Vamos agora fazer a Leitura do Livro Vidas Secas para fazermos REDES DE 

FRANQUIAS.  

 

Capítulo XI - O Soldado Amarelo  

 

A raiva cessou, os dedos que feriam a palma descerraram-se - e Fabiano estacou 

desajeitado, como um pato, o corpo amolecido. 

 

#### Empresa de Franquia#####  

 

Eu estou pensando em uma EMPRESA que ensina TÉCNICAS de como PROTEGER 
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UM CORPO em todos os ESTÁGIOS DE UMA QUEDA.  

 

[TEXTO] 25/04/2021 09:19:10 

redemax6  

#000541# Game EMPRESARIAL do Livro --- Vidas Secas --- Graciliano Ramos 
Vamos agora fazer a Leitura do Livro Vidas Secas para fazermos REDES DE 

FRANQUIAS.  

 

Capítulo XI - O Soldado Amarelo  

 

Grudando-se à catingueira, o soldado apresentava apenas um braço, uma perna e um 

pedaço da cara, mas esta banda de homem começava a crescer aos olhos do vaqueiro. E 

a outra parte, a que estava escondida, devia ser maior. Fabiano tentou afastar a idéia 

absurda: 

 

#### Empresa de Franquia#####  

 

Eu estou pensando em uma empresa que instrui EM PESOS DE MEDIDAS a força 

empregada em uma reação para gerar proporcionalidade da afetação no modelo de 

comportamento humano. 

 

Vamos parar por 15 minutos agora para aguar as plantas da casa. voltaremos as 09:45.  

 

[TEXTO] 25/04/2021 09:23:35 

redemax6  

#000542# Game EMPRESARIAL do Livro --- Vidas Secas --- Graciliano Ramos 
Vamos agora fazer a Leitura do Livro Vidas Secas para fazermos REDES DE 

FRANQUIAS.  

 

Capítulo XI - O Soldado Amarelo  

 

- Como a gente pensa coisas bestas! 

 

#### Empresa de Franquia#####  

 

Eu estou pensando em uma empresa Cultural que equilibra Racionalidade e Emoção 

para que a pessoa tenha homeostase cerebral. No sentido de economicidade de energia 

psíquica para não desgaste do corpo.  

 

[TEXTO] 25/04/2021 09:50:49 

redemax6  

#000543# Game EMPRESARIAL do Livro --- Vidas Secas --- Graciliano Ramos 
Vamos agora fazer a Leitura do Livro Vidas Secas para fazermos REDES DE 

FRANQUIAS.  
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Capítulo XI - O Soldado Amarelo  

 

Alguns minutos antes não pensava em nada, mas agora suava frio e tinha lembranças 

insuportáveis. Era um sujeito violento, de coração perto da goela. Não, era um cabra que 

se arreliava algumas vezes - e quando isto acontecia, sempre se dava mal. Naquela 

tarde, por exemplo, se não tivesse perdido a paciência e xingado a mãe da autoridade, 

não teria dormido na cadeia depois de agüentar zinco no lombo. Dois excomungados 

tinham-lhe caído em cima, um ferro batera-lhe no peito, outro nas costas, ele se 

arrastara tiritando como um frango molhado. Tudo porque se esquentara e dissera uma 

palavra inconsideradamente. Falta de criação. Tinha lá culpa? O sarapatel se formara, o 

cabo abrira caminho entre os feirantes que se apertavam em redor: - "Toca pra frente". 

 

#### Empresa de Franquia#####  

 

O problema social aqui é que o cidadão do tipo caboclo costuma muito comumente 

partir para ataque se sentir ofensa através do tratamento, em que é comum em minha 

região agressão física devido a interpretação do sujeito no sentido de ter que defender a 

honra e os maus tratos. Então eu idealizei uma empresa de desconstrução da força bruta 

aplicada sob outro ser humano, a fim de reduzir o número de mortes por causa de 

interpretação da fala e dos gestos humanos.  

 

[TEXTO] 25/04/2021 09:53:08 

redemax6  

#000544# Game EMPRESARIAL do Livro --- Vidas Secas --- Graciliano Ramos 
Vamos agora fazer a Leitura do Livro Vidas Secas para fazermos REDES DE 

FRANQUIAS.  

 

Capítulo XI - O Soldado Amarelo  

 

Deu um passo para a catingueira. Se ele gritasse agora "Desafasta", que faria o polícia? 

Não se afastaria, ficaria colado ao pé de pau. Uma lazeira, a gente podia xingar a mãe 

dele. Mas então... Fabiano estirava o beiço e rosnava. Aquela coisa arriada e achacada 

metia as pessoas na cadeia, dava-lhes surra. Não entendia. Se fosse uma criatura de 

saúde e muque, estava certo. Enfim apanhar do governo não é desfeita, e Fabiano até 

sentiria orgulho ao recordar-se da aventura. Mas aquilo... Soltou uns grunhidos. Porque 

motivo o governo aproveitava gente assim? Só se ele tinha receio de empregar tipos 

direitos. Aquela cambada só servia para morder as pessoas inofensivas. Ele, Fabiano, 

seria tão ruim se andasse fardado? Iria pisar os pés dos trabalhadores e dar pancada 

neles? Não iria. 

 

#### Empresa de Franquia#####  

 

Aqui o problema social é a pessoa com estrutura psíquica viciada em fazer ironia na 

forma de crítica à pessoa humana com o sentido de gerar em outro constrangimento. 

Onde geralmente se estabelece o Gatilho de construção Mnêmica no Policial de se 

ativar em repressão no sentido de gerar a correição a pessoa que não respeita a 

autoridade na forma da lei. Neste caso para trabalhar com a pessoa com Excedente de 
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Vícios Nesse fator eu penso em uma empresa de Psicodrama para nivelar o Quantum 

entre Razão e Emoção do Protagonista viciado na estrutura psíquica.  

 

[TEXTO] 25/04/2021 10:02:12 

redemax6  

#000545# Game EMPRESARIAL do Livro --- Vidas Secas --- Graciliano Ramos 
Vamos agora fazer a Leitura do Livro Vidas Secas para fazermos REDES DE 

FRANQUIAS.  

 

Capítulo XI - O Soldado Amarelo  

 

Aproximou-se lento, fez uma volta, achou-se em frente do polícia, que embasbacou, 

apoiado ao tronco, a pistola e o punhal inúteis. Esperou que ele se mexesse. Era uma 

lazeira, certamente, mas vestia farda e não ia ficar assim, os olhos arregalados, os beiços 

brancos, os dentes chocalhando como bilros. Ia bater o pé, gritar, levantar a espinha, 

plantar-lhe o salto da reiúna em cima da alpercata. Desejava que ele fizesse isso. A idéia 

de ter sido insultado, preso, moído por uma criatura mofina era insuportável. Mirava-se 

naquela covardia, via-se mais lastimoso e miserável que o outro. 

 

#### Empresa de Franquia#####  

 

Eu identifiquei nesse fragmento uma CADÊNCIA para uma peça teatral. Eu imaginei 

uma PEÇA TEATRAL SOBRE VIDAS SECAS, após a pandemia, por todas as capitais 

Brasileiras.  

 

[TEXTO] 25/04/2021 10:13:51 

redemax6  

#000546# Game EMPRESARIAL do Livro --- Vidas Secas --- Graciliano Ramos 
Vamos agora fazer a Leitura do Livro Vidas Secas para fazermos REDES DE 

FRANQUIAS.  

 

Capítulo XI - O Soldado Amarelo  

 

Baixou a cabeça, coçou os pêlos ruivos do queixo. Se o soldado não puxasse o facão, 

não gritasse, ele Fabiano, seria um vivente muito desgraçado. 

 

#### Empresa de Franquia#####  

 

Então o que denota-se aqui é o Excedente de SARCASMO de Fabiano na sua conexão 

com o objeto para gerar conexão com um acerto de contas. Então eu pensei em uma 

Empresa de Desconstrução de Pessoas que passam grande parte do tempo em 

PLANEJAMENTO DE ACERTO DE CONTAS para se evitar mortes em um 

Município.  
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[TEXTO] 25/04/2021 10:17:11 

redemax6  

#000547# Game EMPRESARIAL do Livro --- Vidas Secas --- Graciliano Ramos 
Vamos agora fazer a Leitura do Livro Vidas Secas para fazermos REDES DE 

FRANQUIAS.  

 

Capítulo XI - O Soldado Amarelo  

 

Devia sujeitar-se àquela tremura, àquela amarelidão? Era um bicho resistente, calejado. 

Tinha nervo, queria brigar, metera-se em espalhafatos e saíra de crista levantada. 

Recordou-se de lutas antigas, em danças com fêmea e cachaça. Uma vez, de lambedeira 

em punho, espalhara a negrada. Aí Sinha Vitória começara a gostar dele. Sempre fora 

reimoso. Iria esfriando com a idade? Quantos anos teria? Ignorava, mas certamente 

envelhecia e fraquejava. Se possuísse espelhos, veria rugas e cabelos brancos. 

Arruinado, um caco. Não sentira a transformação, mas estava-se acabando. 

 

#### Empresa de Franquia#####  

 

Aqui eu observei que o Autor deixou uma dica implícita: que são as construções de 

comportamento de Fabiano viciadas dentro da cultura o influenciavam na crença de se 

ativar em agressividade para realçar algum valor por ele percebido, como necessário 

para a dignidade humana. Então em penso em uma empresa de Psicologia-Sociologia 

que investiga as relações de causa e efeito em um município para desativar a 

agressividade humana dentro da cultura que é parte do padrão de comportamento social 

dos cidadãos.  

 

[TEXTO] 25/04/2021 10:23:52 

redemax6  

#000548# Game EMPRESARIAL do Livro --- Vidas Secas --- Graciliano Ramos 
Vamos agora fazer a Leitura do Livro Vidas Secas para fazermos REDES DE 

FRANQUIAS.  

 

Capítulo XI - O Soldado Amarelo  

 

O suor umedeceu-lhe as mãos duras. Então? Suando com medo de uma peste que se 

escondia tremendo? Não era uma infelicidade grande, a maior das infelicidades? 

Provavelmente não se esquentaria nunca mais, passaria o resto da vida assim mole e 

ronceiro. Como a gente muda! Era. Estava mudado. Outro indivíduo, muito diferente do 

Fabiano que levantava poeira nas salas de dança. Um Fabiano bom para agüentar facão 

no lombo e dormir na cadeira. 

 

#### Empresa de Franquia#####  

 

Aqui eu denotei no trecho da obra que Fabiano tinha traços de praticar tortura 

psicológica nas pessoas que seu mental ele agredia. Então eu penso em Uma empresa 

que ENSINA O HUMANO A POSICIONAR A --- PERSEGUIÇÃO AO OBJETO --- 

DENTRO DO SENTIDO CORRETO, COMO POR EXEMPLO FAZER UMA 
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BUSCA EM UMA PESQUISA, E --- NUNCA --- A PERSEGUIÇÃO AO OBJETO 

NA FORMA DO ALVO SER OUTRA PESSOA.  

 

[TEXTO] 25/04/2021 10:32:13 

redemax6  

#000549# Game EMPRESARIAL do Livro --- Vidas Secas --- Graciliano Ramos 
Vamos agora fazer a Leitura do Livro Vidas Secas para fazermos REDES DE 

FRANQUIAS.  

 

Capítulo XI - O Soldado Amarelo  

 

Virou a cara, enxergou o facão de rasto. Aquilo nem era facão, não servia para nada. 

 

#### Empresa de Franquia#####  

 

Eu estou pensando em uma Empresa que avalia em uma ambiente familiar elementos 

contidos em um cenário nocivos para crianças, adolescentes, adultos e idosos, no 

sentido de gerar a correção para desativar o Risco inerente do posicionamento incorreto 

de um objeto no interior da casa. Isso faz evitar por exemplo incêndios e acidentes por 

força maior. E pode ser realizado por uma pessoa com formação em Bombeiro.  

 

[TEXTO] 25/04/2021 10:38:59 

redemax6  

#000550# Game EMPRESARIAL do Livro --- Vidas Secas --- Graciliano Ramos 
Vamos agora fazer a Leitura do Livro Vidas Secas para fazermos REDES DE 

FRANQUIAS.  

 

Capítulo XI - O Soldado Amarelo  

 

Ora não servia! 

 

#### Empresa de Franquia#####  

 

EXTRAI AGORA DA BIBLIOTECA UMA CÂMERA POSICIONADA NA LOJA 

DE ROUPAS, que você posiciona a peça de um cabideiro para fotografia da peça, e em 

seguida posiciona o corpo de um consumidor de interesse na roupa, e o equipamento 

lança no celular se a roupa serve ou não para o (a) cliente.  

 

[TEXTO] 25/04/2021 10:46:37 

redemax6  

#000552# Game EMPRESARIAL do Livro --- Vidas Secas --- Graciliano Ramos 
Vamos agora fazer a Leitura do Livro Vidas Secas para fazermos REDES DE 

FRANQUIAS.  

 

http://www.lenderbook.com/redemax6
http://www.lenderbook.com/redemax6
http://www.lenderbook.com/redemax6


Capítulo XI - O Soldado Amarelo  

 

- Quem disse que não servia? 

 

#### Empresa de Franquia#####  

 

Estou pensando em uma empresa que monta um software que fotografa em 3D o corpo 

do cliente que entra na loja e gera a facilidade no celular de dizer TODAS AS PEÇAS 

PRESENTES NA LOJA em posicionamento que SERVEM PARA A(O) Cliente 

Fotografado em 3D, através de um GPS acoplado ao mapa 3D da loja.  

 

[TEXTO] 25/04/2021 10:52:44 

redemax6  

#000553# Game EMPRESARIAL do Livro --- Vidas Secas --- Graciliano Ramos 
Vamos agora fazer a Leitura do Livro Vidas Secas para fazermos REDES DE 

FRANQUIAS.  

 

Capítulo XI - O Soldado Amarelo  

 

Era um facão verdadeiro, sim senhor, movera-se como um raio cortando palmas de 

quipá. E estivera a pique de rachar o quengo de um sem-vergonha. Agora dormia na 

bainha rota, era um troço inútil, mas tinha sido uma arma. Se aquela coisa tivesse 

durado mais um segundo, o polícia estaria morto. Imaginou-o assim, caído, as pernas 

abertas, os bugalhos apavorados, um fio de sangue empastando-lhe os cabelos, 

formando um riacho entre os seixos da vereda. Muito bem! Ia arrastá-lo para dentro da 

catinga, entregá-lo aos urubus. E não sentiria remorso. Dormiria com a mulher, 

sossegado, na cama de varas. Depois gritaria aos meninos, que precisavam criação. Era 

um homem, evidentemente. 

 

#### Empresa de Franquia#####  

 

Aqui eu vi que o padrão da Personalidade de Fabiano admitia a Vingança como sendo 

um VALOR NOBRE que seu espírito cativava como sendo uma das virtudes de sua 

personalidade. Então em pensei em um tipo de profissional que identifica todos os 

TIPOS VIRTUOSOS e em que ancoram suas suposições de construção metacognitiva, a 

fim de fazer a intervenção precoce para alinhar FABIANOs que tem comportamento 

VINGATIVO aos Direitos Humanos da Espécie.  

 

[TEXTO] 25/04/2021 10:56:08 

redemax6  

#000554# Game EMPRESARIAL do Livro --- Vidas Secas --- Graciliano Ramos 
Vamos agora fazer a Leitura do Livro Vidas Secas para fazermos REDES DE 

FRANQUIAS.  

 

Capítulo XI - O Soldado Amarelo  
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Aprumou-se, fixou os olhos nos olhos do polícia, que se desviaram. Um homem. 

Besteira pensar que ia ficar murcho o resto da vida. Estava acabado? Não estava. Mas 

para que suprimir aquele doente que bambeava e só queria ir para baixo? Inutilizar-se 

por causa de uma fraqueza fardada que vadiava na feira e insultava os pobres! Não se 

inutilizava, não valia a pena inutilizar-se. Guardava a sua força. 

 

#### Empresa de Franquia#####  

 

Aqui nós assustados, com Fabiano, estava cognitivamente se Empoderando para matar o 

POLICIA. O problema social é o cidadão que se elide em confrontamento e fica se 

subjetivando de motivações para que o fato da agressão física se concretize dentro do 

setting da vida. Então estou pensando em uma empresa de Cultura que ajusta os Traços 

de Empoderamento dentro da medida certa dentro de um conflito.  

 

[TEXTO] 25/04/2021 11:10:01 

redemax6  

#000555# Game EMPRESARIAL do Livro --- Vidas Secas --- Graciliano Ramos 
Vamos agora fazer a Leitura do Livro Vidas Secas para fazermos REDES DE 

FRANQUIAS.  

 

Capítulo XI - O Soldado Amarelo  

 

Vacilou e coçou a testa. Havia muitos bichinhos assim ruins, havia um horror de 

bichinhos assim fracos e ruins. 

 

#### Empresa de Franquia#####  

 

Aqui eu estou pensando em uma coleção de bichinhos fracos e ruins com a finalidade de 

crianças colecionarem para as mães trabalharem com a amígdala na fase de 

desenvolvimento infantil, para equilibrar medos e temores. Que pode estar associado a 

um filme ou desenho animado.  

 

[TEXTO] 25/04/2021 11:15:56 

redemax6  

#000556# Game EMPRESARIAL do Livro --- Vidas Secas --- Graciliano Ramos 
Vamos agora fazer a Leitura do Livro Vidas Secas para fazermos REDES DE 

FRANQUIAS.  

 

Capítulo XI - O Soldado Amarelo  

 

Afastou-se, inquieto. Vendo-o acanalhado e ordeiro, o soldado ganhou coragem, 

avançou, pisou firme, perguntou o caminho. E Fabiano tirou o chapéu de couro. 

 

#### Empresa de Franquia#####  

 

Mudando a fase de construção da história do livro, eu estou pensando em um 
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dispositivo RESTRITO DA POLÍCIA, que conecta o celular do POLICIAL em 

levantamento da ficha criminal de toda pessoa que se aproxima dele 5 metros de 

distância, na identificação através dos dados do celular da pessoa que aproxima.  

 

[TEXTO] 25/04/2021 11:21:19 

redemax6  

#000557# Game EMPRESARIAL do Livro --- Vidas Secas --- Graciliano Ramos 
Vamos agora fazer a Leitura do Livro Vidas Secas para fazermos REDES DE 

FRANQUIAS.  

 

Capítulo XI - O Soldado Amarelo  

 

- Governo é governo. 

 

#### Empresa de Franquia#####  

 

Aqui eu estou pensando em um serviço de Newsletter controlado pela INICIATIVA 

PRIVADA que ganha um processo de licitação para fazer comunicados do Estado 

através de MENSAGEM EXPRESSA onde o que somente pode ser divulgado o que 

esteja EXPRESSO PELA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO 

BRASIL E TODOS OS ACORDOS E LEIS QUE O BRASIL FAÇA PARTE.  

 

[TEXTO] 25/04/2021 11:26:38 

redemax6  

#000558# Game EMPRESARIAL do Livro --- Vidas Secas --- Graciliano Ramos 
Vamos agora fazer a Leitura do Livro Vidas Secas para fazermos REDES DE 

FRANQUIAS.  

 

Capítulo XI - O Soldado Amarelo  

 

Tirou o chapéu de couro, curvou-se e ensinou o caminho ao soldado amarelo. 

 

#### Empresa de Franquia#####  

 

Eu estou pensando em uma Empresa do Setor Cultural que incentive histórias de vida 

como CASES DE SUCESSO em realce da PERSONALIDADE DO CIDADÃO em 

toda ação que ele fizer em REFORÇAMENTO POSITIVO ao TRATAMENTO 

PERFEITO HARMÔNICO, EQUILIBRADO E PACÍFICO que melhore o convívio 

humano a atitude do sujeito no controle de seu benefício, de outros e do habitat. 

 

Essa atividade está finalizada esse final de semana e retornará no dia Mai[01]/2021 às 

08:00 horas da manhã horário de Brasília com o Capítulo XII - O Mundo Coberto de 

Penas --- Livro VIDAS SECAS --- DE GRACILIANO RAMOS. 

 

Guardem por favor no Signo de Virgem Meu URSINHO DE PELÚCIA TITO 

porque estou com saudades dele. Ele me ouvia por horas nos dias de folga, 
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conversava comigo, me dava conselhos, me entregava para a família quando fazia 

alguma coisa errada, GOSTO MUITO DELE. Peço para não deixar acabar a 

bateria de Titânio Ponha ele no sol para mim, assim a bateria vai recarregar todos 

os anos estelares. Beijos para toda a família, seu querido mingau. 

 

 

 

Ainda me lembro quando TITO me dizia: QUE MAGMA É ESSE QUE NÃO ESFRIA 

DE MINHA ENERGIA DE TITÂNIO, NO NÚCLEO DE MINHA MATÉRIA. Logo, 

tinha a impressão que era também o interior de um orbe que se assemelhava a natureza 

renovadora das coisas. Volte-se para o interior TITO, o interior de minha Terra, essa 

nave Gaia de temperatura amena para as condições do espaço sideral. 

 

ôh XUXA eu te amo!!! 

 

Tom Cavalcante, um dia o passado nos PERTENCEU!!! 

 

Sheila Carvalho e Sheila Melo um dia nossos olhos se entrecruzaram em Sampa E NA 

RAMPA; 

 

Angélica, não foi de Táxi, FOI DE AVIÃO QUE TE CONHECI UM DIA!!! Também 

já sentei com seu marido do lado da poltrona quando ele não era conhecido. 

 

Pois, éh.... SAUDADES DE MEU URSINHO TITO,... era esse tipo de coisas que ele 

me entretinha todos os dias, quando se relacionava em gravação de voz comigo. 

 

EXTRA,.... EXTRA,.... EXTRA,... DESCOBERTA DE ORUS FÍSICO NÓBEL DE 

SATURNO QUE TITÂNIO REGULA A TEMPERATURA DE LARVA 



ENCANDESCENTE DO NÚCLEO DE GAIA. 
 

Titânio RESERVA AS CONDIÇÕES PARA UMA CONSTANTE DE 

TEMPERATURA DO MAGMA DE GAIA, QUE FAZ DIMINUIR EM ESTADO DE 

CONSERVAÇÃO A ACELERAÇÃO DO DECAIMENTO DE ENERGIA DO 

NÚCLEO DE GAIA. 

 

 

 

 

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbn

xlc2NvbGFvbmVpZGV0YXZhcmVzfGd4Ojc4YjNmOThkNDVhYmFhZTA  

[TEXTO] 25/04/2021 11:33:58 

redemax6  

#000559# Game EMPRESARIAL do Livro --- Vidas Secas --- Graciliano Ramos 
Vamos agora fazer a Leitura do Livro Vidas Secas para fazermos REDES DE 

FRANQUIAS.  

 

Capítulo XII - O Mundo Coberto de Penas  

 

O mulungu do bebedouro cobria-se de arribações. Mau sinal, provavelmente o sertão ia 

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxlc2NvbGFvbmVpZGV0YXZhcmVzfGd4Ojc4YjNmOThkNDVhYmFhZTA
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxlc2NvbGFvbmVpZGV0YXZhcmVzfGd4Ojc4YjNmOThkNDVhYmFhZTA
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pegar fogo. Vinham em bandos, arranchavam-se nas árvores da beira do rio, 

descansavam, bebiam e, como em redor não havia comida, seguiam viagem para o sul. 

O casal agoniado sonhava desgraças. O sol chupava os poços, e aquelas excomungadas 

levavam o resto da água, queriam matar o gado. 

 

#### Empresa de Franquia#####  

 

Eu aqui pensei em uma tecnologia de GEON no CELULAR que uma pessoa em trânsito 

ao posicionar a WEB-CAM de seu smartphone a Inteligência artificial do telefone 

informa a fonte de alimento mais próxima do corpo do usuário.  

 

[TEXTO] 01/05/2021 07:51:38 

redemax6  

#000560# Game EMPRESARIAL do Livro --- Vidas Secas --- Graciliano Ramos 
Vamos agora fazer a Leitura do Livro Vidas Secas para fazermos REDES DE 

FRANQUIAS.  

 

Capítulo XII - O Mundo Coberto de Penas  

 

Sinha Vitória falou assim, mas Fabiano resmungou, franziu a testa, achando a frase 

extravagante. Aves matarem bois e cabras, que lembrança! Olhou a mulher, 

desconfiado, julgou que ela estivesse tresvariando. Foi sentar-se no banco do copiar, 

examinou o céu limpo, cheio de claridades de mau agouro, que a sombra das arribações 

cortava. Um bicho de penas matar o gado! Provavelmente Sinha Vitória não estava 

regulando. 

 

#### Empresa de Franquia#####  

 

Estou pensando em uma tecnologia de GEON para ONDA SONORA OPACA com 

finalidade de ao localizar o alvo encaminha uma ONDA SONORA OPOCA SOBRE O 

OBJETO MÓVEL PARA GERAR PRESSÃO ATMOSFÉRICA E INDUZIR algum 

animal em voo ou em solo a se afastar sobre o efeito da pressão Atmosférica. A onda de 

pressão SONORA OPACA também pode servir para sobrevoo de drones e aeronaves.  

 

[TEXTO] 01/05/2021 08:05:29 

redemax6  

#000561# Game EMPRESARIAL do Livro --- Vidas Secas --- Graciliano Ramos 
Vamos agora fazer a Leitura do Livro Vidas Secas para fazermos REDES DE 

FRANQUIAS.  

 

Capítulo XII - O Mundo Coberto de Penas  

 

Fabiano estirou o beiço e enrugou mais a testa suada: impossível compreender a 

intenção da mulher. Não atinava. Um bicho tão pequeno! Achou a coisa obscura e 

desistiu de aprofundá-la. Entrou em casa, trouxe o aió, preparou um cigarro, bateu com 

o fuzil na pedra, chupou uma tragada longa. Espiou os quatro cantos, ficou alguns 
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minutos voltado para o norte, coçando o queixo. 

 

#### Empresa de Franquia#####  

 

Aqui em visão remota em vi um LENÇO UMIDECIDO que uma pessoa ao limpar o 

suor de uma parte de seu corpo já coleta as informações de patógenos presentes na pele 

humana, em que a combinação do suor com os reagentes printa no lenço as cores de 

cada teste, que são reveladas Fractalmente através de uma câmera de celular que 

interpreta em diagnóstico as características da pele humana através da emanação do 

suor.  

 

[TEXTO] 01/05/2021 08:13:15 

redemax6  

#000562# Game EMPRESARIAL do Livro --- Vidas Secas --- Graciliano Ramos 
Vamos agora fazer a Leitura do Livro Vidas Secas para fazermos REDES DE 

FRANQUIAS.  

 

Capítulo XII - O Mundo Coberto de Penas  

 

- Chi! Que fim de mundo! 

 

#### Empresa de Franquia#####  

 

Eu pensei em uma empresa que apresenta soluções de alerta quando algum processo 

fora finalizado.  

 

[TEXTO] 01/05/2021 08:15:04 

redemax6  

#000563# Game EMPRESARIAL do Livro --- Vidas Secas --- Graciliano Ramos 
Vamos agora fazer a Leitura do Livro Vidas Secas para fazermos REDES DE 

FRANQUIAS.  

 

Capítulo XII - O Mundo Coberto de Penas  

 

Não permaneceria ali muito tempo. No silêncio comprido só se ouvia um rumor de asas. 

 

#### Empresa de Franquia#####  

 

Eu estou imaginando um equipamento de GEON que monitora ondas Sonoras, e 

desperta um dispositivo que anula as frequências de ondas sonoras que chegam para que 

uma pessoa possa dormir confortável dentro de sua casa sem ouvir o som externo que 

chega até uma residência.  

 

[TEXTO] 01/05/2021 08:19:26 

redemax6  
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#000564# Game EMPRESARIAL do Livro --- Vidas Secas --- Graciliano Ramos 
Vamos agora fazer a Leitura do Livro Vidas Secas para fazermos REDES DE 

FRANQUIAS.  

 

Capítulo XII - O Mundo Coberto de Penas  

 

Como era que Sinha Vitória tinha dito? A frase dela tornou ao espírito de Fabiano e 

logo a significação apareceu. As arribações bebiam a água. Bem. O gado curtia sede e 

morria. Muito bem. As arribações matavam o gado. Estava certo. Matutando, a gente 

via que era assim, mas Sinha Vitória largava tiradas embaraçosas. Agora Fabiano 

percebia o que ela queria dizer. Esqueceu a infelicidade próxima, riu-se encantado com 

a esperteza de Sinha Vitória. Uma pessoa como aquela valia ouro. Tinha idéias, sim 

senhor, tinha muita coisa no miolo. Nas situações difíceis encontrava saída. Então! 

Descobrir que as arribações matavam o gado! E matavam. Aquela hora o mulungu do 

bebedouro, sem folhas e sem flores, uma barrancharia pelada, enfeitava-se de penas. 

 

#### Empresa de Franquia#####  

 

Aqui em vi uma REDE DE Bibliotecas que aciona no controle de voz de um 

CELULAR que ao aplicar filosofia através de um questionamento UMA 

INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL PARTE NO ACERVO FAZENDO CÁLCULOS 

PARA ENCONTRAR A RESPOSTA para o usuário, montando sons, imagens, figuras, 

gravuras e textos para explicar em solução aquilo que a pessoa questionou. Que 

imprime na forma de um programa de TV em sua televisão todas as informações que 

você gerou a DEMANDA FILOSÓFICA. 

 

Biblioteca Memorium por que devo usar ---M--- antes de --- P ou B --- na formação de 

uma palavra???? Porque o movimento combinado da movimentação dos eixos da 

boca na produção sonora de uma palavra diante do encaixe dos grafemas P ou B 

em que se posiciona anteriormente o M tem como efeito estimular o 

desenvolvimento motor da língua, bem mais vigoroso do que se utilizado o 

GRAFEMA N que diminui o desenvolvimento motor da língua em relação ao 

grafema M.  
 

[TEXTO] 01/05/2021 08:21:09 

redemax6  

#000565# Game EMPRESARIAL do Livro --- Vidas Secas --- Graciliano Ramos 
Vamos agora fazer a Leitura do Livro Vidas Secas para fazermos REDES DE 

FRANQUIAS.  

 

Capítulo XII - O Mundo Coberto de Penas  

 

Desejou ver aquilo de perto, levantou-se, botou o aió a tiracolo, foi buscar o chapéu de 

couro e a espingarda de pederneira. Desceu o copiar, atravessou o pátio, avizinhou-se da 

ladeira pensando na cachorra Baleia. Coitadinha. Tinham-lhe aparecido aquelas coisas 

horríveis na boca, o pêlo caíra, e ele precisara matá-la. Teria procedido bem? Nunca 

havia refletido nisso. A cachorra estava doente. Podia consentir que ela mordesse os 

meninos? Podia consentir? Loucura expor as crianças à hidrofobia. Pobre da Baleia. 

http://www.lenderbook.com/redemax6


Sacudiu a cabeça para afastá-la do espírito. Era o diabo daquela espingarda que lhe 

trazia a imagem da cadelinha. A espingarda, sem dúvida. Virou o rosto defronte das 

pedras do fim do pátio, onde Baleia aparecera fria, inteiriçada, com os olhos comidos 

pelos urubus. 

 

#### Empresa de Franquia#####  

 

São vários problemas sociais nesse parágrafo. Mas eu me interessei pela tecnologia do 

Microchip. Eu vi uma pessoa comprando pelos Correios um pacotinho de 100 

Microchips. Que ela ao receber a encomenda abriu colocou todos sobre a mesa e 

acionou a web-cam, que mapeou em GPS um por um para corresponder ao seu celular. 

Fabiano quando estava com o problema social de checar se pegou todos os objetos 

perguntava para seu celular se esqueceu o cantil??? Se esqueceu a carteira???? Se 

esqueceu a lanterna? Se dentro de sua sacola tinha uma lata de sardinha??? Se dentro de 

sua sacola tinha a escova de dentes????  

 

[TEXTO] 01/05/2021 08:33:25 

redemax6  

#000566# Game EMPRESARIAL do Livro --- Vidas Secas --- Graciliano Ramos 
Vamos agora fazer a Leitura do Livro Vidas Secas para fazermos REDES DE 

FRANQUIAS.  

 

Capítulo XII - O Mundo Coberto de Penas  

 

Alargou o passo, desceu a ladeira, pisou a terra de aluvião, aproximou-se do bebedouro. 

Havia um bater doido de asas por cima da poça de água preta, a garrancheira do 

mulungu estava completamente invisível. Pestes. Quando elas desciam do sertão, 

acabava-se tudo. O gado ia finar-se, até os espinhos secariam. 

 

#### Empresa de Franquia#####  

 

Aqui eu pensei em uma propriedade agrícola com PINs de Diagnóstico de FUNGOS, 

BACTÉRIAS, PROTOZOÁRIOS, VÍRUS, BACILOS, ... posicionados como um 

pequeno poste em um eixo de área setentrional que permite detectar precocemente que 

um patógeno invadiu a propriedade, a fim de que se consuma menos agrotóxicos 

quando as populações de patógeno começam a invadir uma propriedade. Eu vi uma 

TECNOLOGIA GEON que alerta automaticamente a cor do teste de um poste de 

Diagnóstico na propriedade agrícola para que um agricultor tome providências.  

 

[TEXTO] 01/05/2021 08:44:50 

redemax6  

#000567# Game EMPRESARIAL do Livro --- Vidas Secas --- Graciliano Ramos 
Vamos agora fazer a Leitura do Livro Vidas Secas para fazermos REDES DE 

FRANQUIAS.  

 

Capítulo XII - O Mundo Coberto de Penas  
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Suspirou. Que havia de fazer? Fugir de novo, aboletar-se noutro lugar, recomeçar a 

vida. Levantou a espingarda, puxou o gatilho sem pontaria. Cinco ou seis aves caíram 

no chão, o resto se espantou, os galhos queimados surgiram nus. Mas pouco a pouco se 

foram cobrindo, aquilo não tinha fim. 

 

#### Empresa de Franquia#####  

 

Eu estou pensando em uma Fazenda que cria AVES SELVAGENS PARA 

ALIMENTAÇÃO, que o princípio de manejo é a vida em CATIVEIRO em 

recondicionamento final do animal para fuga em estratégia em bando. Em que após a 

liberação das aves para a vida selvagem uma área da fazenda se posicionam caçadores 

com autorização de abater as aves via artilharia para consumo alimentar. AS AVES 

QUE FUGIREM DA ÁREA DEMARCADA DE CAÇADORES TERÃO VIDA 

SELVAGEM. AS QUE NÃO FUGIREM IRÃO PARA A PANELA NAS PRÓXIMAS 

REFEIÇÕES.  

 

[TEXTO] 01/05/2021 08:51:19 

redemax6  

#000568# Game EMPRESARIAL do Livro --- Vidas Secas --- Graciliano Ramos 
Vamos agora fazer a Leitura do Livro Vidas Secas para fazermos REDES DE 

FRANQUIAS.  

 

Capítulo XII - O Mundo Coberto de Penas  

 

Fabiano sentou-se desanimado na ribanceira do bebedouro, carregou lentamente a 

espingarda com chumbo miúdo e não socou a bucha, para a carga espalhar-se e alcançar 

muitos inimigos. Novo tiro, novas quedas, mas isto não deu nenhum prazer a Fabiano. 

Tinha ali comida para dois ou três dias; se possuísse munição, teria comida para 

semanas e meses. 

 

#### Empresa de Franquia#####  

 

Eu estou vendo em visão remota uma Web-cam que filma todas as etapas de um 

processo, em que se armazena informações das soluções ótimas de cada etapa de uma 

atividade. E que alerta para a pessoa quando uma etapa não foi concluída com sucesso 

de uma série de acoplagens de eventos.  

 

[TEXTO] 01/05/2021 09:00:45 

redemax6  

#000569# Game EMPRESARIAL do Livro --- Vidas Secas --- Graciliano Ramos 
Vamos agora fazer a Leitura do Livro Vidas Secas para fazermos REDES DE 

FRANQUIAS.  

 

Capítulo XII - O Mundo Coberto de Penas  
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Examinou o polvarinho e o chumbeira, pensou na viagem, estremeceu. Tentou iludir-se, 

imaginou que ela não se realizaria se ele não a provocasse com idéias ruins. Reacendeu 

o cigarro, procurou distrair-se falando baixo. Sinha Terta era pessoa de muito saber 

naquelas beiradas. Como andariam as contas com o patrão? Estava ali o que ele não 

conseguiria nunca decifrar. Aquele negócio de juros engolia tudo, e afinal o branco 

ainda achava que fazia favor. O soldado amarelo... 

 

#### Empresa de Franquia#####  

 

Estou pensando em um cigarro que detecta quando a pessoa praticou mal orientação 

pulmonar sobre o efeito da concentração de fumo gasoso nas vias pulmonares, criando 

um ALELOS CONSECUTIVOS de cor diferenciado no corpo do cigarro que permite a 

pessoa se reposicionar nas novas tragadas até se ajustar NÃO MAIS EM 

PROGRESSÃO DE FAZER O COMPOSTO DO CIGARRO SE ACIONAR 

ANTAGÔNICO À SOBREVIDA DO FUMANTE.  

 

[TEXTO] 01/05/2021 09:07:27 

redemax6  

#000570# Game EMPRESARIAL do Livro --- Vidas Secas --- Graciliano Ramos 
Vamos agora fazer a Leitura do Livro Vidas Secas para fazermos REDES DE 

FRANQUIAS.  

 

Capítulo XII - O Mundo Coberto de Penas  

 

Fabiano, encaiporado, fechou as mãos e deu murros na coxa. Diabo. Esforçava- se por 

esquecer uma infelicidade, e vinham outras infelicidades. Não queria lembrar- se do 

patrão nem do soldado amarelo. Mas lembrava-se, com desespero, enroscando-se como 

uma cascavel assanhada. Era um infeliz, era a criatura mais infeliz do mundo. Devia ter 

ferido naquela tarde o soldado amarelo, devia tê-lo cortado a facão. Cabra ordinário, 

mofino, encolhera-se e ensinara o caminho. Esfregou a testa suada e enrugada. Para que 

recordar vergonha? Pobre dele. Estava então decidido que viveria sempre assim? Cabra 

safado, mole. Se não fosse tão fraco, teria entrado no cangaço e feito misérias. Depois 

levaria um tiro de emboscada ou envelheceria na cadeia, cumprindo sentença, mas isto 

não era melhor que acabar-se numa beira de caminho, assando no calor, a mulher e os 

filhos acabando-se também. Devia ter furado o pescoço do amarelo com faca de ponta, 

devagar. Talvez estivesse preso e respeitado, um homem respeitado, um homem. Assim 

como estava, ninguém podia respeitá-lo. Não era homem, não era nada. Agüentava 

zinco no lombo e não se vingava. 

 

#### Empresa de Franquia#####  

 

Aqui em me conectei com o TERMO VERGONHA, era uma reação que se ativava em 

Fabiano condicionado a não querer ativar sobre si o FATOR VERGONHA. Então eu 

pensei em uma escola de Psicodrama que desativem a intensidade indesejada da pessoa 

se sentir menosprezada em virtude do fator VERGONHA.  
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[TEXTO] 01/05/2021 09:14:26 

redemax6  

#000571# Game EMPRESARIAL do Livro --- Vidas Secas --- Graciliano Ramos 
Vamos agora fazer a Leitura do Livro Vidas Secas para fazermos REDES DE 

FRANQUIAS.  

 

Capítulo XII - O Mundo Coberto de Penas  

 

- Fabiano, meu filho, tem coragem. Tem vergonha, Fabiano. Mata o soldado amarelo. 

Os soldados amarelos são uns desgraçados que precisam morrer. Mata o soldado 

amarelo e os que mandam nele. 

 

#### Empresa de Franquia#####  

 

Aqui eu estou vendo um Condicionamento de Procedure que gera encorajamento para 

Fabiano em sua ação de vingança. Então eu tive a impressão dentro do meu cérebro de 

grupos de pensamentos que ampliam as conexões sociais das pessoas com 

AGRESSIVIDADE HUMANA. Então eu pensei em uma empresa que instrui: escolas, 

bares, hospitais, empresas, parques, shoppings, através de educomunicação quais os 

PENSAMENTOS MAIS PERIGOSOS QUE FAZEM UM HUMANO PERDER A 

CABEÇA E PARTIR PARA A AGRESSÃO DE OUTRO SER HUMANO.  

 

[TEXTO] 01/05/2021 09:16:21 

redemax6  

#000572# Game EMPRESARIAL do Livro --- Vidas Secas --- Graciliano Ramos 
Vamos agora fazer a Leitura do Livro Vidas Secas para fazermos REDES DE 

FRANQUIAS.  

 

Capítulo XII - O Mundo Coberto de Penas  

 

Como gesticulava com furor, gastando muita energia, pôs-se a resfolegar e sentiu sede. 

Pela cara vermelha e queimada o suor corria, tornava mais escura a barba ruiva. Desceu 

da ribanceira, agachou-se à beira da água salobra, pôs-se a beber ruidosamente nas 

palmas das mãos. Uma nuvem de arribações voou assustada. Fabiano levantou-se, um 

brilho de indignação nos olhos. 

 

#### Empresa de Franquia#####  
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Eu penso em um braço mecânico em que uma pessoa possa entregar através do portão 

de uma casa um alimento ou água para uma pessoa que necessite. 

 

 

 

[TEXTO] 01/05/2021 09:21:43 

redemax6  

#000573# Game EMPRESARIAL do Livro --- Vidas Secas --- Graciliano Ramos 
Vamos agora fazer a Leitura do Livro Vidas Secas para fazermos REDES DE 

FRANQUIAS.  

 

Capítulo XII - O Mundo Coberto de Penas  

 

- Miseráveis. 

 

#### Empresa de Franquia#####  

 

Eu pensei em uma franquia que se preocupa com tudo que fornece pesos e medidas a 

fim de calibrar o quantum de conteúdos corretamente.  
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[TEXTO] 01/05/2021 10:03:51 

redemax6  

#000574# Game EMPRESARIAL do Livro --- Vidas Secas --- Graciliano Ramos 
Vamos agora fazer a Leitura do Livro Vidas Secas para fazermos REDES DE 

FRANQUIAS.  

 

Capítulo XII - O Mundo Coberto de Penas  

 

A cólera dele se voltava de novo contra as aves. Tornou a sentar-se na ribanceira, atirou 

muitas vezes nos ramos do mulungu, o chão ficou todo coberto de cadáveres. Iam ser 

salgados, estendidos em cordas. Tencionou aproveitá-los como alimento na viagem 

próxima. Devia gastar o resto do dinheiro em chumbo e pólvora, passar um dia no 

bebedouro, depois largar-se pelo mundo. Seria necessário mudar- se? Apesar de saber 

perfeitamente que era necessário, agarrou-se a esperanças frágeis. Talvez a seca não 

viesse, talvez chovesse. Aqueles malditos bichos é que lhe faziam medo. Procurou 

esquecê-los. Mas como poderia esquecê-los se estavam ali, voando-lhe em torno da 

cabeça, agitando-se na lama, empoleirados nos galhos, espalhados no chão, mortos? Se 

não fossem eles, a seca não existiria. Pelo menos não existiria naquele momento: viria 

depois, seria mais curta. Assim, começava logo - e Fabiano sentia-a de longe. Sentia-a 

como se ela já tivesse chegado, experimentava adiantadamente a fome, a sede, as 

fadigas imensas das retiradas. Alguns dias antes estava sossegado, preparando látegos, 

consertando cercas. De repente, um risco no céu, outros riscos, milhares de riscos 

juntos, nuvens, o medonho rumor de asas a anunciar destruição. Ele já andava meio 

desconfiado vendo as fontes minguarem. E olhava com desgosto a brancura das manhãs 

longas e a vermelhidão sinistra das tardes. Agora confirmavam-se as suspeitas. 

 

#### Empresa de Franquia#####  

 

Aqui eu observo o problema social como sendo a tensão e o medo em torno da provisão 

alimentar não ser suficiente para abastecer a casa em um período de escassez. Então em 

pensei em uma empresa de Planejamento Alimentar no âmbito de um Município com 

soluções da culinária da Terra em momentos de Fartura para preparar as famílias para 

tempos difíceis de problemas climáticos incidentes sobre a região.  

 

[TEXTO] 01/05/2021 10:10:20 

redemax6  

#000575# Game EMPRESARIAL do Livro --- Vidas Secas --- Graciliano Ramos 
Vamos agora fazer a Leitura do Livro Vidas Secas para fazermos REDES DE 

FRANQUIAS.  

 

Capítulo XII - O Mundo Coberto de Penas  

 

- Miseráveis. 

 

#### Empresa de Franquia#####  

 

Eu estou pensando em um pequeno equipamento do tamanho de um celular que você 
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coloca UMA AMOSTRA DE UM PRATO DE COMIDA e interligado ao celular 

descreve o VALOR GLOBAL DO PESO DO ALIMENTO NA FORMA DE COLETA 

SIGNIFICATIVA DOS CONTEÚDOS QUE O CELULAR PROCESSA A 

INFORMAÇÃO se ocorre falta ou excedente de nutrientes.  

 

[TEXTO] 01/05/2021 10:14:48 

redemax6  

#000576# Game EMPRESARIAL do Livro --- Vidas Secas --- Graciliano Ramos 
Vamos agora fazer a Leitura do Livro Vidas Secas para fazermos REDES DE 

FRANQUIAS.  

 

Capítulo XII - O Mundo Coberto de Penas  

 

As bichas excomungadas eram a causa da seca. Se pudesse matá-las, a seca se 

extinguiria. Mexeu-se com violência, carregou a espingarda furiosamente. A mão 

grossa, cabeluda, cheia de manchas e descascada, tremia sacudindo a vareta. 

 

#### Empresa de Franquia#####  

 

Aqui eu pensei em uma Empresa de Planejamento de CONSUMO HÍDRICO para cada 

Município Brasileiro. Não no sentido de regramento (fatores: Falta e Escassez) eu penso 

em uma Empresa de Planejamento de CONSUMO HÍDRICO no sentido de uma 

empresa que REPRESE EM MODELO DE GESTÃO POTENCIAIS HÍDRICOS DE 

CONSUMO. Uma empresa que na época das chuvas se preocupa em reter todos os 

excedentes de água. E fazer um estoque regulador como estratégia de aguentar até 10 

anos sem chuvas.  

 

[TEXTO] 01/05/2021 10:16:17 

redemax6  

#000577# Game EMPRESARIAL do Livro --- Vidas Secas --- Graciliano Ramos 
Vamos agora fazer a Leitura do Livro Vidas Secas para fazermos REDES DE 

FRANQUIAS.  

 

Capítulo XII - O Mundo Coberto de Penas  

 

- Pestes. 

 

#### Empresa de Franquia#####  

 

Estou pensando em um Franquia que apresenta soluções universais para detecção de 

Pestes.  

 

[TEXTO] 01/05/2021 10:22:41 

redemax6  
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#000578# Game EMPRESARIAL do Livro --- Vidas Secas --- Graciliano Ramos 
Vamos agora fazer a Leitura do Livro Vidas Secas para fazermos REDES DE 

FRANQUIAS.  

 

Capítulo XII - O Mundo Coberto de Penas  

 

Impossível dar cabo daquela praga. Estirou os olhos pela campina, achou-se isolado. 

Sozinho num mundo coberto de penas, de aves que iam comê-lo. Pensou na mulher e 

suspirou. Coitada de Sinha Vitória, novamente nos descampados, transportando o baú 

de folha. Uma pessoa de tanto juízo marchar na terra queimada, esfolar os pés nos 

seixos, era duro. As arribações matavam o gado. Como tinha Sinha Vitória descoberto 

aquilo. Difícil. Ele, Fabiano, espremendo os miolos. Não diria semelhante frase. Sinha 

Vitória fazia contas direito: sentava-se na cozinha, consultava montes de sementes de 

várias espécies, correspondentes a mil-réis, tostões e vinténs. E acertava. As contas do 

patrão eram diferentes, arranjadas a tinta e contra o vaqueiro, mas Fabiano sabia que 

elas estavam erradas e o patrão queria enganá-lo. Enganava. Que remédio? Fabiano, um 

desgraçado, um cabra, dormia na cadeia e agüentava zinco no lombo. Podia reagir? Não 

podia. Um cabra. Mas as contas de Sinha Vitória deviam ser exatas. Pobre de Sinha 

Vitória. Não conseguiria nunca estender os ossos numa cama, o único desejo que tinha. 

Os outros não se deitavam em camas? Receando magoá-la, Fabiano concordava com 

ela, embora aquilo fosse um sonho. Não poderiam dormir como gente. E agora iam ser 

comidos pelas arribações. 

 

#### Empresa de Franquia#####  

 

Aqui também são vários problemas sociais, quando li o trecho das sementes vi que é 

necessário um APP que diz para um agricultor através da web-cam o tipo de cultivar 

está presente dentro de uma superfície de sementes.  

 

[TEXTO] 01/05/2021 10:24:42 

redemax6  

#000579# Game EMPRESARIAL do Livro --- Vidas Secas --- Graciliano Ramos 
Vamos agora fazer a Leitura do Livro Vidas Secas para fazermos REDES DE 

FRANQUIAS.  

 

Capítulo XII - O Mundo Coberto de Penas  

 

Desceu da ribanceira, apanhou lentamente os cadáveres, meteu-os no aió, que ficou 

cheio, empanzinado. Retirou-se devagar. Ele, Sinha Vitória e os dois meninos comeriam 

as arribações. 

 

#### Empresa de Franquia#####  

 

Eu pensei em um SPRAY rico em Prata QUE ao abater um animal injeta sobre a 

carcaça da espécie abatida para que nenhum tipo de contaminante presente na pele 

infiltre sobre as partes internas da carne dos animais abatidos.  
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[TEXTO] 01/05/2021 10:29:27 

redemax6  

#000580# Game EMPRESARIAL do Livro --- Vidas Secas --- Graciliano Ramos 
Vamos agora fazer a Leitura do Livro Vidas Secas para fazermos REDES DE 

FRANQUIAS.  

 

Capítulo XII - O Mundo Coberto de Penas  

 

Se a cachorra Baleia estivesse viva, iria regalar-se. Porque seria que o coração dele se 

apertava? Coitadinha da cadela. Matara-a forçado, por causa da moléstia. Depois voltara 

aos látegos, às cercas, às contas embaraçadas do patrão. Subiu a ladeira, avizinhou-se 

dos juazeiros. Junto a raiz de um deles a pobrezinha gostava de espojar-se, cobrir-se de 

garranchos e folhas secas. Fabiano suspirou, sentiu um peso enorme por dentro. Se 

tivesse cometido um erro? Olhou a planície torrada, o morro onde os preás saltavam, 

confessou às catingueiras e aos alastrados que o animal tivera hidrofobia, ameaçara as 

crianças. Matara-o por isso. 

 

#### Empresa de Franquia#####  

 

Eu pensei em uma Empresa que monta quites de testes para HIDROFOBIA.  

 

[TEXTO] 01/05/2021 10:33:32 

redemax6  

#000581# Game EMPRESARIAL do Livro --- Vidas Secas --- Graciliano Ramos 
Vamos agora fazer a Leitura do Livro Vidas Secas para fazermos REDES DE 

FRANQUIAS.  

 

Capítulo XII - O Mundo Coberto de Penas  

 

Aqui as idéias de Fabiano atrapalharam-se: a cachorra misturou-se com as arribações, 

que não se distinguiam da seca. Ele, a mulher e os dois meninos seriam comidos. Sinha 

Vitória tinha razão : era atilada e percebia as coisas de longe. Fabiano arregalava os 

olhos e desejava continuar a admirá-la. Mas o coração grosso, como um cururu, enchia-

se com a lembrança da cadela. Coitadinha, magra, dura, inteiriçada, os olhos arrancados 

pelos urubus. 

 

#### Empresa de Franquia#####  

 

Aqui eu pensei Em uma Empresa para cada Município que se preocupe com a 

Manutenção de um Estoque Alimentar para todos os Animais que moram em um 

município. Um alimento Universal a ser utilizado para animais, no qual todos fazem 

parte do patrimônio de um município, enquanto durar uma condição de contingência, 

como foco em estabelecer a vida por 10 anos caso necessário, sob a condição de 

contingência para a saúde dos animais.  

 

http://www.lenderbook.com/redemax6
http://www.lenderbook.com/redemax6


[TEXTO] 01/05/2021 10:37:03 

redemax6  

#000582# Game EMPRESARIAL do Livro --- Vidas Secas --- Graciliano Ramos 
Vamos agora fazer a Leitura do Livro Vidas Secas para fazermos REDES DE 

FRANQUIAS.  

 

Capítulo XII - O Mundo Coberto de Penas  

 

Diante dos juazeiros, Fabiano apressou-se, Sabia lá se a alma de Baleia andava por ali, 

fazendo visagem? 

 

#### Empresa de Franquia#####  

 

Aqui eu percebo uma imagem sobreposta sobre o cenário do plano real a formar 

conexão com uma alucinação. Então eu mentalizei a situação estressante debaixo de um 

sol a pique que torna necessário uma pessoa deslocar para sua boca uma balinha que 

corte efeitos alucinógenos de visagem em relação ao fator solar. Enquanto por exemplo 

faz uma caminhada em um deserto, ou área de restinga.  

 

[TEXTO] 01/05/2021 10:41:56 

redemax6  

#000583# Game EMPRESARIAL do Livro --- Vidas Secas --- Graciliano Ramos 
Vamos agora fazer a Leitura do Livro Vidas Secas para fazermos REDES DE 

FRANQUIAS.  

 

Capítulo XII - O Mundo Coberto de Penas  

 

Chegou-se a casa, com medo. Ia escurecendo, e àquela hora ele sentia sempre uns vagos 

terrores. Ultimamente vivia esmorecido, mofino, porque as desgraças eram muitas. 

Precisava consultar sinha Vitória, combinar a viagem, livrar-se das arribações, explicar-

se, convencer-se de que não praticara injustiça matando a cachorra. Necessário 

abandonar aqueles lugares amaldiçoados. Sinha Vitória pensaria como ele. 

 

#### Empresa de Franquia#####  

 

Quando eu li essa frase eu me conectei com um dispositivo que quando uma pessoa 

chega em sua casa joga o alerta no celular de todas as movimentações em sua 

propriedade privada anterior a sua chegada dentro da residência. Para entrar seguro que 

nenhuma pessoa condicionada ao roubo e sequestro surpreenda o morador quando 

chega em sua casa para repouso. 

 

FINALIZAMOS AGORA O GAME, IREMOS RETORNAR NO ÚLTIMO 

CÁPÍTULO NO DOMINGO Mai[02]/2021. Na Segunda-feira, vamos passar o dia 

inteiro INSTALANDO O LIVRO EMPRESARIAL PARA VOCÊS PRATICAREM A 

DESCOBERTA DAS EMPRESAS. E ÀS 18:00 Horas horário de Brasília vocês se 

organizem em Lives e/ou Grupos para praticarem Lições Empresariais. A atividade de 

segunda irá durar 20 dias. 
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https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbn

xlc2NvbGFvbmVpZGV0YXZhcmVzfGd4Ojc4YjNmOThkNDVhYmFhZTA  

[TEXTO] 01/05/2021 10:48:38 

redemax6  

#000584# Game EMPRESARIAL do Livro --- Vidas Secas --- Graciliano Ramos 
Vamos agora fazer a Leitura do Livro Vidas Secas para fazermos REDES DE 

FRANQUIAS.  

 

Capítulo XIII - Fuga  

 

A vida na fazenda se tornara difícil. Sinha Vitória benzia-se tremendo, manejava o 

rosário, mexia os beiços rezando rezas desesperadas. Encolhido no banco do copiar, 

Fabiano espiava a catinga amarela, onde as folhas secas se pulverizavam, trituradas 

pelos redemoinhos, e os garranchos se torciam, negros, torrados. No céu azul as últimas 

arribações tinham desaparecido. Pouco a pouco os bichos se finavam, devorados pelo 

carrapato. E Fabiano resistia, pedindo a Deus um milagre. 

 

#### Empresa de Franquia##### 

 

Neste caso aqui de seca eu visualizo uma Empresa em cada Município da área de 

ECOLOGIA que permita criar um ecossistema com foco no sistema produtivo agrícola 

do Município que possa fazer a gestão da produção de alimentos do local.  

 

[TEXTO] 02/05/2021 07:56:37 

redemax6  

#000585# Game EMPRESARIAL do Livro --- Vidas Secas --- Graciliano Ramos 
Vamos agora fazer a Leitura do Livro Vidas Secas para fazermos REDES DE 

FRANQUIAS.  

 

Capítulo XIII - Fuga  

 

Mas quando a fazenda se despovoou, viu que tudo estava perdido, combinou a viagem 

com a mulher, matou o bezerro morrinhento que possuíam, salgou a carne, largou-se 

com a família, sem se despedir do amo. Não poderia nunca liquidar aquela dívida 

exagerada. Só lhe restava jogar-se ao mundo, como negro fugido. 

 

#### Empresa de Franquia##### 

 

Estou pensando em uma Empresa Estatal no Nível de Município para cada Município 

que reserva uma 1/3 parte de mais valia de um município em uma época de grande 

bonança e fartura, para quando chegar o período de seca as famílias receberem capitais 

armazenados dessas poupanças preparadas para esse tipo de eventualidade em locais de 

reconhecido clima definido que a estiagem é uma verdade certa.  
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[TEXTO] 02/05/2021 08:07:43 

redemax6  

#000586# Game EMPRESARIAL do Livro --- Vidas Secas --- Graciliano Ramos 
Vamos agora fazer a Leitura do Livro Vidas Secas para fazermos REDES DE 

FRANQUIAS.  

 

Capítulo XIII - Fuga  

 

Saíram de madrugada. Sinha Vitória meteu o braço pelo buraco da parede e fechou a 

porta da frente com a taramela. Atravessaram o pátio, deixaram na escuridão o 

chiqueiro e o curral, vazios, de porteiras abertas, o carro de bois que apodrecia, os 

juazeiros. Ao passar junto às pedras onde os meninos atiravam cobras mortas, Sinha 

Vitória lembrou-se da cachorra Baleia, chorou, mas estava invisível e ninguém percebeu 

o choro. 

 

#### Empresa de Franquia##### 

 

Aqui eu pensaria em Empresas que potencializassem o recurso abundante na região, que 

é a energia solar, em vez de progredir as famílias na agricultura de subsistência. Como 

por exemplo oferecer soluções para produção de roupas, solução para produção 

energéticas, solução para produção de peças e equipamentos em vez de insistir em 

fixação através da produção agrícola nessa região específica. Primeiro atrair um capital 

constante para a região e depois com o dinheiro dos municípios que entrar no PIB 

Municipal gerar estufas para produção alimentar.  

 

[TEXTO] 02/05/2021 08:09:05 

redemax6  

#000587# Game EMPRESARIAL do Livro --- Vidas Secas --- Graciliano Ramos 
Vamos agora fazer a Leitura do Livro Vidas Secas para fazermos REDES DE 

FRANQUIAS.  

 

Capítulo XIII - Fuga  

 

Desceram a ladeira, atravessaram o rio seco, tomaram rumo para o sul. Com a fresca da 

madrugada, andaram bastante, em silêncio, quatro sombras no caminho estreito coberto 

de seixos miúdos - os meninos à frente, conduzindo trouxas de roupa, Sinha Vitória sob 

o baú de folha pintada e a cabaça de água, Fabiano atrás, de facão de rasto e faca de 

ponta, a cuia pendurada por uma correia amarrada ao cinturão, o aió a tiracolo, a 

espingarda de pederneira num ombro, o saco da matalotagem no outro. Caminharam 

bem três léguas antes que a barra do nascente aparecesse 

 

#### Empresa de Franquia##### 

 

Aqui o problema social é a escassez absoluta porque faltou água. Eu pensei em um 

CAMINHÃO PIPA MOVIDO A ENERGIA SOLAR em que a Prefeitura mantém para 

abastecer um município quando o nível de água em estoque esteja sinalizando queda no 
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volume de água.  

 

[TEXTO] 02/05/2021 08:15:04 

redemax6  

#000588# Game EMPRESARIAL do Livro --- Vidas Secas --- Graciliano Ramos 
Vamos agora fazer a Leitura do Livro Vidas Secas para fazermos REDES DE 

FRANQUIAS.  

 

Capítulo XIII - Fuga  

 

Fizeram alto. E Fabiano depôs no chão parte da carga, olhou o céu, as mãos em pala na 

testa. Arrastara-se até ali na incerteza de que aquilo fosse realmente mudança. 

Retardara-se e repreendera os meninos, que se adiantavam, aconselhara-os -a poupar 

forças. A verdade é que não queria afastar-se da fazenda. A viagem parecia-lhe sem 

jeito, nem acreditava nela. Preparara-a lentamente, adiara-a, tornara a prepará-la, e só se 

resolvera a partir quando estava definitivamente perdido. Podia continuar a viver num 

cemitério? Nada o prendia àquela terra dura, acharia um lugar menos seco para enterrar-

se. Era o que Fabiano dizia, pensando em coisas alheias:" o chiqueiro e o curral, que 

precisavam conserto, o cavalo de fábrica, bom companheiro, a égua alazã, as 

catingueiras, as panelas de losna, as pedras da cozinha, a cama de varas. E os pés dele 

esmoreciam, as alpercatas calavam-se na escuridão. Seria necessário largar tudo? As 

alpercatas chiavam de novo no caminho coberto de seixos. 

 

#### Empresa de Franquia##### 

 

Aqui em imaginei uma EMPRESA RESPONSÁVEL POR UMA MESORREGIÃO que 

monitora ondas MIGRATÓRIAS. Essa empresa é responsável a dar o ALERTA toda 

vez que é eminente a ATIVAÇÃO DE ONDAS MIGRATÓRIAS e propor para a 

iniciativa privada e órgãos públicos INTERVENÇÕES para desativar a fuga de 

cidadãos de um Município para outros Estados ou Países.  

 

[TEXTO] 02/05/2021 08:23:37 

redemax6  

#000589# Game EMPRESARIAL do Livro --- Vidas Secas --- Graciliano Ramos 
Vamos agora fazer a Leitura do Livro Vidas Secas para fazermos REDES DE 

FRANQUIAS.  

 

Capítulo XIII - Fuga  

 

Agora Fabiano examinava o céu, a barra que tingia o nascente, e não queria convencer-

se da realidade. Procurou distinguir qualquer coisa diferente da vermelhidão que todos 

os dias espiava, com o coração aos baques. As mãos grossas, por baixo da aba curva do 

chapéu, protegiam-lhe os olhos contra a claridade e tremiam. 

 

#### Empresa de Franquia##### 
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Eu pensei em um APP que ao se posicionar a WEB-CAM interpreta as ondas de 

IRRADIAÇÃO QUE CHEGAM DO ASTRO REI NOSSO SOL.  

 

[TEXTO] 02/05/2021 08:26:17 

redemax6  

#000590# Game EMPRESARIAL do Livro --- Vidas Secas --- Graciliano Ramos 
Vamos agora fazer a Leitura do Livro Vidas Secas para fazermos REDES DE 

FRANQUIAS.  

 

Capítulo XIII - Fuga  

 

Os braços penderam, desanimados. 

 

#### Empresa de Franquia##### 

 

Eu estou pensando em uma Franquia que ofereçam soluções para braços e pernas 

poderem se ajustar em demanda de tensões musculares.  

 

[TEXTO] 02/05/2021 08:27:28 

redemax6  

#000591# Game EMPRESARIAL do Livro --- Vidas Secas --- Graciliano Ramos 
Vamos agora fazer a Leitura do Livro Vidas Secas para fazermos REDES DE 

FRANQUIAS.  

 

Capítulo XIII - Fuga  

 

- Acabou-se. 

 

#### Empresa de Franquia##### 

 

Eu estou pensando em um equipamento de Geon Simples que mede volumes de 

conteúdos, tipo um scanner, que você posiciona uma lata de ervilha aberta e ele calcula 

aproximado quanto ainda tem de ervilha dentro da lata. onde todas as informações são 

encaminhadas para uma base de dados, que gera o cálculo de reposição de materiais em 

uma data futura para a pessoa se programar em reposição de estoques.  

 

[TEXTO] 02/05/2021 08:31:50 
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#000592# Game EMPRESARIAL do Livro --- Vidas Secas --- Graciliano Ramos 
Vamos agora fazer a Leitura do Livro Vidas Secas para fazermos REDES DE 

FRANQUIAS.  

 

Capítulo XIII - Fuga  
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Antes de olhar o céu, já sabia que ele estava negro num lado, cor de sangue no outro, e 

ia tornar-se profundamente azul. Estremeceu como se descobrisse uma coisa muito 

ruim. 

 

#### Empresa de Franquia##### 

 

Estou pensando em uma Empresa que fornece circuitos turísticos para pessoas que 

queiram vivenciar em esquema de filmagens a sensação de ser um retirante. Onde o 

pacote de turismo é a pessoa sair de uma casa de barro, caminhar alguns quilômetros, 

subir em um caminhão compartilhado e andar pela estrada até um grande centro urbano 

se conectar com um abrigo e retornar para o hotel da metrópole onde se encerra a 

atividade cultural de resgate histórico.  

 

[TEXTO] 02/05/2021 08:33:32 

redemax6  

#000593# Game EMPRESARIAL do Livro --- Vidas Secas --- Graciliano Ramos 
Vamos agora fazer a Leitura do Livro Vidas Secas para fazermos REDES DE 

FRANQUIAS.  

 

Capítulo XIII - Fuga  

 

Desde o aparecimento das arribações vivia desassossegado. Trabalhava demais para não 

perder o sono. Mas no meio do serviço um arrepio corria-lhe no espinhaço, à noite 

acordava agoniado e encolhia-se num canto da cama de varas, mordido pelas pulgas, 

conjecturando misérias. 

 

#### Empresa de Franquia##### 

 

Aqui tem vários problemas sociais o principal deles é a preocupação pela eminência e 

proximidade da morte devido a seca que gerou escassez de alimentos. Então eu penso 

em um sistema em que uma empresa monitora recebendo informações da população que 

é próximo uma estiagem, que se ativa um pacto através de um acordo de armazéns em 

um município de outra região que no período da estiagem não é tradicional a 

coexistência de secas. ONDE SE ESTABELECE UM NEXO DE PRODUÇÃO ENTRE 

OS DOIS MUNICÍPIOS que a produção de um é no período antagônico da estiagem do 

outro. E um passa a fornecer atividades de produção agrícola complementares do outro.  

 

[TEXTO] 02/05/2021 08:40:11 

redemax6  

#000594# Game EMPRESARIAL do Livro --- Vidas Secas --- Graciliano Ramos 
Vamos agora fazer a Leitura do Livro Vidas Secas para fazermos REDES DE 

FRANQUIAS.  

 

Capítulo XIII - Fuga  

 

A luz aumentou e espalhou-se na campina. Só aí principiou a viagem. Fabiano atentou 
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na mulher e nos filhos, apanhou a espingarda e o saco dos mantimentos, ordenou a 

marcha com uma interjeição áspera. 

 

#### Empresa de Franquia##### 

 

Aqui eu penso em uma empresa que dita diretrizes em caso de seus habitantes em um 

município por algum motivo de força maior intencione em abandonar as propriedades.  

 

[TEXTO] 02/05/2021 08:49:47 

redemax6  

#000595# Game EMPRESARIAL do Livro --- Vidas Secas --- Graciliano Ramos 
Vamos agora fazer a Leitura do Livro Vidas Secas para fazermos REDES DE 

FRANQUIAS.  

 

Capítulo XIII - Fuga  

 

Afastaram-se rápidos; como se alguém os tangesse, e as alpercatas de Fabiano iam 

quase tocando os calcanhares dos meninos. A lembrança da cachorra Baleia picava-o, 

intolerável. Não podia livrar-se dela. Os mandacarus e os alastrados vestiam a campina,, 

espinho, só espinho. E Baleia aperreava-o. Precisava fugir daquela vegetação inimiga. 

 

#### Empresa de Franquia##### 

 

Aqui eu pensei em uma empresa que cria entrepostos para AUXILIAR pessoas em 

jornadas e longos percursos, que trazem condições de vida Mínimas para a permanência 

por horas e dias. Para uma situação de calamidade que não tenha outra alternativa de 

sobrevivência. Com alimentos conservados em caso de força maior.  

 

[TEXTO] 02/05/2021 08:51:05 

redemax6  

#000596# Game EMPRESARIAL do Livro --- Vidas Secas --- Graciliano Ramos 
Vamos agora fazer a Leitura do Livro Vidas Secas para fazermos REDES DE 

FRANQUIAS.  

 

Capítulo XIII - Fuga  

 

Os meninos corriam. Sinha Vitória procurou com a vista o rosário de contas brancas e 

azuis arrumado entre os peitos, mas, com o movimento que fez, o baú de folha pintada 

ia caindo. Aprumou-se e endireitou o baú, remexeu os beiços numa oração. Deus Nosso 

Senhor protegeria os inocentes. Sinha Vitória fraquejou, uma ternura imensa encheu-lhe 

o coração. Reanimou-se, tentou libertar-se dos pensamentos tristes e conversar com o 

marido por monossílabos. Apesar de ter boa ponta de língua, sentia um aperto na 

garganta e não poderia explicar-se. Mas achava-se desamparada e miúda na solidão, 

necessitava um apoio, alguém que lhe desse coragem. Indispensável ouvir qualquer 

som. A manhã, sem pássaros, sem folhas e sem vento, progredia num silêncio de morte. 

A faixa vermelha desaparecera, diluíra-se no azul que enchia o céu. Sinha Vitória 
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precisava falar. Se ficasse calada, seria como um pé de mandacaru, secando, morrendo. 

Queria enganar-se, gritar, dizer que era forte, e a quentura medonha, as árvores 

transformadas em garranchos, a imobilidade e o silêncio não valiam nada. Chegou-se a 

Fabiano, amparou-o e amparou-se, esqueceu os objetos próximos, os espinhos, as 

arribações, os urubus que farejavam carniça. Falou no passado, confundiu-o com o 

futuro. Não poderiam voltar a ser o que já tinham sido? 

 

#### Empresa de Franquia##### 

 

Aqui eu vejo uma EMPRESA DE RÁDIO, para a região do semiárido que a pessoa que 

mora na roça pode ter seu aparelho de mão movido a energia solar como uma das 

principais comunicações de acesso ao mundo exterior da região seca e em colapso. Que 

passa a orientar o que as pessoas devem fazer para sobreviverem.  

 

[TEXTO] 02/05/2021 08:56:12 

redemax6  

#000597# Game EMPRESARIAL do Livro --- Vidas Secas --- Graciliano Ramos 
Vamos agora fazer a Leitura do Livro Vidas Secas para fazermos REDES DE 

FRANQUIAS.  

 

Capítulo XIII - Fuga  

 

Fabiano hesitou, resmungou, como fazia sempre que lhe dirigiam palavras 

incompreensíveis. Mas achou bom que Sinha Vitória tivesse puxado conversa. Ia num 

desespero, o saco da comida e o aió começavam a pesar excessivamente. Sinha Vitória 

fez a pergunta, Fabiano matutou e andou bem meia légua sem sentir. A princípio quis 

responder que evidentemente eles eram o que tinham sido; depois achou que estavam 

mudados, mais velhos e mais fracos. Eram outros, para bem dizer. Sinha Vitória 

insistiu. Não seria bom tornarem a viver como tinham vivido, muito longe? Fabiano 

agitava a cabeça, vacilando. Talvez fosse, talvez não fosse. Cochicharam uma conversa 

longa e entrecortada, cheia de mal-entendidos e repetições. Viver como tinham vivido, 

numa caSinha protegida pela bolandeira de seu Tomás. Discutiram e acabaram 

reconhecendo que aquilo não valeria a pena, porque estariam sempre assustados, 

pensando na seca. Aproximavam-se agora dos lugares habitados, haveriam de achar 

morada. Não andariam sempre à toa, como ciganos. O vaqueiro ensombrava-se com a 

idéia de que se dirigia a terras onde talvez não houvesse gado para tratar. Sinha Vitória 

tentou sossegá-lo dizendo que ele poderia entregar-se a outras ocupações, e Fabiano 

estremeceu, voltou-se, estirou os olhas em direção à fazenda abandonada. Recordou-se 

dos animais feridos e logo afastou a lembrança. Que fazia ali virado para trás? Os 

animais estavam mortos. Encarquilhou as pálpebras contendo as lágrimas, uma grande 

saudade espremeu-lhe o coração, mas um instante depois vieram-lhe ao espírito figuras 

insuportáveis: o patrão, o soldado amarelo, a cachorra Baleia inteiriçada junto às pedras 

do fim do pátio. 

 

#### Empresa de Franquia##### 

 

Quando eu li esse parágrafo o equipamento me mostrou Um tonel de Plástico de água 

de mais ou menos 100 litros enterrado no diâmetro de cada fileira de horta caseira cheio 
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de água que deve ser preenchido na época das águas em que a Prefeitura deverá 

distribuir em torno de 25 desses vasilhames para cada produtor rural. Segundo o 

equipamento Se o Município comprar a máquina injetora de plástico para fazer o tonel 

sai muito barato colocar vários desses vasilhames enterrados nas propriedades rural da 

região que tradicionalmente possui seca. Pode-se pensar até na Petrobrás fornecer a 

solução dos grânulos de plástico sem ônus para as Prefeituras, onde as Prefeituras terão 

apenas gastos de pessoal para produzir os toneis e eletricidade.  

 

[TEXTO] 02/05/2021 09:02:34 
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#000598# Game EMPRESARIAL do Livro --- Vidas Secas --- Graciliano Ramos 
Vamos agora fazer a Leitura do Livro Vidas Secas para fazermos REDES DE 

FRANQUIAS.  

 

Capítulo XIII - Fuga  

 

Os meninos sumiam-se numa curva do caminho. - Fabiano adiantou-se para alcançá-los. 

Era preciso aproveitar a disposição deles, deixar que andassem à vontade. Sinha Vitória 

acompanhou o marido, chegou-se aos filhos. Dobrando o cotovelo da estrada, Fabiano 

sentia distanciar-se um pouco dos lugares onde tinha vivido alguns anos; o patrão, o 

soldado amarelo e a cachorra Baleia esmoreceram no seu espírito. 

 

#### Empresa de Franquia##### 

 

Aqui eu pensei em uma solução para cotovelos. Um objeto no formato de uma máscara 

que está sendo utilizada na Pandemia para colocar nos cotovelos para o exercício de 

algumas atividades estressoras da pele humana.  

 

[TEXTO] 02/05/2021 09:21:23 

redemax6  

#000599# Game EMPRESARIAL do Livro --- Vidas Secas --- Graciliano Ramos 
Vamos agora fazer a Leitura do Livro Vidas Secas para fazermos REDES DE 

FRANQUIAS.  
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E a conversa recomeçou. Agora Fabiano estava meio otimista. Endireitou o saco da 

comida, examinou o rosto carnudo e as pernas grossas da mulher. Bem. Desejou fumar. 

Como segurava a boca do saco e a coronha da espingarda, não pôde realizar o desejo. 

Temeu arriar, não prosseguir na caminhada. Continuou a tagarelar, agitando a cabeça 

para afugentar uma nuvem que, vista de perto, escondia" o patrão, o soldado amarelo e a 

cachorra Baleia. Os pés calosos, duros como cascos, metidos em alpercatas novas, 

caminhariam meses. Ou não caminhariam? Sinha Vitória achou que sim. Fabiano 

agradeceu a opinião dela e gabou-lhe as pernas grossas, as nádegas volumosas, os peitos 

cheios. As bochechas de Sinha Vitória avermelharam-se e Fabiano repetiu com 

entusiasmo o elogio. Era. Estava boa, estava taluda, poderia andar muito. Sinha Vitória 
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riu e baixou os olhos. Não era tanto como ele dizia não. Dentro de pouco tempo estaria 

magra, de seios bambos. Mas recuperaria carnes. E talvez esse lugar para onde iam 

fosse melhor que os outros onde tinham estado. Fabiano estirou o beiço, duvidando. 

Sinha Vitória combateu a dúvida. Porque não haveriam de ser gente, possuir uma cama 

igual à de seu Tomás da bolandeira? Fabiano franziu a testa: lá vinham os 

despropósitos. Sinha Vitória insistiu e dominou-o. Porque haveriam de ser sempre 

desgraçados, fugindo no mato como bichos? Com certeza existiam no mundo coisas 

extraordinárias. Podiam viver escondidos, como bichos? Fabiano respondeu que não 

podiam. 

 

#### Empresa de Franquia##### 

 

Aqui eu vi uma CINTA DE COURO ou Material NYLON que se coloca como um 

suspensório, com a finalidade de carregar mantimentos através de presilhas distribuídas 

ao longo do delineamento do corpo humano.  

 

[TEXTO] 02/05/2021 09:25:31 
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#000600# Game EMPRESARIAL do Livro --- Vidas Secas --- Graciliano Ramos 
Vamos agora fazer a Leitura do Livro Vidas Secas para fazermos REDES DE 

FRANQUIAS.  
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- O mundo é grande.. 

 

#### Empresa de Franquia##### 

 

Eu estou vendo um equipamento de GEON que diz relações de atributos de um objeto: 

pequeno, médio, grande, ...  

 

[TEXTO] 02/05/2021 09:30:53 
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#000601# Game EMPRESARIAL do Livro --- Vidas Secas --- Graciliano Ramos 
Vamos agora fazer a Leitura do Livro Vidas Secas para fazermos REDES DE 

FRANQUIAS.  
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Realmente para eles era bem pequeno, mas afirmavam que era grande - e marchavam, 

meio confiados, meio inquietos. Olharam os meninos, que olhavam os montes distantes, 

onde havia seres misteriosos. Em que estariam pensando? zumbiu Sinha Vitória. 

Fabiano estranhou a pergunta e rosnou uma objeção. Menino é bicho miúdo, não pensa. 

Mas Sinha Vitória renovou a pergunta - e a certeza do marido abalou-se. Ela devia ter 

razão. Tinha sempre razão. Agora desejava saber que iriam fazer os filhos quando 

crescessem. 
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#### Empresa de Franquia##### 

 

Estou pensando em uma ONG para cada Município que reúne as famílias da 

comunidade para discutir soluções locais como reuniões de condomínio uma vez por 

mês a fim de ajustar as demandas de toda população do Município.  

 

[TEXTO] 02/05/2021 09:33:16 
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#000602# Game EMPRESARIAL do Livro --- Vidas Secas --- Graciliano Ramos 
Vamos agora fazer a Leitura do Livro Vidas Secas para fazermos REDES DE 

FRANQUIAS.  
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- Vaquejar, opinou Fabiano. 

 

#### Empresa de Franquia##### 

 

Estou pensando em uma Empresa que monta uma dinâmica de consumo de água 

durante a seca, em que todas as propriedades de um Município já sabem no período do 

ano para qual propriedade deverá deslocar seu rebanho a fim de ter garantido 

mananciais de água.  
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#000603# Game EMPRESARIAL do Livro --- Vidas Secas --- Graciliano Ramos 
Vamos agora fazer a Leitura do Livro Vidas Secas para fazermos REDES DE 

FRANQUIAS.  

 

Capítulo XIII - Fuga  

 

Sinha Vitória, com uma careta enjoada, balançou a cabeça negativamente, arriscando-se 

a derrubar o baú de folha. Nossa Senhora os livrasse de semelhante desgraça. Vaquejar, 

que idéia! Chegariam a uma terra distante, esqueceriam a catinga onde havia montes 

baixos, cascalhos, rios secos, espinho, urubus, bichos morrendo, gente morrendo. Não 

voltariam nunca mais, resistiriam à saudade que ataca os sertanejos na mata. Então eles 

eram bois para morrer tristes por falta de espinhos? Fixar-se-iam muito longe, adotariam 

costumes diferentes. 

 

#### Empresa de Franquia##### 

 

Aqui o problema social é a incerteza do porvir. Então eu pensaria em uma empresa 

ligada a prefeitura que traçasse um plano de deslocamento caso uma situação 

emergencial aflorasse no município. Aqui essa empresa é responsável por colocar seu 

cidadão dentro de uma localidade que não tenha perigo de vida. Em condições vitais 
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para seu retorno quando novamente as condições de vida se estabelecerem.  

 

[TEXTO] 02/05/2021 09:43:23 

redemax6  

#000604# Game EMPRESARIAL do Livro --- Vidas Secas --- Graciliano Ramos 
Vamos agora fazer a Leitura do Livro Vidas Secas para fazermos REDES DE 

FRANQUIAS.  

 

Capítulo XIII - Fuga  

 

Fabiano ouviu os sonhos da mulher, deslumbrado, relaxou os músculos, e o saco da 

comida escorregou-lhe no ombro. Aprumou-se, deu um puxão à carga. A conversa de 

Sinha Vitória servira muito: haviam caminhado léguas quase sem sentir. De repente 

veio a fraqueza. Devia ser fome. Fabiano ergueu a cabeça, piscou os olhos por baixo da 

aba negra e queimada do chapéu de couro. Meio-dia, pouco mais ou menos. Baixou os 

olhos encandeados, procurou descobrir na planície. uma sombra ou sinal de água. 

Estava realmente com um buraco no estômago. Endireitou o saco de novo e, para 

conservá-lo em equilíbrio, andou pendido, um ombro alto, outro baixo. O otimismo de 

Sinha Vitória já não lhe fazia mossa. Ela ainda se agarrava a fantasias. Coitada. Armar 

semelhantes planos, assim bamba, o peso do baú e da cabaça enterrando-lhe o pescoço 

no corpo. 

 

#### Empresa de Franquia##### 

 

Eu vi um triciclo em visão remota semelhante a um carrinho de supermercado com 

peças aproveitadas de bicicletas. Onde de pode colocar mantimentos e crianças menores 

para percorrer grandes distâncias, que se pode dobrar como a uma cadeira de rodas a 

fim de ser transportado dentro de um veículo: ônibus, van ou caminhão.  

 

[TEXTO] 02/05/2021 09:44:52 

redemax6  

#000605# Game EMPRESARIAL do Livro --- Vidas Secas --- Graciliano Ramos 
Vamos agora fazer a Leitura do Livro Vidas Secas para fazermos REDES DE 

FRANQUIAS.  

 

Capítulo XIII - Fuga  

 

Foram descansar sob os garranchos de uma quixabeira, mastigaram punhados de farinha 

e pedaços de carne, beberam na cuia uns goles de água. Na testa de Fabiano o suor 

secava, misturando-se a poeira que enchia as rugas fundas, embebendo-se na correia do 

chapéu. A tontura desaparecera, o estômago sossegara. Quando partissem, a cabaça não 

envergaria o espinhaço de Sinha Vitória. Instintivamente procurou no descampado 

indício de fonte. Um friozinho agudo arrepiou-o. Mostrou os dentes sujos num riso 

infantil. Como podia ter frio com semelhante calor? Ficou um instante assim besta, 

olhando os filhos, a mulher e a bagagem pesada. O menino mais velho esbrugava um 

osso com apetite. Fabiano lembrou-se da cachorra Baleia, outro arrepio correu-lhe a 
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espinha, o riso besta esmoreceu. De repente veio a fraqueza. Devia ser fome. Fabiano 

ergueu a cabeça, piscou os olhos por baixo da aba negra e queimada do chapéu de 

couro. Meio-dia, pouco mais ou menos. Baixou os olhos encandeados, procurou 

descobrir na planície. uma sombra ou sinal de água. Estava realmente com um buraco 

no estômago. Endireitou o saco de novo e, para conservá-lo em equilíbrio, andou 

pendido, um ombro alto, outro baixo. O otimismo de Sinha Vitória já não lhe fazia 

mossa. Ela ainda se agarrava a fantasias. Coitada. Armar semelhantes planos, assim 

bamba, o peso do baú e da cabaça enterrando-lhe o pescoço no corpo. 

 

#### Empresa de Franquia##### 

 

Eu vi em visão remota barras de trigo, semelhantes a barras de cereais com a função 

alimentar nutricional do pão de sal.  

 

[TEXTO] 02/05/2021 09:50:07 

redemax6  

#000606# Game EMPRESARIAL do Livro --- Vidas Secas --- Graciliano Ramos 
Vamos agora fazer a Leitura do Livro Vidas Secas para fazermos REDES DE 

FRANQUIAS.  

 

Capítulo XIII - Fuga  

 

Se achassem água ali por perto, beberiam muito, sairiam cheios, arrastando os pés. 

Fabiano comunicou isto a Sinha Vitória e indicou uma depressão do terreno. Era um 

bebedouro, não era? Sinha Vitória estirou o beiço, indecisa, e Fabiano afirmou o que 

havia perguntado. Então ele não conhecia aquelas paragens? Estava a falar variedades? 

Se a mulher tivesse concordado, Fabiano arrefeceria, pois lhe faltava convicção; como 

Sinha Vitória tinha dúvidas, Fabiano exaltava-se, procurava incutir- lhe coragem. 

Inventava o bebedouro, descrevia-o, mentia sem saber que estava mentindo. E Sinha 

Vitória excitava-se, transmitia-lhe esperanças. Andavam por lugares conhecidos. Qual 

era o emprego de Fabiano? Tratar de bichos, explorar os arredores, no lombo de um 

cavalo. E ele explorava tudo. Para lá dos montes afastados havia outro mundo, um 

mundo temeroso; mas para cá, na planície, tinha de cor plantas e animais, buracos e 

pedras. 

 

#### Empresa de Franquia##### 

 

Eu estou pensando em uma Empresa Contratada por um Município que fura e cunha 

torneiras com água potável a partir do lençol de água profunda em vários pontos do 

município. Em que o cidadão é ciente de cada PIN de ÁGUA de seu munícipio 

disponível para sua transição de um lugar para outro no Município. 

 

Vamos agora parar para descansar e retornaremos às 10:30 de hoje domingo.  

 

[TEXTO] 02/05/2021 09:54:33 
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#000607# Game EMPRESARIAL do Livro --- Vidas Secas --- Graciliano Ramos 
Vamos agora fazer a Leitura do Livro Vidas Secas para fazermos REDES DE 

FRANQUIAS.  

 

Capítulo XIII - Fuga  

 

Os meninos deitaram-se e pegaram no sono. Sinha Vitória pediu o binga ao 

companheiro e acendeu o cachimbo. Fabiano preparou um cigarro. Por enquanto 

estavam sossegados. O bebedouro indeciso tornara-se realidade. Voltaram a cochichar 

projetos, as fumaças do cigarro e do cachimbo misturaram-se. Fabiano insistiu nos seus 

conhecimentos topográficos, falou no cavalo de fábrica. Ia morrer na certa, um animal 

tão bom. Se tivesse vindo com eles, transportaria a bagagem. Algum tempo comeria 

folhas secas, mas além dos montes encontraria alimento verde. Infelizmente pertencia 

ao fazendeiro - e definhava, sem ter quem lhe desse a ração. Ia morrer o amigo, 

lazarento e com esparavões, num canto de cerca, vendo os urubus chegarem banzeiros, 

saltando, os bicos ameaçando-lhe os olhos. A lembrança das aves medonhas, que 

ameaçavam com os bicos pontudos os olhos de criaturas vivas, horrorizou Fabiano. Se 

elas tivessem paciência, comeriam tranqüilamente a carniça. Não tinham paciência 

aquelas pestes vorazes que voavam lá em cima, fazendo curvas. 

 

#### Empresa de Franquia##### 

 

Aqui eu visualizei o problema social de uma pessoa ao tragar dentro de um ambiente 

fechado a concentração da fumaça gerar perda da qualidade do ar atmosférico de um 

recinto. Então eu pensei em um ar condicionado que interpreta a fumaça de cigarro e 

anula seu efeito dentro de um ambiente fechado.  

 

[TEXTO] 02/05/2021 10:31:04 

redemax6  

#000608# Game EMPRESARIAL do Livro --- Vidas Secas --- Graciliano Ramos 
Vamos agora fazer a Leitura do Livro Vidas Secas para fazermos REDES DE 

FRANQUIAS.  

 

Capítulo XIII - Fuga  

 

- Pestes. 

 

#### Empresa de Franquia##### 

 

 

 

[TEXTO] 02/05/2021 10:36:20 

redemax6  

#000608# Game EMPRESARIAL do Livro --- Vidas Secas --- Graciliano Ramos 
Vamos agora fazer a Leitura do Livro Vidas Secas para fazermos REDES DE 

FRANQUIAS.  
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Capítulo XIII - Fuga  

 

- Pestes. 

 

#### Empresa de Franquia##### 

 

Eu estou pensando em uma gelatina alimentar que se mistura na comida e se a coloração 

do TESTE disser CONTAMINADO, o granulo da gelatina misturado na amostra dessa 

comida FICA COM UMA COR QUE PODE SER INTERPRETA NA WEB CAM DO 

CELULAR.  

 

[TEXTO] 02/05/2021 10:38:15 

redemax6  

#000609# Game EMPRESARIAL do Livro --- Vidas Secas --- Graciliano Ramos 
Vamos agora fazer a Leitura do Livro Vidas Secas para fazermos REDES DE 

FRANQUIAS.  

 

Capítulo XIII - Fuga  

 

Voavam sempre, não se podia saber donde vinha tanto urubu. 

 

#### Empresa de Franquia##### 

 

Eu estou pensando em um satélite de GEON que monitora ave por ave através da 

característica do GEON todos as AVES BRASILEIRAS.  

 

[TEXTO] 02/05/2021 10:40:55 

redemax6  

#000610# Game EMPRESARIAL do Livro --- Vidas Secas --- Graciliano Ramos 
Vamos agora fazer a Leitura do Livro Vidas Secas para fazermos REDES DE 

FRANQUIAS.  

 

Capítulo XIII - Fuga  

 

- Pestes. 

 

#### Empresa de Franquia##### 

 

Eu estou pensando em um GRÂNULO DE VITAMINA C translúcido para infiltrar na 

água que faz um TESTE da qualidade da água, se a cor do grânulo que flutua no copo 

mudar significa CONTAMINADO e a água deverá ser descartada. Essa GELATINA 

poderá ser colocada também em sucos e refrigerantes. Basta apenas fotografar com a 

WEB CAM para interpretar o resultado do TESTE.  
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[TEXTO] 02/05/2021 10:42:01 

redemax6  

#000611# Game EMPRESARIAL do Livro --- Vidas Secas --- Graciliano Ramos 
Vamos agora fazer a Leitura do Livro Vidas Secas para fazermos REDES DE 

FRANQUIAS.  

 

Capítulo XIII - Fuga  

 

Olhou as sombras movediças que enchiam a campina. Talvez estivessem fazendo 

círculos em redor do pobre cavalo esmorecido num canto de cerca. Os olhos de Fabiano 

se umedeceram. Coitado do cavalo. Estava magro, pelado, faminto. e arredondava uns 

olhos que pareciam de gente 

 

#### Empresa de Franquia##### 

 

Eu pensei em um concentrado na forma de uma bolacha de feno para Cavalos a ser 

usado na alimentação complementar e vitamínica de um animal de monta quando ele se 

distancia grandes distâncias de sua fonte habitual de alimentos.  

 

[TEXTO] 02/05/2021 10:48:15 

redemax6  

#000612# Game EMPRESARIAL do Livro --- Vidas Secas --- Graciliano Ramos 
Vamos agora fazer a Leitura do Livro Vidas Secas para fazermos REDES DE 

FRANQUIAS.  

 

Capítulo XIII - Fuga  

 

- Pestes. 

 

#### Empresa de Franquia##### 

 

Eu estou vendo um sabonete para crianças que quando adicionado ao couro cabeludo as 

bolhas brancas do sabão se encontram patógenos faz a bolha de sabão despertar 

tonalidade avermelhada ao enxaguar o cabelo. Em que se leva a criança para os 

primeiros cuidados a fim de retirar carrapatos, lêndeas, piolhos e bactérias...  

 

[TEXTO] 02/05/2021 10:49:35 

redemax6  

#000613# Game EMPRESARIAL do Livro --- Vidas Secas --- Graciliano Ramos 
Vamos agora fazer a Leitura do Livro Vidas Secas para fazermos REDES DE 

FRANQUIAS.  

 

Capítulo XIII - Fuga  

 

O que indignava Fabiano era o costume que os miseráveis tinham de atirar bicadas aos 
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olhos de criaturas que já não se podiam defender. Ergueu-se, assustado, como se os 

bichos tivessem descido do céu azul e andassem ali perto, num vôo baixo, fazendo 

curvas cada vez menores em torno do seu corpo, de Sinha Vitória e dos meninos. 

 

#### Empresa de Franquia##### 

 

Eu pensei em uma lanterna que joga ONDA DE SOM OPOCA para afastar morcegos e 

corvos que voem no sentido de crianças ou criações.  

 

[TEXTO] 02/05/2021 10:53:42 

redemax6  

#000614# Game EMPRESARIAL do Livro --- Vidas Secas --- Graciliano Ramos 
Vamos agora fazer a Leitura do Livro Vidas Secas para fazermos REDES DE 

FRANQUIAS.  

 

Capítulo XIII - Fuga  

 

Sinha Vitória percebeu-lhe a inquietação na cara torturada e levantou-se também, 

acordou os. filhos, arrumou os picuás. Fabiano retomou o carrego. Sinha Vitória 

desatou-lhe a correia presa ao cinturão, tirou a cuia e emborcou-a na cabeça do menino 

mais velho, sobre uma rodilha de molambos. Em cima pôs uma trouxa. Fabiano 

aprovou o arranjo, sorriu, esqueceu os urubus e o cavalo. Sim senhor. Que mulher! 

Assim ele ficaria com a carga aliviada e o pequeno teria um guarda-sol. O peso da cuia 

era uma insignificância, mas Fabiano achou-se leve, pisou rijo e encaminhou-se ao 

bebedouro. Chegariam lá antes da noite, beberiam, descansariam, continuariam a 

viagem com o luar. Tudo isso era duvidoso, mas adquiria consistência. E a conversa 

recomeçou, enquanto o sol descambava. 

 

#### Empresa de Franquia##### 

 

Aqui o problema social é o levantamento de um acampamento para seguir viagem 

condicionado ao tempo restrito de permanecer com fome num local. Então eu penso em 

uma empresa que oferece soluções de viagem e camping que permita um turista 

rapidamente recuperar todos os seus pertences para partir em caminhada para outro 

ponto de sua jornada.  

 

[TEXTO] 02/05/2021 10:56:52 

redemax6  

#000615# Game EMPRESARIAL do Livro --- Vidas Secas --- Graciliano Ramos 
Vamos agora fazer a Leitura do Livro Vidas Secas para fazermos REDES DE 

FRANQUIAS.  

 

Capítulo XIII - Fuga  

 

- Tenho comido toicinho com mais cabelo, declarou Fabiano desafiando o céu, os 

espinhos e os urubus. 
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#### Empresa de Franquia##### 

 

Aqui em identifiquei um produto alimentício que pode ser aplicado como um spray 

sobre o lombo de um suíno em que todos os pelos se derretem pelo efeito do aerossol.  

 

[TEXTO] 02/05/2021 11:01:18 

redemax6  

#000616# Game EMPRESARIAL do Livro --- Vidas Secas --- Graciliano Ramos 
Vamos agora fazer a Leitura do Livro Vidas Secas para fazermos REDES DE 

FRANQUIAS.  

 

Capítulo XIII - Fuga  

 

- Não é? murmurou Sinha Vitória sem perguntar, apenas confirmando o que ele dizia. 

 

#### Empresa de Franquia##### 

 

Eu estou pensando em um APP que aciona para afirmar ou negar algo que a pessoa a 

programa para interpelar sua fala.  

 

[TEXTO] 02/05/2021 11:03:49 

redemax6  

#000617# Game EMPRESARIAL do Livro --- Vidas Secas --- Graciliano Ramos 
Vamos agora fazer a Leitura do Livro Vidas Secas para fazermos REDES DE 

FRANQUIAS.  

 

Capítulo XIII - Fuga  

 

Pouco a pouco uma vida nova, ainda confusa, se foi esboçando. Acomodar-se- iam num 

sítio pequeno, o que parecia difícil a Fabiano, criado solto no mato. Cultivariam um 

pedaço de terra. Mudar-se-iam depois para uma cidade, e os meninos freqüentariam 

escolas, seriam diferentes deles. Sinha Vitória esquentava-se. Fabiano ria, tinha desejo 

de esfregar as mãos agarradas a boca do saco e à coronha da espingarda de pederneira. 

 

#### Empresa de Franquia##### 

 

Aqui nós temos a Expectância da projeção de um Sonho (Reverie) que podemos pensar 

em uma empresa que trabalhe com programação de histórias de vida para que uma 

pessoa seja CASE DE SUCESSO desde a fase de Planejamento, definições de 

objetivos, métricas de acompanhamento, processos, metas e alvos a alcançar em cada 

etapa de um ciclo de atividades.  

 

[TEXTO] 02/05/2021 11:06:34 
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#000618# Game EMPRESARIAL do Livro --- Vidas Secas --- Graciliano Ramos 
Vamos agora fazer a Leitura do Livro Vidas Secas para fazermos REDES DE 

FRANQUIAS.  

 

Capítulo XIII - Fuga  

 

Não sentia a espingarda, o saco, as pedras miúdas que lhe entravam nas alpercatas, o 

cheiro de carniças que empestavam o caminho. As palavras de Sinha Vitória 

encantavam-no. Iriam para diante, alcançariam uma terra desconhecida. Fabiano estava 

contente e acreditava nessa terra, porque não sabia como ela era nem onde era. Repetia 

docilmente as palavras de Sinha Vitória, as palavras que Sinha Vitória murmurava 

porque tinha confiança nele. E andavam para o sul, metidos naquele sonho. Uma cidade 

grande, cheia de pessoas fortes. Os meninos em escolas, aprendendo coisas difíceis e 

necessárias. Eles dois velhinhos, acabando-se como uns cachorros, inúteis, acabando-se 

como Baleia. Que iriam fazer? Retardaram-se, temerosos. Chegariam a uma terra 

desconhecida e civilizada, ficariam presos nela. E o sertão continuaria a mandar gente 

para lá. O sertão mandaria para a cidade homens fortes, brutos, como Fabiano, Sinha 

Vitória e os dois meninos. 

 

#### Empresa de Franquia##### 

 

Aqui eu visualizei uma necessidade de sentido de Realização pessoal e familiar. Eu 

pensaria em uma ONG que trocaria mensagerias através de cartas com famílias do 

interior a fim de viabilizar que os sonhos das famílias instaladas no agreste pudessem 

ser realizadas dentro das suas próprias propriedades em desenvolvimento similar aos 

grandes centros. 

 

O GAME VIDAS SECAS FINALIZA HOJE E AGORA. AGRADEÇO A 

PARTICIPAÇÃO DE TODOS. E A PARTIR DO DIA Mai[03]/2021 Vamos 

escrever um livro para que frase a frase instaladas vocês descubram quais 

empresas podem ser montadas. Eu irei passar o tempo solar todo do dia 

escrevendo por 20 dias (Período de minhas férias) e quem quiser se habilitar em 

ter insights Empresariais deverá no período noturno acessar esse jornal da 

LenderBook. Eu vou escrever por dia 150 frases. É o suficiente para habilitar a 

todos em descobertas de oportunidades empresariais ao longo desses 20 dias. É 

vocês fazerem o exercício no tempo de vocês sem pressa pensando em se 

habilitarem para verem OPORTUNIDADES DE NEGÓCIOS E PARTIR PARA 

AÇÃO PARA MONTAREM A EMPRESA DE VOCÊ. 
 

 

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbn

xlc2NvbGFvbmVpZGV0YXZhcmVzfGd4Ojc4YjNmOThkNDVhYmFhZTA  
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