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Nas útimas semanas testei algumas opções de captcha (este é nome daquelas letrinhas de
segurança que as vezes são indecifráveis) para meu Joomla contudo esbarrei na integração
deles ao VirtueMart.

O mais interessante deles foi o SecurityImages que é bem completo, tendo versões para
Joomla 1.0.x e 1.5 e até tem possibilidade de integração com o VirtueMart porém me faltou
tempo para testes...

Nesta última semana em especial fui convidado a ajudar na página do Ibis Sport Club que é
conhecido, carinhosamente, como &quot;o pior time do mundo&quot; e como a causa era
nobre e também renderia alguma propaganda positiva para o Joomla, VirtueMart e, claro, para
o Fernandosoares.com.br fui ao trabalho para colocar a loja no ar e acertar algumas coisas do
site. Vejam em http://www.ibissportclub.com .

Greve ?

É greve sim... aqui no RS para variar mais uma vez nossos filhos estão sem aulas nas
escolas estaduais, sendo prejudicados graças a um tal de CPERS que é o sindicado dos
professores estaduais. Este é um assunto que entendo muito bem pois estudei sempre em
escolas estaduais e muitas vezes sofri, quando estudante, com estas greves comandadas por
este pessoal.

Me disseram na escola do meu filho que a culpa da greve é do governo do estado então
questionei porque não negociavam ou entravam na justiça e, para variar, me disseram que
estava na justiça mas iriam mesmo assim fazer a greve .... e que, mais uma vez, a culpa era do
governo do estado.

Ora bolas, não vou discutir que o governo do estado não tenha sua culpa neste processo, e
tem, nem que os professores não tenham seus direitos pois é certo que eles os tem, mas o que
o tal de CPERS sindicato SEMPRE esquece é que os direitos dos professores acabam
exatamente onde começam os direitos dos nossos filhos, alunos da rede estadual e que tem o
direito de receber a educação pela qual nós pagamos através dos impostos embutidos em tudo
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o que compramos, vendemos ou usamos.

Acreditar na afirmação do CPERS sindicato de que a culpa pela greve é apenas do governo
do estado é o mesmo que acreditar que a culpa por um assassinato é do fabricante da arma e
não de quem puxou o gatilho!

Aqui na minha cidade, Santa Cruz do Sul, o tal CPERS deu a entender (ameaçou) em
reportagem no principal jornal da cidade que se o governo do estado cortasse o ponto dos
grevistas quem sairia perdendo seriam nossos filhos. Bom diante desta afirmação infeliz
gostaria de fazer as seguites colocações:
1. Caso os dirigentes ou mesmo o próprio CPERS não saibam, quem SEMPRE sai
perdendo com estas greves são nossos filhos (talvez os filhos dos dirigentes deste sindicato
tenham seus filhos em escolas particulares).
2. Na iniciativa privada quem faz greve e não trabalha não recebe pelos dias parados.
3. Nunca votarei em pessoas ligadas a este CPERS para qualquer cargo político pois se já
não respeitam os direitos dos nossos filhos imaginem os nossos.

Por último, gostaria de deixar registrado que o salário base do magistério para 40 horas
semanais no valor aproximado de R$ 860,00, mais a estabilidade no emprego, mais o IPE, que
é uma previdência estadual (plano de saúde e de aposentadoria) e mais as gratificações (e
algo mais que eu tenha esquecido) podem ser trocados, a critério de cada um, por um salário
de um emprego na iniciativa privada. Deve ser melhor que no estado!? kkkkkkk
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