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No Reino de Guaracangalha
O Presente de Natal
Estamos de volta
com nosso reino da fantasia,
onde imperavam a Rainha
Ti r a n a e o P r í n c i p e M a quiavélico, que tudo faziam
para ludibriar e comprar seus
súditos. Após o resultado do
grande plebiscito, onde os
súditos despacharam a
maioria absoluta dos
Conselheiros da Rainha,
criou-se uma confusão total
no corte, com cada derrotado querendo punir os
súditos de uma maneira, após
muito
pensar
(?)
Resolveram criar uma série
de Leis para aborrecer e
punir o povo, principalmente
os mercadores do reino, que
com essa série de Leis,
ficaram de mãos atadas,
tendo de dizer amém a todos
os atos da Rainha e seu
séquito, sob pena de não
poder trabalhar no reino,
mesmo estando a trabalhar

corretamente. Essa situação
foi possível porque as regras
eram muito subjetivas e
mantidas sob o controle da
corte. Vejamos alguns artigos: As desordens, algazarra
ou barulho verificado em um
estabelecimento, poderá
causar a cassação da licença.
(até que limite é permitido ?)
Queimar lixo, mato ou objetos
dentro de terrenos, em
quantidade que possa causar
incômodo. (qual a quantidade
permitida ?) Proibido
despejar águas servidas nos
rios e ribeirões do reino. (será
que o povo teria de beber a
água suja ?)
To d o s t e r r e n o s b a l d i o s ,
mesmo com muros de 2
metros de altura, deverá ser
capinado e limpo pelo menos
três (3) vezes por ano, e toda
vez que a Rainha achar que
deve ser limpo. Onde houver
rede de água fica termi-
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nantemente proibido a
manutenção de poço. (salvo
autorização da Rainha em
casos especiais). A casa
poderá ser considerada
insalubre, quando morar nela
um número maior de pessoas
do que sua capacidade (Qual
a capacidade?). A casa considerada insalubre poderá ser
interditada ou demolida pela
Rainha. Os casos que
apresentarem dúvidas de
interpretação serão resolvidos pela Rainha, após ouvir
seu séquito. Mas apesar de
tudo isso, a corte ainda não
estava contente e resolveu
aumentar um pouco mais os
impostos. Realmente ela
resolveu agradecer ao povo
que a manteve no cargo,
dando a ele esses belos
presentes de Natal. Nos
próximos capítulos iremos
falar mais sobre essas
aberrações.

Você sabia que...

“Jornalismo é oposição, o resto é
armazém de secos e molhados.”

“... assaltaram o bolso do
contribuinte...”

Xico Sá, colunistado Jornal Diário
Popular.

Ver. Chacrinha, sobre o aumento do IPTU

“As eleições do inferno continuam”

“... mais uma vez, vocês traíram suas
origens, vocês traíram quem confiou
em vocês.”

Placa de protesto na Flórida, contra a
demora na apuração das eleições
americanas.

Ver. Chacrinha, referindo-se aos
vereadores que aprovaram o aumento do
IPTU

“O mundo está espantado com o
progresso do Brasil”

“No final do mandato, alguns
vereadores que sempre votaram a
favor da prefeita, agora começaram
a votar contra alguns projetos. Será
que não pensam que agora já é tarde
para acordarem?”

Thomas Skidmore
americano

–

historiador

“... o que aconteceu hoje aqui é um
absurdo, o projeto de lei da
estrutura administrativa do
município é uma vergonha...”
Ver. Chacrinha, sobre a aprovação da
criação de secretarias

“A prefeita Conceição, mais uma
vez, presenteou o povo de
Guararema, logo após a sua
reeleição aumentando o IPTU do
município em 10%.”
Jacy de Pádua
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Guararema ?

propaganda dentro do seu

ela achar que deve ?

... a Prefeitura pode te

quintal, agora só com

BUITA

... não se pode mais

obrigar a rebocar sua casa

autorização da Prefeitura ?

carregar galinha viva de

por dentro ?

...se um comerciante tiver seu

cabeça para baixo ?

... você não pode mais por

alvará cassado, ele ficará

... não pode mais cha-

propaganda em seu carro

impedido de trabalhar na mesma

coalhar tapete na janela?

sem

atividade durante três anos?

mandar desocupar e até

rios

mesmo demolir sua casa, se

e

ribeirões

autorização

Prefeitura Municipal de Guararema

Esta é a sede do poder executivo da cidade,
aqui a prefeita manda e fala alto...

de

da

Governador Mário Covas, saindo da sala
de cirurgia.

“Todo mundo sabe que FHC não
recolhe feridos. Os companheiros
vão caindo e ele vai deixando”
Pauderney Avelino – Dep. Federal (PFL
AM)

“Muita paz e alegria neste Natal e um
Ano Novo cheio de realizações é o que eu
desejo a todos, principalmente àqueles que, em
mim, depositaram confiança.”

Jacy de Pádua

... não pode mais nadar nos

“Que descansar que nada ! Trabalho
não mata ninguém”

Pense em tudo o que vale a pena buscar,
supere os seus limites e aceite o desafio
de transformar o mundo em um lugar
melhor.

Prefeitura ?
... para você colocar uma

... agora a Prefeitura pode

hora H

COMERCIAL DE BEBIDAS LTDA.

Desejamos a todos os amigos e clientes um Natal de
paz, amor e um ano 2001 de esperanças renovadas.

Tel.: (011) 4693-2374
Rua Dona Laurinda, 129 (Centro) - Guararema/SP

Câmara Municipal de Guararema

... Esta é a sede do poder legislativo da cidade,
aqui a prefeita manda e fala mais alto ainda...

... E esta é a sede do poder supremo da cidade, o
poder da voz do cidadão guararemense. Aqui o
povo manda e fala alto!!!

