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Efeitos Defeitos

Ponto de Encontro

No Reino de Guaracangalha
Antonio Reis

Nesta edição continuaremos escrevendo sobre
assuntos que afetam mais
diretamente a vida de nossa
comunidade, e vamos deixar
o reino da fantasia para uma
outra edição, porque a
fantasia é interessante, e faz
bem ao espírito, mas
quando estão ocorrendo
fatos que afetam mais
diretamente a nossa cidade,
devemos deixar de viver de
fantasia e encarar a
realidade nua e crua. Mas
vamos ao assunto de hoje:
CARNAVAL,
BENEFICIO OU
MALEFICIO ?
Tivemos os quatro
dias de folia na recém
inaugurada área de lazer do
conjunto habitacional,
causando muita alegria e
descontração, principalmente para o pessoal de
fora, e algum lucro para
algumas pessoas que se
aventuraram a vender
alguma coisa para os
foliões, tudo muito bonito,
alegre, divertido; mas...
(como sempre existe o mas)
será que vale a pena?
Quanto a Prefeitura gastou
para realizar essa festa?
Será que com esse
dinheiro não daria para ter
construído algumas salas
para abrigar as crianças da
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1ª à 4ª série que estão de
favor na Escola Ivan Brasil?
Será que compensa agradar
alguns e perturbar todos os
moradores do bairro
Nogueira, Rua Pedro de
Toledo e Rua Dr. Armindo,
enfim toda região, com um
barulho infernal que impediu
a todos de dormirem nesses
dias, sem se preocupar com
idosos e doentes ?
Fora isso tivemos
ainda o problema de
menores, com idade variando de 11 à 15 anos, se
embebedando a olhos vistos,
tomando cerveja e mesmo
bebidas com alto teor
alcoólico, vendidas abertamente a qualquer criança,
porque o que importava era
o lucro. E o mais incrível é
quando nossa Prefeita vem
aos jornais e a televisão,
dizer que tivemos um
carnaval bem família e sem
violência, mas e as brigas ?
Tivemos briga todos
os dias no local da festa e
mesmo em outros pontos da
cidade, chegando ao cumulo
de ter uma briga atras da
outra, popularmente dizendo, uma briga a cada cinco
minutos, causando transtornos até para quem estava
sossegado em casa, inclusive
tendo casa invadida por
arruaceiros, e se isso não é
violência, o que é então?
Quando vemos a Srª Pre-

feita dizendo que temos que
fechar os bares as 22 horas
para coibir a venda de
bebidas a menores e reduzir
a violência, até pode
parecer lógico, mas não é,
porque em Guararema não
temos violência causada
pelos bares abertos; mas e
porque o carnaval ou
aqueles shows na rua
podem ficar até tarde
perturbando que não gosta?
Porque não adianta
não ir até o local de lazer,
esses shows perturbam toda
a região, inclusive quem está
em casa tranqüilo e quer ter
sossego, enquanto no bar
só vai quem quer, basta
proibir som após as 22
horas, e o bar não irá
perturbar ninguém, enquanto o show com o som
alto prejudica praticamente
toda a cidade, o som do
carnaval atingiu o bairro de
Luiz Carlos (8 km do local).
Te m o s a i n d a o f a t o d e
muitos estranhos na cidade
que vem apenas para
sondar e voltar para roubar
depois. Será que vale a
pena? E a Lei do comércio,
como anda? Cadê a Associação Comercial de
Guararema, que não se
preocupa com o que está
acontecendo com o comércio de nossa cidade?

“ N o B r a s i l , a c a rg a
tributária IN-GANA: recolhem impostos como na
Inglaterra e devolvem em
benefícios para a população como em Gana
(país africano)”
Cléber H. de Pádua

“ ( . . . ) n ã o e x i s t e ro u b o
maior neste planeta do que
uma casa de 36m² custar
R$ 29.470,00”
Ver. Jacy de Pádua - PSB,
referindo-se às casas
populares do Bairro Chácaras Guanabara
“Prefeita Conceição e
alguns vereadores escolhe
quem tem direito a ter uma
casa popular.”
hora H

“Uma das forma de acabar
com a corrupção seria a
Receita Federal fiscalizar
todos aqueles que detém
cargo público.”
Ver. Jacy de Pádua - PSB

O infeliz pecador morreu e foi parar na porta do inferno. Lá um capetinha
auxiliar lhe fez a seguinte pergunta:
- Você quer ir para o inferno brasileiro ou para o inferno americano?
E o infeliz pergunta:
- Qual a diferença?
- Bom, existe um muro que separa os dois infernos. No inferno brasileiro
você terá que comer uma lata de 20Kg de merda no café da manhã, no
almoço, no café da tarde e no jantar. Depois o diabo te espeta até o fogo
infernal, e lá você terá que dormir. No americano é igual, só que ao invés de
uma lata, você terá que comer somente um pires.
O infeliz não pensou duas vezes, e foi para o inferno americano.
Chegando lá, reparou que estavam todos cabisbaixos e tristes.
Enquanto isso, no outro lado do muro, ouvia-se um som de pagode, muitas
gargalhadas, enfim, uma festa muito animada.
Não se contendo, o infeliz sobre o muro e chama alguém:
- Ei, como vocês conseguem festejar? Aqui o pessoal come um pires de
merda e vive triste, enquanto vocês comem uma lata de 20Kg.
- Bom, é que aqui é Brasil. Uma dia falta a lata! No outro dia falta a merda!
No outro o diabo não vem! No outro é feriado! E no outro dia, falta lenha

Vamos acordar.

pra fogo, e assim vai.... É só festa.

Droga

Gen

MATERIAL E MÃO-DE-OBRA

e
R ed

Fabricação Própria

O melhor atendimento. O menor preço.

FÁBRICA

Av. Antonio Teixeira Muniz, 1543 (Ipiranga) - Guararema/SP

“Não posso apoiar a
administração da Prefeita
Conceição por saber que
ela é uma pessoa limitada,
sem educação e ainda
acredita que a monarquia
absoluta é a melhor forma
de governo.”
Ver. Moscatelli

Piadinha para descontrair

Telas • Alambrados • Muros pré-moldados • Mourões

Tel. (11) 4692.2677 BIRITIBA MIRIM
Tel. (11) 4695.1746 G U A R A R E M A
Tel. (11) 9956.5526

“Em parte, os responsáveis
pelos trambiques conseguiram o que queriam, ganhar
bastante tempo...”
Ver. Lair

Pães, Doces, Salgados, Sanduíches de metro, Baguetes recheadas,
Pães de metro, bolos, pizzas, cestas de café da manhã

Tel. (11) 4693.2092
Av. Adhemar de Barros, 47 (Centro) - Guararema/SP

Descontos de 10 a 40%

(11) 4693.4603/ 4693.2032

