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Julho de 2002

Ponto de Encontro

No Reino de Guaracangalha
Antonio Reis (MTb 33.427)

Após um tempo
afastado do reino da
fantasia, voltamos a
contar as loucuras da
R a i n h a Ti r a n a ; N e s t a
edição iremos escrever
sobre as obras inacabadas
no reino, obras essas que
comeram muito dinheiro
do povo, mas durante
muito tempo não serviram
para nada.
1) A Rainha vendo que o
movimento de diligências
estava aumentando muito,
inclusive chegando a
causar congestionamento
na principal estrada do
reino, ela pensou (ela
também pensava) e resolveu que iria construir
um posto de troca na
entrada do reino.
Discutiu-se
no
Conselho do reino, e após
muitas confabulações,
chegaram a um acordo, e
autorizaram a Rainha
Tirana a construir seu
posto de troca, tendo a
mesma mandado seu
Ministro para obras
inacabadas, providenciar
a construção; Após muito
tempo de obras, e muito
desperdício de dinheiro
público, concluiu-se o tão
sonhado Posto de troca.
Mas incrível, o Posto não
funcionava, dois anos
após sua construção
continuava abandonado,
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ninguém nunca explicou o
porque, uns diziam que as
diligências não cabiam nas
baias, outros diziam que as
mesmas ao manobrar poderiam cair no rio, outros
diziam que era porque os
passageiros teriam de
embarcar na chuva porque
o telhado era muito curto.
Mas o principal era
que o dinheiro público foi
usado, a obra continuava
abandonada, e o transito de
diligência continuava a
perturbar os charreteiros,
carroceiros e cavaleiros do
reino.
2) O Reino sofria em dias
que se realizava a feira, em
que
os
mercadores
montavam suas tendas
atrapalhando o transito e
moradores do local, como
também o transito nas
estradas próximas, e
novamente a nossa Rainha
Tirana pensou (já falei que
ela pensava ?) e resolveu
construir um local para que
os mercadores pudessem
montar suas tendas sem
atrapalhar a vida normal do
Reino, novamente consultou-se os Conselheiros, e
após aprovação dos
mesmos, ela pediu ao
Ministro
das
obras
inacabadas para construir o
local, novamente após
muitas despesas e perda de
dinheiro do povo, o local

foi construído.
Mas como sempre,
muito tempo depois o
local continuava abandonado, mesmo tendo
servido de palco de festas,
e os mercadores continuavam a atrapalhar o
movimento normal do
reino.
3) Mas como as loucuras
d a R a i n h a Ti r a n a n ã o
paravam, e ela tinha de
satisfazer sua megalomania, ela resolveu construir mais uma ponte que
ligava o nada a lugar
nenhum (ela já havia
construído uma), novam e nte e la c ha m ou se u
ministro de obras inacabadas, e ordenou ao
mesmo que providenciasse a construção, e
como sempre após muito
dinheiro jogado fora,
ficou um esqueleto de
ponte, servindo de abrigo
de desocupados e motel
ao ar livre, realmente um
lugar ótimo para a pratica
de atividades sexuais,
com a luz da lua e o
barulho das águas do rio.
Apesar de estar-mos
afastados há algum
tempo, continuamos a
mostrar para nossos
leitores as loucuras
cometidas pela Rainha
Ti r a n a n o R e i n o d e
Guaracangalha.

&

Efeitos Defeitos
“Os peões e boiadeiros não vão
p o d e r re c l a m a r d a f a l t a d e
pelegos, em Guararema tem de
sobra.”
hora H

“Se os senhores votarem favoráveis a esse projeto, não estarão cumprindo com o juramento que fizeram na posse.”
Ver. Jacy de Pádua

“Na festa do Peão de
Guararema, vários pelegos fizeram exposição de suas figuras.”
hora H

“Muitas vezes quando ganhamos a eleição vemos que não
podemos realizar aquilo que
prometemos.”
Ver. Irineu

“Ainda devo considerar que estas obras poderiam ter sido feitas há muito tempo, mas a conveniência do Executivo é sinistra.”
Ver. Moscatelli
“Indivíduos são seres morais.
Mas o povo não é moral. O povo
é uma prostituta que se vende a
preço baixo.”
Rubem Alves, escritor
“Se os Senhores vêem essas
praças floridas não é em função
da força da natureza, é que essas flores são trocadas e plantadas semanalmente, en-quanto
que a Santa Casa por exemplo,
não tem uma U.T.I.”
Ver. Jacy de Pádua

“Parabenizo o bloco situacionista pois ele serve a Deus
ou ao diabo, mas tem vereador
que quer servir a Deus e ao diabo ao mesmo tempo.”
Ver. Luiz Alves Pereira

... de acordo com a Prefeita Conceição, os buracos
abertos pela SABESP e depois mal tapados com o
uso de massa asfáltica de pior qualidade é determinação direta dela, justifica dizendo que está dentro
das técnicas da boa engenharia, conforme resposta
dada a requerimento do Vereador Lair.
... a Prefeita, devido à sua vaidade pessoal, valoriza
mais as praças e os jardins do que vida de um ser
humano.
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Fabricação Própria

O melhor atendimento. O menor preço.

FÁBRICA

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

“Eu acho que é muito chato isso
aí, são essas as muitas palavras.”
Ver. Jedião

Você sabia
que...

Telas • Alambrados • Muros pré-moldados • Mourões

Tel. (11) 4692.2677 BIRITIBA MIRIM
Tel. (11) 4695.1746 GUARAREMA
Tel. (11) 9956.5526

“É de causar indignação em
saber que crianças venham a
falecer por falta de uma UTI
neonatal, que equipada com
dois leitos não tem o seu custo
superior a R$ 150.000,00.
Ver. Jacy de Pádua

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

