4

Maio de 2000

&

Ponto de Encontro Efeitos Defeitos

No Reino de Guaracangalha
Hoje voltamos ao nosso reino da fantasia, onde imperavam a Rainha Tirana e o
Príncipe Maquiavélico, que
tudo faziam para ludibriar e
comprar seus súditos.
Vendo que se aproximava o dia do grande plebiscito,
onde os súditos iriam escolher
entre permanecer com a Rainha Tirana e todo seu séquito,
ou enxotá-la de volta ao borralho, e proclamar a república,
transformando o Reino em uma
democracia, onde o povo
pudesse realmente opinar e escolher o que era prioritário para
eles, e não o que era importante
apenas para a Rainha. Então,
a Rainha Tirana se sentindo
ameaçada tentou enganar o povo mais um pouco, fazendo o
que deveria ter feito desde o
começo de seu reinado, e o que

sempre foi apregoado pelos escribas do reino. Ela teve a idéia
(?) de contratar algumas pessoas
da plebe para trabalhar no reino,
só que com o intuito de enganar
o povo mais uma vez, porque
isso sempre foi a necessidade
maior da plebe e não apenas
quando se aproximava o dia e
apenas até o dia da grande
escolha, com isso, pensando ela,
que a plebe contratada a levaria
novamente ao trono.
Mas julgando que o povo
era burro, ela continuava com
sua megalomania de construir
jardins, e plantar florzinhas nos
domínios do Reino. Porém as
choupanas para o povo ela não
construía, pensando que se começasse a construir próximo ao
dia do plebiscito, ela seria reconduzida ao trono para perpetuar
no poder e continuar sempre

Toninho Reis

menosprezando as vontades e
as necessidades da plebe.
Mas ela só não contava é que o povo havia aprendido
a lição. Quando ela queria
conquistar o trono prometeu
empregos e choupanas para o
povo, e quase no fim de seu
reinado nada disso havia sido
realizado, sendo a sua grande
obra a ponte que ligava o nada
ao lugar nenhum.
Nos próximos capítulos
iremos falar mais sobre esse
grande plebiscito, e como o
povo fez para mudar as
condições do reino expulsando
a Rainha Tirana, seu séquito,
seus arautos e inclusive alguns
bobos da corte.
Esta é uma estória do
imaginário do autor, qualquer
semelhança com fatos reais,
terá sido mera coincidência.

“Paga-se muito caro por ser
sério, neste país.”

“Meu governo é transparente.”????

Carlos Eduardo de Pádua

Prefeita Conceição

“Gostaria de saber de você,
morador do Bairro Nogueira,
se conhece ou viu alguém do
bairro escrever ou encomendar tal faixas?“
Fernando

“Vereador que nada realizou
tem mais é que ‘comprimentar’. Cumprimento merece quem trabalha.”
Jacy de Pádua

“O ex-vereador Antoninho
Coelho concordou em colocar
o seu nome nas faixas
expostas no Bairro Nogueira,
mas ele deveria lê-las antes,
para não ser ridicularizado.”
hora H

“Ladrão que rouba ladrão
tem 100 anos de perdão.”

“Diante da vontade de se fazer
uma limpeza na Administração
Pública no país, nós do jornal
hora H não poderíamos deixar
de estar presente a esse
processo.”
Patota do hora H

“Se não existisse o jornal hora
H, será que o outro jornal
seria ‘Bancado’pela prefeitura
de Guararema?”
Neire Dourado

“Nós do hora H temos certeza
de que o povo do Bairro
Nogueira é inteligente e jamais
mandaria confeccionar uma
faixa cometendo aquela
grande burrice.”
Jacy de Pádua

O povo
Faixas expostas no bairro Nogueira

Destaque....

Dr. Orlando

Parabéns ao Dr. Orlando
Calil Jr. que comemora neste
próximo mês de junho “25 anos

de atividade profissional” na Cidade de
Guararema. Um evento memorável por tratar-se de um profissional que conseguiu
sobreviver durante
tanto tempo atuando
em Guararema, uma
cidade carente de incentivos aos
profissionais.
Anuncia à população

que está credenciado pela Mogi
Donto para atender seus
associados em seu Consultório,
sito à Praça Dr. Botelho Egas, nº
46 - Centro - Guararema - das
8h às 20h. Com hora marcada
através do telefone - 475-1032.
Contando com a colaboração de
uma cirurgiã Dentista e uma
técnica em higiene Dental.
Ligue Grátis: 0800.198899

Você sabia que...
... O ex-vereador Antoninho
Coelho que na legislatura
passada estava do lado da
situação (prefeita) e não
conquistou nada para o
Bairro Nogueira, agora
quando já não é mais
vereador, comete um ato
ridículo, empresta metade
do seu nome para ser colocado em faixas e assim
tentar confundir a população
do Bairro. Será que ANTONINHO COELHO anda com
vergonha de expor seu
próprio nome?”
....Os vereadores Gonda,
André da Raquel e Etanis
mostram que em questão
de puxa-saquismo eles
estão sempre brigando para

Jesus Salva

Os cupidos e uma aventura muito louca
Em breve o grupo musical “Os Cupidos” estarão realizando uma grande
aventura inesquecível pelo Vale do Paraíba rumo a alegria e o amor no
coração da aventura e no pulsar do humor. Não percam, vocês vão ver!

ver com quem fica com o
troféu. Porém o vereador
Etanis que costuma esbravejar aos quatro cantos da
cidade que é “PROFESSOR”
não se porta como tal, pois
deixou de corrigir as faixas
que foram expostas no bairro
Nogueira e as mesmas
sairam com erros de ortografia e concordância. Erros
estes que aprendemos a não
cometê-los no primário.
Então vamos ensiná-lo:
COMPRIMENTO se refere a
tamanho. Quando queremos
parabenizar alguém por algo
realizado usamos CUMPRIMENTO. A menos que ele
tenha mudado o dicionário.
Ou então neste caso o
comprimento “deles” é por
algo que não foi construído?

Reportagem de
casamentos, aniversários,batizados e
eventos em geral. Câmeras, Filmes
e Revelações.
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