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Ponto de Encontro Efeitos Defeitos

No Reino de Guaracangalha

Antonio Reis

A Rainha Tirana e
seus Conselheiros, entre eles
um “grande” Conselheiro que
havia sido preceptor, e que
abandonou a profissão para
apenas ser Conselheiro, mas
que era tão ignorante que não
servia para ser preceptor (acho
que foi por isso que ele desistiu)
e muito menos para ser
Conselheiro, mas como as
moedas falam mais alto
infelizmente ele comprou o
cargo de Conselheiro da
Rainha, mas nunca sabia o que
estava falando ou votando.
Mas como ia dizendo,
a Rainha Tirana e seus
Conselheiros tentavam iludir
seus súditos com falsas
promessas, e sendo a maior
obra daquela época a Ponte
que ligava o nada ao lugar
nenhum, e que consumiu
grande soma de moedas do
povo, mas que servia apenas
para adular o egocentrismo da
Rainha Tirana e seus
Conselheiros, e iludir uns
poucos que acreditavam que
aquela seria uma grande obra.
E para tentar enganar
mais algumas pessoas eles
contratavam arautos a peso de
ouro, e entre esses arautos
havia um que era o mais voraz
de todos, o qual era capaz de

vender a própria alma por
míseras 30 moedas (tal Judas),
ele se intitulava Presidente
Robusto Filho de Luccas. Vivia
em uma Odisséia constante, era
capaz de pisar em amigos, trair,
vender a alma, enfim fazia
qualquer coisa por mais vil que
fosse, sendo um verdadeiro
mercenário, o qual topava tudo
por moedas, pensando que o
povo iria embarcar em sua Onda,
mas que na realidade não
passava de uma simples marola.
Mas para felicidade
geral do Reino, a Rainha Tirana,
seus Conselheiros e seus
arautos, acabaram se afundando
na própria lama por eles criada.
O povo, e principalmente a Plebe não era burra como
pensava a Corte de Guaracangalha, e via que a Rainha apenas
prometia, mas não realizava
nada do que havia prometido, tal
como havia dito que acabaria
com o desemprego do reino,
dando 2.000 empregos para seus
súditos, ou ainda construiria 600
choupanas, para acabar com o
problema de moradia; mas que
nada; seu negócio era construir
jardins, e ponte que ligava o nada
ao lugar nenhum, para que os
visitantes de outros reinos, que
por ali passavam, se admirassem
e voltando para seus reinos

falassem: - Nossa que reino
bonito !
Agora pergunto: O que
adiantava o povo de
Guaracangalha, ter um reino
“limpo” e bonito, todo florido, se
faltava o principal que era
choupana para abrigar a si e os
seus, e emprego para
sustentarem seus filhos? Ou
será que a Rainha Tirana e seus
Conselheiros queriam que o
povo comesse flores dos jardins
e morasse embaixo da ponte que
ela construiu (já que não servia
para nada mesmo).
Felizmente o povo
acordou e expulsou a Rainha
Tirana e sua corte, fazendo uma
revolução que trouxe paz e
prosperidade para todos os
moradores de Guaracangalha,
implantando uma verdadeira
Democracia no Reino, sendo
uma das primeiras medidas a
retirada da cangalha do Reino,
construção das almejadas
choupanas e criação de
empregos.
Esta é uma estória do
imaginário do autor, qualquer
semelhança com fatos reais,
terá sido mera coincidência.
No próximo capítulo
contaremos como a Rainha
Tirana e seus seguidores
chafurdaram na lama.

Programação

49º Aniversário do Guararema F.C.

15/04/2000 - 9:00h -

16/04/2000 - 15:00h 22/04/2000 - 9:00h -

28/04/2000 - 23:00h 29/04/2000 - 23:00h 30/04/2000 - 9:00h -

Jogos da 3ª Idade, com clubes das cidades de Guararema, Mogi das Cruzes,
Jacareí, São José dos Campos, Taubaté, Caraguatatuba, São Sebastião e
outras.
Bingão da Páscoa
Prêmios: 1º - R$ 500,00/ 2º - R$ 200,00/ 3º - R$ 100,00 e uma cesta de páscoa
Jogos com o Vila Santista Esporte e Recreação
Modalidades: futebol de salão, futebol de campo, bocha, buraco, dama,
mata-mata e buraco.
Baile de Aniversário “Conjunto Biriba Boys”
Forró de Aniversário com Neto e Davi “Banda Califórnia”
Torneio de Voleibol Feminino e Masculino: 2x2 (duplas) - Quadra de Areia

Todos os eventos serão realizados na sede social e recreativa do Guararema F.C., sito à
Rua Dona Laurinda, 235 (Centro) - Guararema/SP

Prestigiem e compareçam

Jesus Salva

TAPEÇARIA

Emanuel
Reforma de Estofados, Residenciais,
Escritórios, Auditórios, Motéis
e Hotéis. Temos material
nacional e importado

9774-1572
Bairro Ipiranga - Ao lado do açougue do
Ferrugem

Maria Aparecida Balanças ME
Com. Manutenção e Assistência Técnica
Balanças eletrônicas em geral. Especializada
em Filizola, Toledo, Digipeso. Somos
credenciados pelo IPEM.
Em geral, bares e restaurantes. Tudo para
montagem do seu comércio.

CABELEIREIRO

Edson

Estamos abertos de Segunda a Sábados
das 8:00 às 19:00h.
Com promoção nas quartas-feiras.

9687-2405

Venha conferir!

Rua 19 de Setembro, 130 (Centro)
Guararema/ SP

Rua Major Paula Lopes, 100 (Centro)
Guararema/SP

“Tem ‘jornalista’ que se faz de
cego, será que não deu para
ver os trabalhos dos vereadores publicados no hora H?”
Patriovaldo Magro

“Quando cheguei ao Congresso, queria fazer o bem.
Hoje acho que o que dá para
fazer é evitar o mal.“
Roberto Campos (Senador e
Deputado Federal)
“Alguns juízes são absolutamente incorruptíveis. Ninguém
consegue induzí-los a fazer
justiça.“
Bertold Brecht
“Trocar as ‘Moscas’ não é a
solução. É preciso retirar
também o entulho.“
hora H
“Viver o mais intensamente,
arriscar sempre. Se tivesse 100
anos para viver, eu ainda não
teria tempo para fazer tudo o
que quero fazer.”
James Dean

Bicicletaria

‘Mal’ político no lugar de
‘Mau’ político, faz mal ao
leitor.
Patriovaldo Magro
“O outro jornal parou de comentar sobre criação de cargos na Câmara, será que levaram um puxão de orelhas ou
será que é porque os cargos
criados pela prefeitura, mais
de 20, consiste-se em uma
grande vergonha.”
hora H
“Luto para ver a Lei ser
cumprida e o dinheiro público
bem administrado em favor do
povo.”
Jacy de Pádua
“Fácil é roubar quando o
ladrão é poderoso, com suas
influências políticas e seus
muitos advogados.”
I.Bezerra
“ Não fosse o hora H o outro
jornal não teria assuntos para
suas páginas.”
hora H

Du Josa

Nei

Bar e Mercearia

Consertos e peças para bicicletas
em geral

Tel.: (011) 4656-3907

Av. Antonio T. Muniz,200
Guararema/ SP

Av. América, 1111 (Ch. Guanabara)
Guararema/ SP

Renato José Nogueira
ADVOGADO
Causas cíveis, criminais e trabalhistas

Tels.: (011) 475-2175/ 4799-9756
Rua Expedicionário Pinto de Almeida, 95 - Guararema/ SP

Comércio de Materiais para
Construção Ltda.

Tel.: (011) 475-1754
Av. Antonio Teixeira Muniz, 2051 (Ipiranga)
CEP 08900.000 - Guararema/SP

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

Foto e Vídeo

Tel.: (011) 475-2480
Rua Major Paula Lopes, 80 (Calçadão) - Guararema/SP

