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No Reino de Guaracangalha
Ao se aproximar o dia do
plebiscito, a Rainha Tirana e
seus conselheiros, passaram a
gastar verdadeira fortuna para
tentarem se manter no poder,
pintando centenas de carruagens com seus nomes, escrevendo em quase todas as
choupanas do reino, colando
avisos nas portas dos casebres,
enviando seus arautos para
todos os recantos do reino,
pregando mentiras e usando
ameaças, tudo para iludir o povo.
O pior de tudo isto mesmo é que
a Rainha Tirana usava o dinheiro
do povo para divulgar e mostrar
mentiras, enganava, iludia, mas
mesmo assim o povo ainda,
devido suas fragilidades,
acabava acreditando.
Após a realização do
plebiscito, onde o povo novamente foi comprado com promessas, cestas básicas e iludido
com muita propaganda, o resultado foi a opção pela continui-

dade dos desmandos da Rainha
Tirana, mas felizmente, na
mesma oportunidade resolveram tirar alguns capachos e
eternos Conselheiros, substituindo-os por novos Conselheiros mais ligados às causas
populares.
Como em todas as
estórias da carochinha, quem tem
fada madrinha sempre se dá
bem, esses Conselheiros que
foram derrotados e perderam a
boquinha, ficando sem trabalho,
foram apadrinhados pela Rainha
Tirana, que lhes arranjou uma
colocação, podendo assim usar
seus capachos quando bem lhe
conviesse, inclusive seu puxasaco mór, que foi fragorosamente derrotado, continuou
sendo o arauto oficial do reino.
O que causou tristeza na
época foi ver que teve Conselheiro que realmente defendeu
os interesses do povo, que não
foi capacho da Rainha Tirana,

Você sabia que...
... o Arauto da Rainha
Ti r a n a t e v e a p e n a s 6
votos ?
... que dos 13 vereadores
apenas 5 se reelegeram, e
isso significa uma renovação
de 62 % ?
... se todos respeitassem as
leis de trânsito, não
dirigindo na contra mão, não
parando no meio da rua (fila
dupla),
permitindo
ultrapassagem, enfim não

atrapalhando os outros, a
Cidade ficaria bem melhor ?
... dirigir muito devagar
também é infração de
trânsito ?
... alguns funcionários da
Santa Casa (ganhando
baixos salários) não têm
direito ao vale refeição ?
... uma Cidade que pretende
ser turística preserva suas
construções antigas ?
... uma Administração (Pre-
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Esta é a sede do poder executivo da cidade,
aqui a prefeita manda e fala alto...
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mas não teve seu trabalho
reconhecido e não conseguiu se
manter no cargo talvez porque
fosse o inverso dos capachos da
Rainha Tirana fizeram o possível
e o impossível para enganar o
povo e tirá-lo do cargo; em
contrapartida tivemos a alegria
de ver o Grande Conselheiro,
que havia abandonado a
profissão para ser apenas
Conselheiro, ser derrotado por
aquele que no último plebiscito
o mesmo havia passado para
trás. A vida dá muitas voltas e
é preciso não cantar de galo
antes da hora, nem comemorar
antes da galinha botar o ovo,
mesmo que acredite que o ovo
seja de ouro. Como escrevi
antes o Grande Conselheiro
tinha uma fada madrinha, e
conseguiu uma boquinha no
séquito da Rainha Tirana.
Nos próximos capítulos
iremos mostrar como trabalharão os novos Conselheiros.
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SIMPATIA PARA EMAGRECER
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Antonio Reis

feitura) séria e competente,
quando pretende criar
projetos turísticos, primeiro
incentiva os proprietários de
imóveis a preservarem os
imóveis antigos com suas
arquiteturas coloniais ?
... em Guararema todo dia
vemos suas antigas construções serem demolidas
para dar lugar a imóveis
modernos ?

Quarta-feira pela manhã coloque 1/2 copo de água, e dentro dele o número de
grãos de arroz correspondentes aos quilos que deseja perder. Não coloque a mais
que o desejado, pois os quilos perdidos não são recuperados. À noite beba a água
deixando os grãos e completando com 1/2 copo de água. Sexta-feira pela manhã
em jejum beba a água e os grãos de arroz juntos.
OBS: 1) conserve o mesmo copo durante o processo; 2) não faça regime, pois a
simpatia é infalível; 3) publique no jornal na mesma semana e boa sorte!
Agradeço a Chico Xavier pela simpatia para emagrecer.

D.M.A.S.A.

Chico Paiva

Agradeço a todos os amigos eleitores pela
confiança que depositaram em meu trabalho e
objetivo. Somos “vitoriosos” pois com nossa
árdua e humilde campanha elegemos nosso
representante à
Câmara Municipal (Jacy de Pádua)
E tenham certeza:
MINHA LUTA CONTINUARÁ
Grato.

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!!!

