7

Abril de 2002

&

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. Vamos ao assunto de hoje:

TRÂNSITO EM GUARAREMA
Quem circula (a pé
ou de carro) diariamente
por Guararema pode
verificar que esta se
tornando complicado o
transito em nossa cidade,
como se diz, esta com
ares de cidade grande,
tem hora que é muito
mais fácil atravessar uma
rua em Mogi das Cruzes,
ou mesmo dirigir em
Mogi das Cruzes, do que
em Guararema.
Tem hora em que o
pedestre tem de aguardar
muito tempo para atrav e s s a r a Av. D o n a
Laurinda, a Rua Dezenove de Setembro, Praça
nove de Julho, etc..., isso
porque não existe um
semáforo para que os
veículos dêem vez ao
pedestre.
Temos também o
fato dos maus motoristas
(pessoas que deveriam
zelar pelo transito de
nossa cidade) que não
respeitam as sinalizações
de transito, como as
placas de preferencial,
proibido estacionar e
mesmo placa de contra
mão; diariamente vemos
veículos entrando na
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contra mão na Pç. Cel.
Brasilio da Fonseca (Pç. do
Coreto), diariamente vemos também pessoas que
estacionam na fila dupla
defronte a Banca de jornal,
e é só olhar nas ruas e
veremos carros estacionados no ponto de taxi da
pç. Cel. Brasilio da Fonseca, ou em outros locais
onde existem placas de
proibido estacionar, inclusive defronte ao Banco do
Brasil, onde um alto
funcionário da Prefeitura
estaciona seu JEEP na
contra mão de direção e em
local proibido, e a fiscalização de transito nada
faz, não porque não quer,
mas é que é totalmente
insuficiente para fiscalizar
duas praças e três ruas
paralelas.
Agora vejo uma
noticia no outro jornal,
dizendo que a partir do
segundo semestre teremos
melhorias no transito, com
mãos de direção, regulamentação dos locais de
estacionamento. Pergunto:
De que adianta se não
existe fiscalização, ou
quando existe é insuficiente ou não conhece as

leis de transito ? Falo isso
porque outro dia queriam
me multar porque estava
estacionado em uma faixa
amarela, só que não existia nenhuma placa regulamentando a faixa amarela, inclusive quando o
guarda procurou não
achou, mas falou que não
podia e pronto; então se
eu pintar as guias em
frente de casa de amarelo
é proibido estacionar ?
Mas acredito que não é
bem assim, toda guia
amarela tem de ter uma
placa de regulamentação.
Então não adianta sinalizar a Cidade se não
multar quem não respeitar, não importa se é
um alto funcionário da
Administração, ou mesmo
a Senhora Prefeita que já
entrou com seu Vectra e
estacionou na contra mão
na Pç. Cel. Brasilio da
Fonseca; não respeitou a
lei de transito tem de
multar e pronto, não é dar
tapinha nas costas e tudo
bem, e tem ainda de
instruir bem os agentes de
transito para que conheçam, cumpram a lei e
não cometam injustiça.

“O maior dos crimes é o da
corrupção. É através dele
que desencadeiam os demais.”
Ver. Jacy de Pádua - PSB
“Não considero possível
re p re s a r o s a b u s o s d a
imprensa com leis repressivas. Contra a imprensa
n ã o h á o u t ro re m é d i o
profícuo senão a mesma
imprensa”
Cavour

“Não devemos somente
obedecer às leis, mas
também vivificá-las e
cooperar para que se
renovem.”
César Abreu
“A lei é efetivamente o ato

“Fazer o cidadão assinar
uma confissão de dívida, o
leva ao constrangimento.”
Ver. Jacy de Pádua - PSB
“Para haver democracia, é
preciso que haja Justiça.”
Ver. Jacy de Pádua - PSB

Charles Bispo

Quando a conheci, tinha 16 anos. Ela não sei. Fomos
apresentados numa festa por um carinha que se dizia
meu amigo. Foi amor à primeira vista. Ela me
enlouquecia. Nosso amor chegou a ponto que já não
conseguia viver sem ela, mas era um amor proibido.
Meus pais não aceitavam. Fui na escola e passamos a
nos encontrar escondidos, até que não deu mais. Fiquei
louco, eu queria, mas não a tinha. Eu não podia permitir
que me afastassem dela. Eu a amava.
Bati com o carro. Quebrei tudo dentro de casa e quase
matei minha irmã. Estava louco, precisando dela.
Hoje tenho 39 anos estou internado num hospital sou
inútil e vou morrer abandonado pelos meus pais, amigos
e por ela.
Seu nome cocaína seu apelido crack.
Meu amor, minha vida, minha destruição e minha morte
devo a ela.

Droga

Gen

MATERIAL E MÃO-DE-OBRA

Rede

Fabricação Própria

O melhor atendimento. O menor preço.

FÁBRICA

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

“(...) de uma maneira
sacana, a prefeita usa de
artimanha para poder
abocanhar do contribuinte
um tributo que não é
devido.”
Ver. Jacy de Pádua - PSB
sobre a cobrança do
IPTU progressivo

Drama de um apaixonado
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oficial de maior realce na
vida política.”
José Afonso da Silva

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

