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No Reino de Guaracangalha
O fim está próximo II
Antonio Reis
fome que comesse as flores dos
jardins.
Enquanto o povo clamava por
empregos, ela dava circo, assim
conseguia ludibriar os pobres
coitados.
Na antigüidade existiu um
imperador que também pensava
assim, se o povo tem fome vamos dar circo para que ele se distraia e esqueça da fome.
Mas o povo já estava consciente, já conhecia essa Rainha, que
nas reuniões onde ia pedir para escolherem seus conselheiros, ela
falava que não iria mais prometer
nada, apenas ia cumprir o que
havia prometido anteriormente, só
que se esquecia que o povo não
era mais bobo, e que ela teve muito
tempo para fazer o que havia
prometido e não havia feito.
Quando uma pessoa do povo
arrumava um trabalho, e não conseguia executar o serviço para o
qual foi contratado, ele era demitido e contratavam outro; com a
Rainha Tirana e seu séqüito, também foi assim, o povo contratou
(escolheu), pagou durante muito
tempo esses maus funcionários

(conselheiros), e eles se mostraram uns péssimos trabalhadores, com isso o povo resolveu demiti-los e colocar outros em seus
lugares, tentando sempre ter o
melhor para o Reino.
O povo aprendeu que quem
administra o Reino é a Rainha, e
quem fiscaliza são os Conselheiros; por isso era preciso escolher
bem quem colocar como Conselheiro, analisar se ele era independente ou capacho da Rainha Tirana, porque se ele fosse capacho
jamais iria fiscalizar nada, mas
sim esconder todas falcatruas que
a Rainha fizesse, e se ele fosse
independente e da oposição à Rainha, realmente iria fiscalizar,
cobrar e exigir que a Rainha
cumprisse o que havia prometido.
Sempre foi e sempre será assim: Quando um governante não
tem oposição, ele se torna ditador,
sabe que pode fazer o que quer
porque ninguém irá falar nada;
mas quando se tem uma oposição
atuante, ele é obrigado a trabalhar
corretamente. O povo aprendeu
que errar é humano, mas persistir
no erro é burrice.

PINTURAS E REPAROS ESPECIALIZADOS
SOLDAS: ELÉTRICA E OXIGÊNIO
Desejamos parabéns à Guararema pelos seus 101 anos, e à toda comunidade que
está sempre de braços abertos para receber visitantes. São os sinceros de
funilaria e pintura Peta

Av. Antonio Teixeira Muniz, 1435 (Ipiranga) - Guararema/SP

COMERCIAL DE BEBIDAS LTDA.

Parabeniza Guararema pelo 101º
aniversário

Tel.: (011) 475-2374
Rua Dona Laurinda, 129 (Centro) - Guararema/SP

O analfabeto Político

O pior analfabeto é o analfabeto político. Ele não
ouve, não fala nem participa
dos acontecimentos políticos. Ele não sabe que o custo de vida, o preço do feijão,
do peixe, da farinha, do aluguel, do sapato e do remédio

dependem das decisões políticas. O analfabeto político
é tão burro que se orgulha e
estufa o peito dizendo que
odeia a política. Não sabe o
imbecil que da sua ignorância
política nasce a prostituta, o
menor abandonado, o assal-

“Tudo aquilo que é mantido pela
força nunca pode durar muito
tempo.”
Lutero
“Compreendi que não bastava
denunciar a injustiça. Era preciso
dar a vida para combatê-la..”
Albert Camus
“Existem verdades que a gente só
pode dizer depois de ter
conquistado o direito de dizê-las.”
Jean Cocteau
“O tirano morre e seu reinado
termina. O mártir morre e seu
reinado começa.”
Soren Kierkegaard
“Nos olhos do jovem arde a chama.
Nos do velho brilha a luz.”
Victor Hugo

tante e o pior de todos os bandidos, que é o político vigarista, pilantra, o corrupto e lacaio
das empresas nacionais e
multinacionais.

Bertold Brecht

“Sob o manto da legalidade
pretendem realizar as eleições no
município, com isso a vontade do
povo de Guararema não está sendo
respeitada.”
Jacy de Pádua
“O homem nunca encontrou uma
definição para a palavra
liberdade.”
Abrahan Lincoln
“Se você é capaz de tremer de
indignação a cada vez que se
comete uma injustiça no mundo,
então somos companheiros.”
Che Guevara
“Lembra-te sempre: cada dia nasce
um novo amanhecer.”
Chico Xavier
“Tudo no fim dá certo, se não der
certo, é porque não chegou ao fim.”
autor desconhecido
“Alguns fazem manchetes, enquanto
outros fazem História.”
Philip Elmer-De Witt
“Ser pedra é fácil, difícil é ser
vidraça.”
Provérbio Chinês

“Eu desafio qualquer pessoa nesta cidade, a
provar que as denúncias feitas pelo hora H
não sejam verdadeiras.”
Jacy de Pádua
Lava Rápido

BUITA

Funilaria e Pintura PETA

“O verdadeiro analfabeto é aquele
que sabe ler, mas não lê.”
Mario Quintana

Vitória

Sob nova direção

Agrovale Grandiflora
Produtos Agropecuários em Geral
Parabenizamos Guararema pelo seu
aniversário

Parabéns Guararema!!!
Fazemos lavagens simples, completa
e limpeza interna Preços especiais
para táxi e veículo escolar.
Atendemos a carros de passeios,
ônibus e caminhões
Av. Antonio Teixeira Muniz, 433 (Ipiranga)
- Guararema/SP

Vereador

Hoje retornamos ao nosso
reino da fantasia onde imperavam a Rainha Tirana e o Príncipe Maquiavélico, que tudo faziam para ludibriar e comprar
seus súditos.
Estando próximo ao dia do
grande plebiscito, onde o povo
iria escolher seus novos governantes, a Rainha Tirana começou a querer mostrar serviço, arrumando as estradas do reino,
iniciando a construção de umas
poucas choupanas (quando ela
havia prometido que em 4 anos
construiria muitas), a construção
da estalagem, enfeitou os jardins
do reino; enfim tentou fazer de
tudo para que seus súditos voltassem a escolher os mesmos conselheiros capachos. O povo clamava por emprego, choupana,
comida, educação e saúde.
Se ela queria ter agradado o
povo por que não implantou uma
horta municipal, e criou um sacolão onde os produtos da horta municipal pudessem ser vendidos a
preço de custo? É que isso não
iria aparecer, era preferível plantar florzinhas, e se o povo tivesse

“É preferível construir escola
para crianças do que cadeia para
os homens.”
Elza Cook

Nelsinho
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Novo tel.: (011) 475-1229
Av. Antonio Teixeira Muniz, 934 Guararema/SP

SINCERIDADE E
HONESTIDADE NÃO SE
COMPRAM, CONQUISTAM-SE.
POR ISSO O POVO DE
GUARAREMA MERECE
NOSSO RESPEITO. PARABÉNS
GUARAREMA!!!

Reportagem de casamentos,
aniversários,batizados e eventos em
geral. Câmeras, Filmes e Revelações.
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A luta continua contra o mau uso do dinheiro público.

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

