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Ponto de Encontro Efeitos Defeitos
No Reino de Guaracangalha
A Grande Vitória

Neste capítulo vamos
deixar um pouco de lado o
Tribunal de Inquisição, e vamos
falar um pouco sobre assuntos
variados, que continuavam
ocorrendo no Reino de
Guaracangalha. Tivemos o fato do
Arauto da Rainha, ter partido com
tudo para o ataque dos membros
do Tribunal de Inquisição,
inclusive ofendendo moralmente
um de seus membros, usando
trocadilhos com seu nome, e
assinando como “Zé do Brasil”,
esquecendo-se que no dito da
época, Zé do Brasil significava
sujeito sem pai nem mãe; falando
que esse Conselheiro largou o
emprego para viver as custas dos
cofres do tesouro real, se
esquecendo que um dos mais fiéis
seguidores e Ministro da Rainha
Tirana, largou o emprego de
preceptor, para viver apenas as
custas do tesouro real, que o
Ministro da Saúde a muito tempo
não trabalhava, e igualmente vivia
as custas do tesouro real, e
tivemos ainda o Príncipe

Maquiavélico que nunca trabalhou,
sempre viveu as custas do tesouro
real, e tivemos ainda o Arauto da
Rainha, que também viveu muito
tempo as custas do tesouro real em
troca das mentiras que apregoava
ao povo, isto é: tal qual os vampiros
viviam as custas do sangue do
povo de Guaracangalha. Talvez era
por isso que na época a despensa
real comprava tanto alho, era para
que o povo não tivesse para
comprar e com isso ficassem
impedidos de espantar os vampiros
do reino.
Outro fato incrível ocorrido no Reino de Guaracangalha, foi
a participação do Reino nos jogos
realizados em um reino próximo,
onde teve participantes de todos
os reinos da região, e
Guaracangalha se preparou bem
para esses jogos, contratou
preceptores de fora a peso de ouro,
nomeou um Grande Ministro para
Ministro dos Esportes, afinal o
Reino precisava mostrar lá fora que
estava bem preparado, e nada
melhor do que ter um Grande

Ministro, tal qual os reinos mais
poderosos.
Após o término dos jogos, quando
fomos conferir os resultados, vimos
que graças ao Grande Ministro, o
Reino de Guaracangalha conseguiu
o feito de conquistar o último lugar
na disputa, ficando atras de muitos
reinos que são muito menores, bem
mais pobres, e não tem ministros
dos esportes e preceptores pagos a
peso de ouro.
Mas como o Reino de
Guaracangalha e outros reinos da
época são apenas parte do
imaginário do autor, tudo é possível,
Ministro de obras que não é
engenheiro, Ministro da Saúde que
não é médico (onde já se viu uma
mulher ter de submeter ao vexame
de pedir ao ministro da saúde uma
guia para fazer exame ginecológico?)
a Rainha como mulher deveria ter
pensado nisso, Ministro da
Promoção Social que não é
assistente social, mas como na
imaginação tudo vale, vamos
imaginar que esta tudo certo.
“Deus salve a Rainha”.

Curtas e boas
O médico encontrou o rapaz e
lhe disse:
- Você não viverá mais de uma
semana se não parar de andar
às voltas com mulheres.
- Eu tenho uma saúde de ferroresponde o rapaz. - Isso não
me faz mal algum.
- Mas acontece que uma delas
é minha esposa - respondeu o
médico.
O fazendeiro para o caipira:
- Nesta terra dá arroz?
- Num dá não, sinhô.
- E feijão, dá?
- De jeito nenhum!
- Dá frutas e verduras?

- Também num dá não, sinhô.
- Soja, café, amendoim, não dá
nada?
- Já disse dotô, num dá nada.
- Quer dizer que não adianta eu
p l a n t a r, q u e n ã o d á n a d a ,
mesmo?
- Bom, prantando é outra coisa.
- Quando erramos seu salário no
mês passado adicionando 500
reais, você não reclamou. Este
mês em que reparamos o erro e
descontamos 500 reais do seu
salário, você vem reclamar?
- É um erro que ainda tolero e
deixo passar, mas dois já é
demais.
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Esta é a sede do poder executivo da cidade,
aqui a prefeita manda e fala alto...

- Bonito seu relógio! Quanto
você pagou?
- Não paguei nada, ganhei
numa corrida!
- Legal. Havia muita gente na
competição?
- Não, só mais três
competidores. O dono e dois
policiais.

“Se for para defender o
direito do povo e tiver que
pagar com a vida, estarei
de pé.”
Ver. Noel Pereira
“A esquerda não é um rótulo. A esquerda é uma
prática.”
Gov. Antony Garotinho PSB
“É chegada a hora de estancar esta orgia financeira que vem ocorrendo há
muito tempo com o dinheiro público em nossa
cidade.”
Ver. Jacy de Pádua
“... as denúncias veiculadas pelos meios de comunicação de massa em horário nobre no SPTV no
início desta semana nos
causou vergonha pois, em
pleno século XXI, com estes desenvolvimentos
tecnológicos hoje vividos
por nós, a mortalidade infantil em nosso município
d e G u a r a re m a c re s c e u

Paciente ao psiquiatra: Sou tão
infeliz. Ninguém gosta de mim.
Psiquiatra:
- Isso não é verdade. Eu gosto
de você:
Paciente:
- Tudo bem, mas não posso
pagar a todo mundo!

nos últimos 20 anos.”
Profª Rose
“... neste mandato a gente
está parado, até agora não
conseguimos fazer nada.”
Ver. Djalma de Faria
“... porque já vimos demonstração de sobra de
que esta administração não
vem sendo séria no trato
com o dinheiro público.
Ver. Lair
“... e se não é honesta, eu
acho que então o povo não
está sabendo escolher, então o povo é tudo trouxa, é
tudo otário...”
Ver. Djalma de Faria
“... Sra. Presidente... um
projeto não pode ser aprovado e depois reprovado.”
Ver. Luiz Pereira
“... infelizmente há algo de
muito grave neste relatório.”
Ver. Moscatelli,
referindo-se à CEI
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...Esta é a sede do poder legislativo da cidade,
aqui a prefeita sonha em voltar a falar mais alto...

... Este é o poder supremo da cidade, o poder da voz do
cidadão guararemense. Aqui o povo manda e fala alto!

