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Carta ao Colega:
Pena que durou pouco o mais
do que merecido descanso dos
nossos redatores. Afinal,
depois de muito tempo
tirando leite de pedra pra por
o nosso glorioso PASQUIM
nas bancas todos os meses,
convenhamos que tal tarefa
fácil não é.
Mas o que importa é que aqui
tamos nós, atrasados, mas não
tanto quanto os velhos trens
da saudosa RMV, com o
besteirol que conseguimos ao
longo de nosso recesso.
Até abril!
Mas o importante é que aqui
tamos nós, trazendo as
últimas que nossos
incansáveis colaboradores se
empenharam em obter.
Até abril, o mês das flores!
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N

a edição de abril de
2008 foi publicada a
seguinte nota sobre
a quantidade de lixo
eletrônico que tava
circulando na nossa rede:
ra quem anda reclamando da
quantidade de lixo eletrônico que
pinta diariamente na caixa de
entrada de mensagens dos
imeils, o PASQUIM sugere
o modelo de arquivo aí do
lado, próprio pra receber
qualquer coisa que fuja do
padrão de qualidade que
cada um tem. Mas
recomenda que os interessados
adquiram duas unidades, pois do jeito
que as coisas andam, uma só pode
não dar conta.

P

N

aqueles dias, a
gente nunca
poderia nunca
imaginar que a quantidade
e a, digamos, “qualidade”
desse lixo iria crescer
tanto, mas tanto, a ponto
de que alguns colegas já
estarem pondo um penico
embaixo do computador
pra facilitara higiene e
limpeza da sua máquina...

C

ês se lembram da
listinha dos que
aniversariantes que o
PASQUIM divulga desde o
Século passado? Não?! Tudo
bem, a gente repete:
 Dia 2: Jordão
 Dia 8: Bispo
 Dia 9: Chico
 Dia 13: Wagner
 Dia 16: Celso
Anotem em suas agendas,
pois no ano que vem não
haverá mais colher de chá.

I

nstruções do Xuchu para
um perfeito banho de
verão: 1) ponha o controle
de temperatura do chuveiro
no frio;2) dispa-se; 3) entre
debaixo da água fria; debaixo
dela não faça nenhum
movimento como ensaboarse, lavar o sovaco, etc,
durante três minutos e trinta e
cinco segundos; 4) neste
período de tempo, a água fria
correndo por toda a superfície
do seu corpo terá expelido
todo o excesso de calor que
estiver dentro do seu corpo;
5) aí sim, pode usar o sabão à
vontade e fazer todos os
movimentos que quiser.
No próximo número, não perca a
notícia sobre a correção plástica
de um colega

P

arece que o DETRAN
tá precisando cassar
algumas carteiras de
motorista dos de 64, pois dois
coleguinhas andaram
destruindo seus veículos em
audaciosas manobras, para as
quais não têm mais reflexos à
altura. Vadinho Comunista e
Luiz Carlos merecem
encabeçar a lista dos
cassáveis, cês não acham?

C

ês se lembram
daqueles dibres do
Garrincha, que fazia
que ia mas não ia? O Bispo
aderiu à tática: a cada quinze
dias ele liga dizendo que tá
vindo pro VP, pra São Paulo
ou Pouso Alegre, mas fica só
na ameaça. Uns dizem que é
sacanagem, mas outros já
acham que os canos decorrem
do peso da idade...

E

m homenagem ao
centenário do Dr. José
Leite, não podemos deixar
de citar histórico fato
ocorrido num exame oral em que
o Wilson não deu uma única
resposta certa e o professor
comentou: “que pena, cê foi
muito mal, né ”. E ante a
concordância do nosso colega

completou: em compensação
cê não sabia m... nenhuma, né
mesmo?...

