
FORUM MACACO DE ANDAIME

Por Luciano U. Werner

A Internet é engraçada. Você pode achar informação sobre o que puder imaginar.
Encontra-se sites dedicados às mais diversas áreas, hobbies, passa-tempos, pessoas e
manias. Em minhas viagens internáuticas, já vi de tudo. É só procurar no Yahoo que se
acha algum site que discuta o assunto mais absurdo já inventado.

Outra coisa muito curiosa da Internet são os foruns. Também existem sobre tudo e
todos. O interessante é que os participantes acreditam piamente no que alguém escreve,
só porque “estava escrito na Internet”, independente do absurdo que seja. As melhores
ocasiões são quando ocorrem flames (brigas). Nestas horas, mesmo que o assunto não
seja do seu interesse, passa a ficar interessante.

Para quem está com falta de sites para visitar (e no seu forum habitual não
está ocorrendo nenhum flame), aqui está transcrição de um forum muito interessante.

>Moderador Pedrão
Genti, o patrão liberou e eu acabei de acrescentar este forum aqui no

www.macacodeandaime.com.br. Este é um lugar pra gente se descontrairmos, falar das
bicicleta e desencucar a cuca. Aqui não é pra falar dos andaimes, cimento ou reclamar
dos patrão. Nem é pra falar sobre coisas que estão se vendendo ou trocando (vai na
seção Vendem-se). É pra se falar só de coisa boa. Só peço que não vamos começar os
tal de flame, porque aí o povo fica aperreado e não voltam mais aqui. Divirtão-se!! Falow

>Neco Massa
Tenho uma Barra Forte vermelho tomate, ano 93. Na obra da frente do prédio em

construção que trabalho, tem um peão com uma Barra Circular que já me ralou em 3
rachas. Alguém tem algum conselho prá eu invenenar minha magrela?
obs: Já fiz algumas modificação na minha possante. Coloquei um catavento no guidão e
franjinhas (tricolor) nos punho. Também troquei o banco por um de franjinha do Curíntia.
Valeu, hómis!

>Tonho Vergalhão
Tem gente aqui?

>Mengão
Mengo! Mengo! Mengo! Mengo! Mengo! Mengo! Mengo! Mengo! Mengo! Mengo!

Mengo! Mengo! Mengo! Mengo! Mengo!

>Zé Trolha
Minha especialidade é mexer em carrinhos de mão, mas já preparei várias

magrela. Acho que com as modificação que vou sugerir, tua montaria vai virar uma
verdadeira betoneira de força!

De modo geral, as Barra Circular tem uma relação peso/potência mais alta que as
Forte. Além disso, apresenta uma ciclística um pouco superior. Então vamos lá. Primeiro,
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tire todo o miolo do escape. Isso vai liberar a saída dos gases, facilitando a descarga de
ítens não consumidos. Por isso, tome cuidado quando vier ovo na marmita para não se
borrar (se vier repolho junto, sempre vá ao banheiro antes de tirar um racha). Por ter
liberado o escape, terá de enriquecer a mistura. Pra isso, tome uma xicrinha de óleo de
fígado de bacalhau toda manhã antes de sair prá obra. Com a mistura tão rica, muito
cuidado quando trepar nos andaime!

Agora vamos mexer  no torque. Troque os pedais originais pelos da Caloi
Cecizinha (pode deixar as florzinhas se quiser). Com isso tua arrancada vai ficar mais
potente (só naõ force demais, pois agora está com o escape liberado e a mistura rica -
pode furar as calças). Para não perder em velocidade final, troque a roda da frente por
uma daquelas de entregador de carne de açougue. Um guidão da Monark Dobramatic
melhora em 80% a ciclística, por isso é um bom  investimento (fácil de achar em qualquer
ferro-velho). Se tu já não tem, ponha uma buzina arretada, porque com a mistura rica e o
escape liberado, a potência desenvolvida é tamanha que é bom avisar os pedestre que tu
tá chegando!

Quanto ao catavento e as franjinha, dá pra deixar, pois fazem o maior sucesso
com as mina aqui do bairro. Vixi, com isso tudo hómi, sua magrela vai ralar a de qualquer
peão (nem os que trabalham pro seu Ermírio vão encarar)!

Me conte se ficou porretcha!

>SupperBicical
Que porcaria de Barra Circular, seus pobre! Vão comprar uma Peri, esta sim é bici

de macho. A minha Peri queima qualquer destes ferro-velho, seus otário!!!

>Moderador Pedrão
Ô Supper, manera as palavra, mano! Aqui a gente é tudo amigo. Falow

>Bédi Tijolo
Neco, teu banco do timão é só a capa ou daqueles de molas que range nhec-

nhec? Se não for, recomendo pôr o de molas nhec-nhec, que melhora muito a ergonomia
e o conforto da buzanfa na hora de martelar os pedal. Depois que coloquei na minha Peri,
ficou bem melhor.

>Tico Marreta
Caro Zé,
Achei joinha as modificação que você sugeriu pro Neco. Também pretendo mexer

na minha Forte pra ela ralar um assentador de tijolo garganta lá da minha obra. O mesmo
cabra fala que se eu não tirar os canudinhos cortados que coloquei nos raio, nunca vou
ter grande velocidade final. O poblema é que deu uma mão de obra danada cortar tanto
canudinho e enfiar nos raio, além do barulho muito porreta que fazem (minha mina até me
chama de Tico Ventania!). Tenho de tirar?
[ ]ão

>Eu
Vocês vão tudo tomar [deleted by mod Pedrão] seus pau [deleted by mod Pedrão].

Bando de [message terminated by mod Pedrão]

>Tonho Vergalhão
Tem gente aqui? Pô, ninguém me responde.

>Chico



Alguém vai comprar um carrinho de mão? Se quiser, manda um meil pra mim que
eu tô vendendo um carrinho de mão zero kilometro e com pouco uso sem nenhum
amassado mas com o pneu arriado por isso dou um descontão legal mas mesmo assim tá
barato então vamo aproveita aí que eu vou vender logo. Manda um meil pra
chicodaorpec@votorantim.com.br.

>Moderador Pedrão
Amigo Chico
Como espliquei bem no começo, aqui é o Forum, não o Vendem-se. Se você

quiser vender ou comprar, vai lá no Vendem-se. Falow.

>Mengão
Mengo! Mengo! Mengo! Mengo! Mengo! Mengo! Mengo! Mengo! Mengo!

>Moderador Pedrão
Ô pessoal, vamo copera aí. Não dá pra ficar falando só de bola aqui se não vai ter

flame! Já tem gente reclamando pro dono do site de que aqui só se fala do mengo e isto
não pode. Se isso continuar assim, os hómi vão corta o Forum! Pega leve pessoal, e sem
chingamento. Falow.

>Zé Trolha
Hómi, tenho que concordar com o assentador. Os canudinho altera a taxa de

ventilação do aro e dos pneus, e com isso a borracha espande, aumentando tua
aderência no chão. Resultado: tu perde em final. Um macete que evita isso e mantém o
barulho de ventania é por os canudinhos em só metade dos raio. Fiz isso na minha e
esmerilhei uma Caloi 5! E não abri mão daquele barulhinho tlec-tlec porretcha!

>Eu
[message terminated by mod Pedrão]
[user banned by mod Pedrão]

>Mengão
[message terminated by mod Pedrão]

>Neco Massa
Ô Zé, acho que deu cagada. Liberei os escapes, tomei o óleo de rícino e fiz todas

as modificação que você mandou. O poblema que tenho é que agora meus pneu (o
traseiro de trás) tá patinando, e a corrente já caiu duas veiz na arrancada. Resultado: fui
pro chão e ralei meu capacete novinho (branco ainda por cima, que tinha ganho do
engenheiro da obra). Comé que fasso pra arruma isso?

>Mengão
[message terminated by mod Pedrão]

>Tonho Vergalhão
Tem gente aqui? Ô pessoal, ninguém quer conversar com eu?

>Zé Trolha
Mas tu não tá prestando atenção! Eu falei óleo de fígado de bacalhau!!!! Com óleo

de rícino não funciona, pois não tem viscosidade suficiente. E pro pneu não escorregar, tu
tem que tentar arrancar com a buzanfa em cima do banco, se não não dá tração, e aí meu
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amigo, tu vai beijar asfalto mesmo. Pra corrente, isto acontece porque tu tá com ecesso
de potência, por isso vai ter de descolar uma corrente de Caloi 5 (difícil) ou Ipanema.

>SupperBicical
Já falei seus mané, vão comprar uma bici de home! Estas porcarias de Circular e

Forte não dão pro cheiro! Minha Peri descasca vocês tudo!! Haha!

>Moderador Pedrão
Supper, não vou avisar de novo, se você continuar na agressividade fico na

obrigação de zerar suas mensagem. Falow.

>Compasso
Alguém vai no jogo amanhã?

>SupperBicical
[message terminated by mod Pedrão]
[user banned by mod Pedrão]

>Neco Massa
Caro Zé
Me desculpa a vergonha que eu passei! Entendi óleo de rícino, e com toda esta

briga que tá aqui, acabei se perdendo nas mensagem. Amanhã tiro os curativo do joelho e
o emplastro Sabiá das costas, daí vou tentar achar a corrente de Caloi 5.

>Tico Marreta
Eitcha desgraça da peste, Neco. Liga não que isso acontece. No tempo que eu

tinha uma Ipanema, também perdi os freio e fui parar no mato (mas antes peguei um
arame farpado). Rasguei a buzanfa e fiquei uma semana sem poder andar de magrela.
Sei de um peão na obra aqui que tem uma corrente de Caloi 5 pra vender. Manda um mail
pra mim que a gente conversa ( ticomarreta@villares.com.br ).
[ ]ão

>Tonico do Balde
Falaí pessoal! Sou meio novo aqui no site, mas quem me deu um toque foi o

Pedrão, que desde que colocaram a Internet aqui na nossa obra a gente tá entrando
direto e daí o Pedrão me falou do forum que é um lugar legal pra se falar das bici e
desencucar a cuca (aliás o Pedrão é gente boa mesmo, do tipo que empresta o capacete
se a gente não tem). Ô Zé Trolha, gostei dos teus conselho, mas eu tô na dúvida. Tem um
cabra me oferecendo uma Caloi 5 por 70 reals, ano 81 mas ele é meio papo-furado, sabe,
do tipo que canta mais que canário e daí eu tô meio na dúvida se é uma boa pois afinal é
70 reals, né!! Diz o hómi que tá inteirinha mas tá com guidão de Peri, que deixa a
máquina mais lenta na arrancada mais ganha na final (ele disse que já ralou Barra
Circular, Forte e até Peri, chegou a me dizer que até quase pegou um moleque ricaço
com uma Caloi 10, mais como falei ele é meio garganta daí eu fico na dúvida). O que
você acha, será que vale os 70 real e será que anda tão bem assim, sabe como é, eu fico
na dúvida.
Até.

>Neco Massa
Valeu mano Tico!!!!! Já to escrevendo procê. Já tirei os curativo e com o canivete

de pica fuma do meu tio dei um uns trato nos arranhão do capacete, até que ficou meio
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bão. A magrela arranhou um pouquinho o espelho e quebrou o cata-vento, mas já
consertei. Amanhã vou dar umas volta por aí e vou tentar a ténica do Zé.

>Bédi Tijolo
Alguém tem uns dois pedal de Peri sobrando aí? Os meu tão meio gasto e eu tava

querendo dar um trato na magrela. (btijolo@orbram.com.br)

>Zeca
Mais que coisa de viadinho é isso aqui bem que na obra do shópis centris me

disseram que isto aqui era coisa de [message terminated by mod Pedrão]
[user banned by mod Pedrão]

>Moderador Pedrão
Bédi Tijolo, dá uma chegada lá na seção Vendem-se que sempre tem peão

vendendo as coisa lá. Aqui não posso permitir trocas comerciais porque daí o patrão
bronqueia porque ele me deixou criar o forum mas era só pra conversar e desencucar a
cuca, sabe? Ô pessoal, vou pedir de novo pra vamo parar os chingamento. Falow.

>Zé Trolha
70 reals tá meio caro, tem que se vê o estado da máquina. Tu tem que olhar bem

a corrente, a mesa e os pneu, pois a 5 é uma baita bici mas tá meio difícil de achar peça.
Uma roda de trás tá valendo uma nota preta, porque tá muito na dificuldade de se
conseguir. E esta história de bota guidão de Peri e conversa fiada. Tem uns animal que
acha que daí aumenta a final, mas tenho experiência e te garanto que a potência da 5
está na arrancada, já que a final dela é meio manca. Nego bom de guidão com uma 5 rala
até Peri de piloto pescoço, mas se for dois cabra bão a Peri sempre vai ralar a 5 depois
dos primeiro 100 metro. A força da bixinha tá na arrancada. Tá certo que se tu preparar
ela (liberar escape, mexer na relação, etc e tal) fica um baita canhão. Mais aí tu tá falando
em pelo menos uns 30 reals de peça, não é pra qualquer peão.

>Eu
Aí bando de [message terminated by mod Pedrão]
[user banned by mod Pedrão]

>Moderador Pedrão
Ô pessoal, vamo copera. Estes chingamentos aparecem também lá no

computador do dono do site, e ele já me mandou 2 meil reclamando da baixaria. Não dá
prá gente se entender sem chingar? Me desculpem-me o pessoal gente boa, que nem o
Neco, o Tico, o Zé e demais outros que vem aqui pra prestigiar e realmente desencucar a
cuca, mas tem gente que não dá. Daqui a pouco vão corta nosso Forum. Falow.

>Compasso
Alguém vai no jogo amanhã?

>Chico
Alguém vai comprar um carrinho de mão? Se quiser, manda um meil pra mim que

eu tô vendendo um carrinho de mão zero kilometro e com pouco uso sem nenhum
amassado mas com o pneu arriado por isso dou um descontão legal mas mesmo assim tá
barato então vamo aproveita aí que eu vou vender logo. Manda um meil pra
chicodaorpec@votorantim.com.br.
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>Moderador Pedrão
Chico, tu é anemalfabeto? AQUI NÃO É O LUGAR DE VENDER AS

COISA!!!!!!!!!!!! Me desculpem-me o pessoal sério (que nem o Neco, o Tico, o Zé e demais
outros) mas tem gente que não quer copera. Que custa ser gente boa um pouco? Falow.

>Zé Trolha
É Pedrão, tem uns animal que não tem jeito mesmo. A gente vem aqui pra ajudar

a galera mas tem uns animal que estraga tudo. Não dá mole pra estes cara não!

>Tico Marreta
É isso aí!

[ ]ão

>Supper_Bicical
[message terminated by mod Pedrão]
[user banned by mod Pedrão]

>Compasso
Alguém vai no jogo amanhã?

>Eu voltei
Aí bando de [message terminated by mod Pedrão]
[user banned by mod Pedrão]

>Mengão2
Mengo! Mengo! Mengo! Mengo! Mengo! Mengo! Mengo! Mengo! Mengo!
[user banned by mod Pedrão]

>Eu de novo
Mais que [deleted by mod Pedrão], seus pau [deleted by mod Pedrão]. Bando de
[message terminated by mod Pedrão]

>Tonho Vergalhão
Tem gente aqui agora? Sacanagem, isto é no mínimo uma grande falta de

educação eu ficar falando aqui sozinho e ninguém vem falar comigo me deixando falando
com as paredes por isso vou reclamar lá no site porque meu mestre de obra disse que
aqui era tudo gente boa mais acho que não é não.

>Chico
Alguém vai comprar um carrinho de mão? Se quiser, manda um meil pra mim que

eu tô vendendo um carrinho de mão zero kilometro e com pouco uso sem nenhum
amassado mas [deleted by mod Pedrão]

[message terminated by mod Pedrão]

>Compasso
Alguém vai no jogo amanhã?

.

.

.
This forum is no longer active > Refer to www.macacodeandaime.com.br
Forum terminated by host: server.votorantim.com.br
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