ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO DO GIDAT
Soneca: Declaro aberta a primeira reunião do G-13 (*1)
Adriano: Precisamos decidir o que fazer para a próxima FETEC!
Flavio: Eu não vou participar, pois eu prefiro aproveitar o tempo livre
desevolvendo meu lado técnico em casa. (*2)
Soneca: Ah! gostaria de apresentá-los o novo integrante do grupo, todos conhecem
o Betoni!
Beto: Porra soneca, deixa de boiolagem, lógico que todo mundo conhece...
Betoni: E aí...
Mimi: Falando em boiolagem, este nome do grupo G-13 é extremamente homossexual,
que tal mudar para GIDAT(*3)?
Soneca: Gostei...
Paulinho: Ahhhh Gidat, Gidat (Puxando a camisa do Soneca)
Soneca: Para paulinho... Pombas... Ai cocô...
Adriano: Gidat fica mais boiola ainda!
Soneca: Não tem problema! O que você acha, meu caro colega Edvar?
Todos: AHHHH EDVAR, EDVAR, EDVAR, EDVAR.
Sérgio: Desculpa o atraso, o que eu perdi?
Flávio: Cala a boca, sérgio!
Soneca: Estávamos decidindo o novo nome para o grupo. Que tal GIDAT? Grupo
Integrado de Desenvolvimento e Aperfeiçoamento...
Beto: Putz, muitoooo viado!
Paulinho: Ahhhh Gidat, Gidat (Puxando a camisa do Soneca novamente).
Markizie: Já tô ficando nervoso! Tenho um projeto com um lazer para apresentar,
só preciso que alguém cuide das minhas holografias 3d...
Brasil: Deixa comigo! Boto tudo guardado na máquina de lavar...
Adriano: Tá bom, tá bom, que tal a gente fazer um braço mecânico montado em um
carro de controle remoto com asas e acesso à internet.
Soneca: O que é internet?
Beto: Porra, que viadagem...
Betoni: Acho melhor a gente falar com o zé paulo, ele pode nos dar uma carona
até o fundão e mostrar o seu manete mecânico.

Mimi: É mecânico? Não tinha percebido...
Adriano: Diz que ele dirige muito bem.
Gargamel: O manete?
Moore: O garga é broxa, o garga é broxa, o garma não come ninguem!!!! em, em,
em, em, em, em.
Gargamel: Como é que você sabe?
Soneca: Melhor decidir logo porque tem prova da Feedback amanhã e eu preciso
estudar.
Jotalhão: Não passou ainda soneca? Cacete...
Soneca: Nãããããããããããão, acho que vou pedir para ela me reprovar, preciso
aprender português corretamente...
Gargamel: Essas reuniões são uma merda.
Markizie: Então? Vamos fazer o projeto do laser?
Brasil: Que tal o projeto matemático que eu tenho, são equações transcendentais
em que F(x)=x^2+sen(y^7)+(cateto oposto) + dd^#AASDasd*&#
Beto: Não entendi porra nenhuma.
Soneca: Alguém vai falar com o BIT?
Bruninho: Já falei com ele, o stand do GIDAT terá paredes de vidro com armação
de concreto e teto reclinável...
Adriano: Ufa, ainda bem que já está tudo certo.
Bruninho: Este GIDAT me fará ganhar milhões de dindin, vamos pedir um toner para
imprimir tudo lá na minha impressora...
Mimi: Vamos logo que tenho um encontro com a minha namorada...
Moore: Vampo? (*4)
Jotalhão: Vampo? Namorada é o cacete, Cês vão é pro flipper seus boiolas... Eu
também vou...
Soneca: Essa reunião não está sendo produtiva!
Flávio: Essas reuniões são uma merda.
Soneca: Declaro encerrada a reunião, vamos Edvar, vamos comprar aquela barraca
nova...
Sérgio: Ahhh, barraca...
Flávio: Cala a boca, sérgio!
Moore: Vampo?

Jotalhão: Não vai dar, preciso ir para a padaria, tá bom, só algumas fichas...
Adriano: E o carro com controle remoto?
Flávio: Cê comeu cocô? Nossa capacidade não dá nem para acender led.
Betoni: Alguem quer ouvir meu cd de música popular alemã?
Beto: Soneca, você gosta de CD? (*5)
Soneca: Sim, gosto muito, principalmente à noite...

------x------x------x------x------x------

(*1) - Antes de ser GIDAT, o grupo se chamava G-13. Depois de mudar para G-12
porque um saiu, para G-15 pois vários entraram
(com trocadilho), passou a ser GIDAT.
(*2) - Punheta
(*3) - GIDAT - Grupo Integrado de Desenvolvimento e Aperfeiçoamente Tecnológico,
ou Gays Interessados em Dar Aleatóriamente a Todos.
(*4) - Sigla que significa "VAMos PrO flipper"
(*5) - O GIDAT registrou esta piadinha em 1994, muito antes da popularização do
CD.

