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Saí de casa muito cedo para mim que costumo levantar no fim da
manhã...iniciei tirando fotos da moto e tralhas com o hodômetro marcando
91783...
Saindo direto ao posto Laçador para completar o tanque e calibrar os
pneus...pela foto se percebe o dia amanhecendo com ceu limpo.
Parada no posto São João na BR 101 em Torres, café e um pastel como
café/almoço e pé na estrada.
O meu problema crítico foi ao chegar no pedágio acho que o nome é Paulo
Lopes e não encontrar a embreagem para parar...consegui para em uma
vaga de cabine desligada na hora.
A moça do pedágio veio me atender e perguntou se eu precisava do
guincho devido ao problema mecânico. Informei que não, mas precisava
pagar o pedágio e nao conseguiria passar na fila das cabines sem
embreagem. Ela recebeu meu pagamento e consegui arrancar rumo a
uma oficina para tentar arrumar a encrenca.
Brabo era parar para perguntar sobre onde teria uma oficina... e
dificuldade para parar e arrancar novamente. Entrei em Palhoça pela pista
lateral perguntando por oficinas de moto, acabei em uma rua de São José
na HM motos, que por ser pouco mais de meio dia estava fechada. Tive
que esperar até as 13:30. Coisa normal afinal todos temos que
comer...vejam o meu caso esse é um dos meus esportes favoritos
(alterogarfismo), apesar da cardiopatia e do diabete.
O Neto da oficina constatou que o problema é o desgaste do cabo de
embragem, de modo que uma porca cortada serviu de continuidade que
ele adaptou e não quis me cobrar o serviço. A loja e oficina tem o nome
de HM motos, fica em São José e também comercializa motocicletas,
sendo multimarcas. O interessante seria anotarem o telefone deles pois
eles também possuem moto socorro, o que pode ser muito útil em caso de
pane na região de Florianópolis e arredores. Os fones para contato são do
Neto (48)99156-1275, Marcelo (48)99105-1470 e mais o número
(48)991051467.
Segui viagem sem maiores problemas a não ser uns trancos ao arrancar.
como está funcionando em casa eu arrumo e troco as peças como cabo e
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discos...
Parei no SOS usuário ao que parece na saída 52, depois de Joinv ille para
tirar água do j oelho e instalar a GoPro no capacete, que para minha
felicidade funcionou até chegar na Fazenda Evaristo em Rio Negrinho e não
faço nenhuma edição, de modo que se pode ver que eu estava perdido
completamente em Rio negrinho e um motociclista da cidade me levou até
quase o local, me deixando no rumo correto. Filmagem vai até o local onde
estava o pessoal do Vida Boa de Londrina-PR que me convidou para ficar
próximo a eles. Maravilha de turma e demos muitas gargalhadas
...aguardo contato deles, afinal ficamos de trocar e enviarmos fotos, as
originais para seu site pessoal ou coisa do tipo....
...saí para tentar comer alguma coisa pois estava só com o pastel de
Torres...não fui muito feliz...o pastel e café que seriam a minha janta
deixaram meu estômago querendo acionar o mecanismo, de modo que
passei trabalho até a madrugada de sexta para sábado.
Não assisti o show de sexta, afinal vim para ver e conversar com
pessoas...show é conviver...com todos os tipos de diferenças.
Fui dormir cedo, mas durante a madrugada escutei barulho de galo
cantando e também barulho de rojões, como se "comem morasssssem"
algo.
...com minha mente suja fico imaginando o galo dormindo no pau em sua
barraquinha e soltando rojões cada vez que sentia os "ovos chegando"...
Antes que digam que falta formatação, basta ter o texto, afinal quase
ninguém lê.
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