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A MARMOTA ECTÓPICA

OLIMPÍADAS

TIBETANOS ATOCHAM O 
MUNDO

FEMINISMO ENGANJADO
MULHERADA COMUNISTA ACHA 
MARX “MUITO RETRÔ” pg. 5

A FEBRE AMARELA DA IMPRENSA MODERNA

UM PERIÓDICO DO GRUPO IGNAZ MOSCHELLES-SCHUPPANZIG E G.R.E.S. VON PILSEN

San Francisco, California Dreaming –
Revoltado com o imperialismo capitalista de 
esquerda radical chinês e com a má 
qualidade dos budas de plástico made in 
China, o povo tibetano soltou seu grito de 
libertação, o qual ecoooou por todo o 
Himalaia. Pouco ou nada foi ouvido pelo 
surdo-mundo ocidental, o que levou o 
máximo líder tibetano, Dalai Brahma, a 
comandar a maior atochada em escala 
planetária jamais vista. Para reforçar o 
caráter simboiólico da indiada, Brahma  e 
seus comandados acompanharam a 
TOCHA OLÍMPICA em seu trajeto pelo 
mundo civilizado. Foi o bastante para atrair 
a simpatia das massas – nunca A TOCHA 
foi tão ansiosamente aguardada em tantos 
países ao mesmo tempo. San Francisco 
promoveu a “Parada do Orgulho Tibetano”, 
mostrando todo o calor da espera pela 
ATOCHA.

Very, very proud: o Dalai Brahma em pessoa 
discursou para a ansiosa platéia de San Francisco, 
pouco antes de passar A TOCHA.

Autor de Das 
Kapital (de 
férias em 
Teplitz) perde 
status de 
referência

PARA VARIAR, MAIS ESCÂNDALOS:
CPI DOS PEDÁGIOS BARRA CPI DO 
DETRAN POR FALTA DE 
PAGAMENTO pg. 3
VEREADOR PURURUCA CASSADO 
POR FAZER DOCE pg. 3

CARMELITAS FOGEM COM 
R$ 1 MILHÃO pg. 4

Atochadas pelo mundo: 
no detalhe, comitê 
pirolímpico carioca 
aguarda ansioso pela 
TOCHA



MAIS-VENDIDOS

O ERRO DE DESCARTES  já chegou às bancas!

EDITORIAL SIDERAL

Por Aaron Schuppanzig

Rasgando o cosmos, no arco-íris neon da esperança de óculos, nasce uma luz, bebê dengoso 
e de riso fácil, de choro macio e feições de melão. Sim, há uma esperança, enquanto houver 
pilas no bolso, enquanto houver pilhas no rádio, enquanto errar a meteorologia. Abram 
espaço em seus corações para o pobre menino que se lhes sorri um sorriso de tabaco cor de 
mel. Vai menino, tu passarás, nós passarinho. Vai, menino, pra bem longe levar o recado dos 
maias, aos tibetanos a ordem de despejo e aos carros-bomba a olímpica tocha. Bum.

ESPAÇO DE OPINIÃO

Por Pensador*

Ficar sentado por muito tempo na mesma 
posição dói. Pior ainda se você está sem roupas 
e sentado num toco de pedra áspero. Você 
muitas vezes pergunta: “por que eu?”. Esta é a 
pergunta principal, o único verdadeiro problema 
filosófico: “por que esta estupidez tinha que me 
acontecer, por que eu?” Esta a questão primeira 
do imobilismo filosófico, corrente que pensa, 
pensa e não sai do lugar, escolhendo a dor da 
espera ao invés do amargo encontro com o 
desconhecido.

*Pensador é pensador político e filósofo renomado, autor do livro “O Imobilismo Filosófico 
no Terceiro, Quarto e Quinto Milênios – uma resenha”.

Os erros mais comuns 
de principiantes em sete 
jogos de cartas 
fundamentais

ANTÔNIO 
AMNÉSIO

Ricamente ilustrado e fartamente 
explicativo, acaba de nascer o mais 
recente filhote da musa do Dr. Antônio 
Amnésio. O leitor familiarizado com os 
mais famosos jogos de cartas, bem como 
o mero principiante, haverão de se 
deliciar com o prolífico talento do autor. 
Dicas, segredos e técnicas são revelados 
mediante a geométrica e minuciosa 
análise das melhores mãos e dos piores 
descartes em partidas simuladas de 
poker, biriba, canastra, buraco, mau-
mau, dorminhoco e rouba-montes. 
Acompanha duplo baralho-brinde.

Neuro-dermatologista belgo-
javanês, campeão mundial de 
canastra, medalha de ouro no 
truco por equipes do pan do 
Rio. Descobridor dos eixos x e 
y.

Sobre o 
autor:
Antônio 
Grosso 
Amnésio 



COLISÃO NA ASSEMBLÉIA GAÚCHA

CPI DOS PEDÁGIOS BARRA CPI DO 
DETRAN
 

OS DOCES DE PELOTAS

VEREADOR PURURUCA CASSADO POR 
FAZER PAÇOCA CONTAMINADA

Pelotas  – o popular vereador Pururuca, 
eleito sob o lema “não sou mentiroso e 
nem maconheiro – prefiro haxixe”, meteu-
se numa roubada sem tamanho. Sua 
empresa de doces, popular entre os 
haxinxins pelotenses, é acusada de 
fornecer a paçoca contaminada com soda 
cáustica que foi ingerida por seis edis da 
Paris dos Pampas. O incidente deu-se em 
sessão solene da câmara de vereadores, a 
qual tinha finalidade de definir novas 
regras para o aumento de vencimentos 
dos próprios vereadores. 

Em apuros: Pururuca agora conta com a ajuda de Deus, 
e da justiça comum.

Churrascaria Espeto Criollo  – em 
estupefaciente reviravolta-relâmpago, a CPI dos 
pédagios , de propriedade do deputado Stênio 
Bassi, impediu os trabalhos parlamentares da sua 
co-irmã, a CPI do DETRÃ. O motivo teria sido 
o atraso no repasse das verbas do cartão vale-
ped'ÁGIO, projeto apresentado pelo sempre 
prestimoso deputado Alexandre  Sedex. O 
deputado Adílson Troca-Letra, patrão da CPI 
do Pavão Misterioso, trocou socos e facadas 
com Bassi, que sacou sua pistola e acertou de 
revesgueio o chapéu de seu colega de chapa 
dentária, o estelionatário de  honra das 
comissões ordinárias, Don Maccaleone. Uma 
nova comissão parlamentar será formada para 
apurar quem quebrou o decoro parlamentar 
primeiro.Não empurra! Não empurra! Aí não! Aí não!



Disforme publicitário
DROGAS NA DOSE CERTA: APRENDA A CONTROLAR 
SEU COCAINISMO
Com o Mestre Maestro dos Santos

POLÍCIA
CARMELITAS FOGEM COM R$ 1 
MILHÃO EM MEGA-ASSALTO A CARRO-
FORTE

Tchad – bando de carmelitas frenéticas fechou 
com seis caminhões-tanque uma das principais 
rodovias do Tchad, arremessando um dos 
veículos contra o comboio de carros-forte que 
costuma passar todos os dias naquela estrada, 
naquele horário, sempre repleto de dinheiro, 
ouro, títulos e gemas preciosas, a caminho do 
único banco do pobre país africano. Arrojadas, 
as freiras espantosas pararam o ônibus da linha 
N'Djamena-Cairo Direto, desaparecendo 
incógnitas em sete navios-cargueiro no Canal 
de Suez (123 da SKY).

Irmã Papagaio – líder do bando 
destemido, temerário e 
procurado em mais de dezoito 
países.

Palestras motivacionais todas as 
terças e sábados às 21 horas na 
Casa Cultural e Museu Histórico do 
Aspirador de Pó, em Barra do 
Cereal, Ceará. Fone: 1234-4321 
e-mail: mestre.maestro@cocada-
net.ong.br



SOCIALISMO TRANSGÊNICO
ELAS NÃO LERAM “O CAPITAL”, E DAÍ?

Socialista Moderna – 
Não li e não vejo mal 
nenhum nisso, nem é 
uma contradição. Ser 
socialista não implica 
necessariamente em 
ler aquele livro chato. 
Fico com resumos que 
eu pego na internet.

Socialista Despojada – 
É muita mais-valia 
desse cara, o 
barbudinho [Karl 
Marx] tá se achando a 
última latinha de coca-
cola no deserto. Prefiro 
os resumos do João 
Amazonas.

Socialista Pragmática – 
me mostra um 
comunista que tenha lido 
aquele troço (risos). 
Socialismo pra mim é 
Proudhon, Bakunin e 
Gramsci. O resto é 
cópia barata e vinil do 
Caetano Veloso.

PRÉ-PRÓ SUCESSÃO PRESIDENCIAL

FILHA DE MEFILMA BOUCEFF CASA E 
PORTO ALEGRE CHEGA AO CLÍMAX

O CASAMENTO, EM ESTILO INDIANO, 
FOI MUITO APLAUDIDO. A NOIVA 
CHEGOU NA IGREJA PELA SACADA. O 
NOIVO ENTROU CATEDRAL ADENTRO 
MONTADO EM UM ELEFANTE TODO 
DECORADO. UM TAPETE PERSA 
DESENROLOU-SE NO CAMINHO DO 
PAQUIDERME, QUE DESLIZOU 
MANSAMENTE ATÉ O ALTAR. OS 
CONVIDADOS ASSISTIRAM A TUDO 
POR UM TELÃO ESPECIALMENTE 
POSTO NA PRAÇA DA MATRIZ (ERA 
PRECISO ABRIR CAMINHO PARA OS 
ELEFANTES). O BAILE DEU-SE NO 
HIPÓDROMO DO CRISTAL.

A MINISTRA E PRÉ-PRÓ-CANDIDATA À PRESIDÊNCIA MEFILMA 
BOUCEFF  DESTACOU A DISCRIÇÃO DO EVENTO: “TODO O 
ESFORÇO NO SENTIDO DE PRESERVAR A INTIMIDADE DO CASAL E 
DA FAMÍLIA FOI FEITO”, GARANTE.


