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Braguilha  (Agência Banco Safra) – O 
desespero tomou conta da república. Sem 
saber como conter o vício do marido, que 
passa o dia cachimbando formiga, Dueña 
Marisa, Primeira-Cana da Nação, agrilhoou 
o mesmo a si. Agora, correntes de ferro 
prendem o presidente Lula da Selva à Cana. 
Às fissuras presidenciais, Dña. Marisa 
responde com certeiros golpes de martelinho 
na cabeça. O vício em formigas bolivianas
começou há apenas 3 semanas, durante um 
encontro de cópula dos Líderes Demenciais 
do Mercochulo. 

Co'a boca cheia de 
formiga – Nação 
Brasileira e Gaviões 
da Fiel aguardam 
desfecho do drama 
que já ceifou a vida 
de Louro Joseph e 
mais cento e 
quarenta e cinco 
brasileiros

Eldorado dos Marajás  – Um novo avanço 
da modernidade contemporânea acaba de 
chegar aos lares de cupinchas e favorecidos 
de todas as raças. Uma festa da igualdade 
racial, que vem resgatar 500 anos de má 
distribuição dos nossos impostos: o cartão 
corporativo Visa/Lulalá. Com ele a 
cumpanherada parcela a sua igualdade em até 
36 vezes, sem sair de cima. “É uma maravilha, 
a gente sente aquela sensação gostosa de 
impunidade, hum”, confessa Malvina Dorotéia, 
ministra da Inanição Racial. “É a maior 
inovação no campo corrupto-popular, desde a 
criação do funcionário-fantasma”, comemora 
o desembriagador Lépido Larápio, ministro da 
Injustiça e principal apoiador do projeto. O 
Dr. Refugo Laurêncio, consultor de Segredos 
de Estado, destaca a segurança: “propina em 
dinheiro vivo é muito bom, mas atiça os 
bandidos. Além disso, o cartão pode ser 
carregado discretamente, numa carteira, 
evitando constrangimentos com malas ou 
cuecas”.
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*Famosa  rabuda dos anos 80, hoje empresária e principal acionista da Sucos Finos Piratini S/A.

MANÍACO EDITORIAL
Por Aaron Schuppanzig

ESPAÇO DE OPINIÃO
por Máguida Cotrofe*

O momento é de urgência evacuatória. O perigo é real  e imediato. Caipora, o pai 
do mato, está ensandecido. As surdas orelhas do Império já não ouvem mais. O 
sinal de fumaça do cachimbo da paz se apagou. Oh! Pobre Armandinho! Apenas 
um homem poderá salvar a América Latina – a amada américa que Tande Ramón 
Delesma sonhou em versos;  terra da Missa Creolla e do Vitasay Stress, de Tom 
Jobim, Castor Pianolla, Massadas. Sim, apenas um homem poderá impor a 
ordem e o respeito por meios mágicos e instantâneos. Apenas um pacificará o 
Continente, o Conteúdo, a Manteúda, o Arquipélago e a Ana Terra. Apenas um 
porá fim à guerra iminente entre a Bolômbia e a Valezuela. E só eu sei quem ele é: 
mas como eu gosto de ver o circo pegar fogo, NÃO VOU CONTAR PARA 
NINGUÉM, RÁ, RÁ, RÁ, RÁ, RÁ, RÁ, RÁ, RÁ, RAHEEERG! Cadê minhas 
pastilhas Valda!?

CUPOM, JUROS E SATISFAÇÃO SEXUAL 

Como empresária do ramo dos negócios, 
sei do impacto da taxa chilic sobre o bolso 
do trabalhador assalariado. Ai, sei lá, é 
brochante! Um vibrador platinum básico
118cv, parcelado em 36 meses, sai o preço 
de um kit sadomasô bivolt flex completo. No 
exterior, o mesmo vibrador é dado de 
brinde, em qualquer transação comercial 
comum do dia-a-dia de todos. Aqui no 
Brasil, até a excitação paga imposto. Se 
duvida, pergunte-se quanto está gastando 
de luz para me ver todinha dodói,  pregando 
o quadro na parede. Mais de 80% do custo 
são impostos. Com o que você paga de 
imposto, daria para ver muitíssimo mais que 
meu dedinho machucadinho. Mas como 
você não está com essa grana toda, e meu 
espaço aqui é apertado (por imposição do 
editor), pouco pode fazer além de chupar o 
dedo (que sai de graça e não paga 
impostos).



MINISTÉRIO DA REFORMA AGRÁRIA: 
O MINISTÉRIO QUE TEM TERRA NO 
INTERIOR

ENROSCO NA ROÇA

Império Austro-húngaro

Andy Panda Assume 
Homossexualidade! 

Curralinho (Agência Hemoreuters) – Menestrel da Reforma 
Agrária, o pseudo-agricultor familiar Barack Roçetto, foi 
detido ontem à noite por um grupo de rebeldes dos campos 
de aipim da Somália meridional. Os somalis, integrantes da 
Via Asinina, enterraram o aipim, demonstrando nada 
entender de seu plantio, mas tudo entender de sacanagem.  
Ao ser libertado pela Brigada, ainda naquela posição 
ingrata, o menestrel derramou uma única lágrima, 
relembrando os bons tempos da Enxada Solidária  e da 
Internacional Repolhista. Barack passou por delicado 
procedimento cirúrgico na madrugada. Mulheres integrantes 
do movimento Mandioca Brava comemoraram o evento: “que 
lindo, vizinha! Coisa mais linda, aquilo!” - repetiam aos 
jornalistas. (No detalhe, o menestrel Barack Roçetto em trajes somalis 
que foi forçado a vestir – um fetiche perverso dos rebeldes campesinos)

“Andy Panda dará a bunda”.  Há 40 
anos, com essa declaração protética, 
George-Michel Foucault abriu com 
vaselina o caminho para a 
compreensão da vida sexual do urso 
que não é urso, mas queria ser ursa. 
Pois finalmente deu-se crédito ao 
Conde de Fucô. Ainda assim, apenas 
após Andy Panda Pimentel dar ao vivo 
o seu relato: “Passei o Pica-pau para 
trás! Foi muito difícil, mas já estava com 
a coisa entalada na garganta. Ao 
revelar minha opção, espero estar 
contribuindo para que outros pandas 
também façam o mesmo”. Mais 
detalhes poderão ser hauridos em 
www.lifebeginsforandypanda.dot.com

Andy: a vida além do arco-íris



Xifronilda Zeferina e a 
camisa alusiva à 
campanha: o amor 
está no ar

TESTÍCULOS

DIA “T” IMOBILIZA O BRASIL
EVENTO JÁ É CONSIDERADO MAIS POPULAR QUE “CRIANÇA ESPERANÇA”

FAÍSCA E FUMAÇA MORREM EM TRÁGICO INCÊNDIO 

Com a participação da mega modelo e 
atriz Xifronilda Zeferina, que apalpou o 
testículo inaugural, teve início a mais 
emocionante campanha preventiva que já 
se viu na face da terra. A adesão em 
massa da população surpreendeu o 
Monastério da Saúde, que esperava um 
público similar ao das campanhas de 
prevenção de câncer de próstata. A 
estratégia de usar mulheres bonitas e 
seminuas para a realização dos exames 
escrotais provocou um verdadeiro 
estouro da manada. Não apenas homens 
maduros e idosos, mas jovens de todas as 
idades acorreram para os locais de 
exame. Até  mesmo moleques, 
preocupados com a detecção precoce de 
tumores, se apresentaram. Estes, porém, 
foram impedidos de entrar nas tendas 
pelo exército. Os militares foram 
chamados para organizar as filas gigantes. 
Como prêmio, também foram passados 
em revista pelas examinadoras. A 
presença espontânea e maciça de 
crianças gerou constrangedoras 
comparações com outras campanhas de 
âmbito nacional. O monastério agora 
estuda a possibilidade de criar um 
mascote para o dia “T”, similar ao 
consagrado “Zé Gotinha”.

OBITUÁRIO

Bombaim – dupla de corvos famosos nos anos 30, 
ambos visitavam as instalações de sua fábrica indiana 
de fogos de artifício. Quando pôs o bico para dentro, 
Faísca deparou-se com um bujão de gás sem o 
lacre azul do cachorrinho. A explosão resultante 
estilhaçou Faísca e fez Fumaça virar pó. Como já 
estavam cremados, os funerais foram breves. O 
governo indiano decretou luto oficial, e a poeira dos 
corvos foi enterrada com honras de chefe de estado.CABUM!



MACONHA: VOCÊ É A FAVOR OU A FAVOR?
OS PRÓS E OS PÓS DA LIBERAÇÃO
Dr. Douglas Mac Artur*

CIÊNCIA

O Australopithecus rasthafariensis  é o 
primeiro mongo a registrar suas viagens nas 
paredes de uma boca de fumo, 20000 anos W.C. 
Como na época todos eram analfabetos, 
demorou até o Egito antigo, 4000 anos W.C., 
até que alguém registrasse a ocorrência. Mas já 
era tarde: a prática do mongo primitivo já se 
havia disseminado, e a pichação de monumentos 
públicos estava integrada à política do estado 
egípcio. Apenas os gregos, quase 3000 anos 
depois, viriam a contestar a estética mongo. Até 
mesmo porque os gregos se arrogavam a 
condição de criadores da estética, da lógica e do 
arroz à grega. Eram uma espécie de argentinos 
da antigüidade clássica. Um detalhe pouco 
discutido, mas muito desfrutado, é o aumento da 
voracidade feminina pelo congresso carnal. 
Uma vez emaconhada, a mulher mais frígida 
transmuta-se num vulcão transbordante de 
incendiárias secreções. O duro é agüentar o 
fedor. A minha patroa mesmo é um exemplo 
disso. Por conta do fato, ela tomou a frente de 
uma verdadeira cruzada pela legalização da 
planta. Meus vizinhos todos aderiram à causa. 
Seguidamente minha senhôra se reúne com eles 
até altas horas, para planejar campanhas de 
conscientização sobre o uso bacana da canabis 
sexativa.  A associação de moradores estuda a 
possibilidade mudar o nome do meu bairro para 
“Bairro da Liberada”, numa tocante homenagem 
ao trabalho da minha esposa, pela qual fico 
deveras orgulhoso.

Assunto muito controvertido desde 
os primórdios da humanidade, o 
uso da maconha continua sendo 
alvo de apaixonadas discussões. 
Se por um lado há os que 
defendem a liberação da maconha 
para fins medicinais, por outro há 
aqueles que são a favor pelas 
propriedades gostosinhas da 
mesma. Os ancestrais do Homem 
já se deparavam com a questão.  

       *psicólogo e estrategista militar, autor de mais de uma centena de livros, entre 
os quais o mais-vendido: “Você quer, você fode! - vencendo a impotência com o 
poder do subconsciente”



COLÔMBIA MANDA HUGO CHÁVEZ À MERDA
EM RESPOSTA, CHÁVEZ AMEAÇOU NACIONALIZAR A MERDA

Bolotá – o presidente colombiano Árvaro 
Urinol acaba de chamar Chávez na chincha. 
Acusações bilaterais terminaram em pancadaria 
generalizada e coronelizada. Chávez do ocho 
xingou a mãe de Urinol. Foi quando este partiu 
para o vamos ver e espancou o nariz 
venezuelano até expor a cartilagem. Chávez 
reagiu, espetando o garfo da janta de cúpula, 
no fígado colombiano. Neste ponto o 
presidente Urinol começou a perder a 
paciência. As deselegâncias começaram. 
Enquanto um xingava “porco imperialista, 
bonequinha norte-americana” o outro dirigiu a 
maior ofensa entre chefes indígenas de estados 
latino-americanos: mandou Chávez à merda. 
Este considerou o ato “um toque retal  na 
soberania do povo venezuelano”. Pronto: era o 
que bastava para ser deflagrada a guerra. O 
ministro das Relações Sexuais Exteriores do 
Brasil, Celsum Azul, ainda tentou acalmar os 
ânimos, mas foi tarde demais. Os 
desentendimentos começaram no último dia 4, 
na saída do jogo Maracaibo 0 X 7 Nacional de 
Medelín, válido pela taça Imperadores da 
América.

Chávez, sobre a guerra: 
“meu sonho é sair de 
odalisca no baile do 
Scala. Mas primeiro, 
preciso eliminar uns 
quilinhos”.

-Chávez, apanha o 
sabonete para mim!
-Agora não, 
companheiro... agora 
não...

O AMOR ESTÁ 
NO AR...



centro de 
Testagem

E 
ACONSELHAMENTO 

Barranco

Olvidastes o vosso condom? 
Não vos turbeis, é para isso que 
nós existimos...

O nosso ganha-pão é a sua satisfação  


