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

PANTHRO DEIXA 
TUNDERCATS

O anúncio da dissolução da união 
estável entre o Panthro e seus 
amiguinhos deu-se em meio a lágrimas 
de desespero. Willikit e Willicat 
pareciam ser os mais abalados, caindo 
ambos em estado de grande mal 
epilético conversivo, motivado por 
insuportável comoção. Lion tentava 
acalmar Tigra, que parecia não crer na 
iminente despedida de seu “panterinha 
carinhoso”. Cheetara não esteve 
presente à coletiva, que contou com 
inúmeras celebridades, entre as quais 
Papai Smurf e Meu Querido Pônei. 
Snarf não pôde comparecer devido a 
uma crise de artrite, mas mandou seu 
marido para representá-lo.

CORINGA 
MATOU-SE!

Encontrado morto em seu trippleX em 
Brokebeck Hill, o famoso vilão participava das 
gravações do especial de carnaval do seriado 
La Grande Parrilla, famoso sitcom da Blobo. 
O pasteleiro Bichola  foi detido pela Polícia 
Rodoviária Argentina, sob acusação de 
fornecer pastel envenenado ao vilão, o que 
pode ter sido decisivo para o êxito letal de 
suas, até agora, inexplicáveis tendências 
suicidas. De qualquer forma, ele agora é carta 
fora do baralho.
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MALUF EXCITA 
DILMA! Pg. 3

PROGRAMA PUM PARA 
TODOS LEVA GÁS A MAIS 
DE 50 CASAS POPULARES
Lançado com estrondo há 36 meses pelo 
ministro do Desenvolvimento Anal, Tarso 
Tim, o mega-projeto já conta com recursos do 
Fundo Hemorroidário, do Banco Universitário 
Nacional de Desprendimento (BUND) e 
apoio simbólico de Proctyl CR. A ambiciosa 
iniciativa do governo federal deverá acabar 
com a sempiterna ameaça de cortes no gás 
boliviano. O diretor da Agência Nacional do 
Gás (ANAAL), Wilson Flato Neto, 
comemorou o engenhoso programa, 
destacando sua característica auto-
sustentável – o biogás é proveniente de 
intestinos animais, sendo  ensacado mediante 
processos colostômicos de última geração – 
explica.

Tragédia: vilão 
agora é carta fora 
do baralho.

O rei do tchaco 
mandou seus ex-
parceiros tomar 
Dan'Up no olho 
de thundera.

Outros destaques:
Operação Beau Chat: 
Polícia Federal desbarata mais 700 
zonas erógenas na capital
Mulher: 
Variação de preços pode chegar a 
183%
EDITORIAL: São tempos difíceis para a 
Rebelião Pg. 2

A MARMOTA ECTÓPICA



EDITORIAL

ESPAÇO DE OPINIÃO

Por Aaron Schuppanzig
Vamos lá! Avante, cravemos o espeto na carne, que nosso objetivo não 
faltará, porquanto nosso objetivo é o rodízio. Rodemos o pião e a baiana. 
Chutemos o pau da barraca. Unidos pelo ideal de prestar ao público 
informação falsa e farta, com qualidade e credibilidade contestadas em 
cartório, os editores desse periódico, humildemente, penetram na densa 
vegetação digital. Penetramos dobrados por nossa humildade e impotência. 
E já não há mais consolação, nem mesmo comprimido azul, que nos façam 
mais felizes do que já somos ao constatar que Bozo existe e é ministro. 
Tremam aves de duvidosa plumagem e vegetais de função obscura! 
Brademos todos em uníssono: OPS! A Marmota Ectópica, verdadeira 
febre amarela da imprensa moderna, chegou.

Porrada nunca é demais, mas 
nada como estourar os miolos de 
um marginal com uma boa arma 
de fogo.  É uma sensação indescritível, que 
todo o cidadão brasileiro deveria conhecer. É 
por isso que eu sempre fui e continuarei sendo 
contra o desarmamento. Mortes acidentais e 
por motivo banal são ossos do ofício, um 
preço baixíssimo que devemos nos dispor a 
pagar, se quisermos detonar os marginais de 
uma vez por todas. Todo o cidadão de bem 
deveria ter direito a uma arma de duplo 
sentido, digo, de grosso calibre. Antigamente 
isso era possível, agora somos alvo de um 
sem-número de restrições que fere os 
sentimentos do bom cidadão brasileiro. Até 
mesmo a caça de animais ameaçados de 
extinção perdeu todo o prazer. Não se pode 
trazer um mico-leão pra casa sem que a patroa 
chegue enchendo o saco com esse papinho 
politicamente correto de “direitos dos animais”, 
e “biodiversidade”, e outras frescurinhas 
nauseabundas. Que mané biodiversidade!

Por Capitão Nascimento*

Quem convive diariamente com esse bando de 
animais que infestam nossas ruas entende o que 
eu digo. Mas, infelizmente, vivemos num estado 
democrático de direito, e se quisermos fazer valer 
a lei da porrada, precisamos estar atentos aos 
nossos candidatos. Devemos eleger políticos 
mentalmente comprometidos, com a proposta de 
bater primeiro e perguntar depois, da qual 
derivam muitas escolas, desde as clássicas, que 
remontam ao glorioso Império Romano, até as 
contemporâneas, das quais é representante este 
humilde matador sangüinário que vos fala.
*Policial de elite e pensador político



SEXOLOGIA

MALUF EXCITA DILMA: “FOI APENAS UMA 
FUNGADA INOCENTE”

PATRULHA AMBIENTAL

Desbaratadas Zonas Erógenas na Capital

BRASÍLIA: Sob o atento olhar do senador 
Garibaldo Powers, o deputado Púbio Maluf 
induziu uma reação fisiológica nasal na 
ministra da Aceleração do Crescimento 
Fálico, a sexóloga Dilma Funcef, na manhã 
desta besta-feira. O enrosco tornou-se o 
principal assunto da semana, que também 
marcou o fim do direito à aposentadoria para 
idosos octagenários que tenham atingido a 
sexagésima década de vida. A ministra Funcef 
não quis comentar o caso.

A manhã de quarta-feira, dia do 
sofá-cama, foi feliz para a polícia 
montada federal. Após meses de 
investigações exaustivas, mais de 
700 pontos de venda de 
substâncias erógenas foram 
identificados. Com o mandado 
embaixo do braço e o couro na 
mão direita, os policiais foram 
fundo, e apreenderam toda a 
mercadoria, que agora será 
cuidadosamente analisada, 
classificada e ordenada por 
categoria profissional.

E que categoria: substância erógena apreendida 
exauriu o brioso pelotão da policia circense federal.

IMPOTÊNCIA



GASTRONOMIA

Antonymus Gourmet

INGREDIENTES:

1. 300 Kg DE BACALHAU TORRADO E MOÍDO
2. 01( UMA) FUNÇÃO INÚTIL OU IRRELEVANTE PARA O PAÍS
3. SAL A GOSTO
4. PIMENTA A GOSTO
5.CERVEJA A GOSTO
6. MULATAS A GOSTO
7. 100 MIL CARGOS DE CONFIANÇA (MAIS SE POSSÍVEL)
8. VERBA SUFICIENTE PARA RESOLVER OS PROBLEMAS DE SAÚDE DO PAÍS

MODO DE PREPARO: Crie o ministério, acrescentando a função inútil ao nome. Negocie 
com todos os partidos e venda a cadeira de ministro para o partido que oferecer mais vantagens. 
Distribua a  verba  e  os  cargos  de confiança aos mais  variados cupinchas,  conforme necessário. 
Organize uma festa, adicionando as mulatas e os demais temperos. A festa é importante para a 
mistura dos ingredientes. Sirva o bacalhau, mas não esqueça a cerveja. Rende até trinta ministérios.
VOLTAREMOS!

MULHER: 
Variação de preços pode chegar a 183%

“OLÁ! AQUI, ANTONYMUS 
GOURMET!” 

RECEITA DE HOJE:

“BACALHAU 
MINISTERIAL À 
LUÍS INÁCIO!”

É o que demonstra recente pesquisa do Instituto de Fornicação Urbana (IFU). O IFU, órgão 
vinculado ao Ministério do Desenvolvimento Anal, pesquisou os valores dos honorários 
correspondentes aos principais centros de prestação de serviços femininos e similares do país. Os 
dados sugerem que o consumidor não deve se precipitar  na hora de fornicar, pois mesmo na 
urgência, uma boa pesquisa pode  poupar preciosos recursos. “Há um relativo desequilíbrio de 
mercado, o que pode ser devido a variações na relação cliente-prestador” - informa o diretor do IFU, 
o professor Pereira de Paschoais Sobrinho.



TECNOLOGIA

AIPOD PICO: O BIKINI DO FUTURO

Produto típico da moderna era da convergência digital, o AIPOD PICO reúne 
um poderoso mp3, mp4 e mp69 player, aliado à revolucionária função bikini. 
É isso mesmo! O sensacional AIPOD PICO pode ser vestido! De confecção 
inteiramente em silicone, o AIPOD PICO se adapta às mais variadas curvas 
do corpo feminino, sendo totalmente à prova d'água. São 69 gigabytes de 
memória  flash,  espaço  suficiente  para  gravar  todos  aqueles  momentos 
inesquecíveis de suas experiências à beira-mar. Sim, porque o sensacional 
AIPOD PICO também reúne as funções de filmadora,  câmera fotográfica, 
gravador de voz e copiadora multifuncional. Há também a possibilidade de 
acrescentar auto-falantes de silicone exclusivos sobre as mamas da usuária, 
na estonteante potência de 200W RMS, o que tornará suas festas à beira-
mar ainda mais atraentes. É praticamente uma rave colada no seu corpo! O 
AIPOD PICO terá seu lançamento mundial neste mês, na Feira Internacional 
de Tecnologia de Florianópolis. 

AIPOD? CLARO QUE PODE!


