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A MARMOTA ECTÓPICA
A FEBRE AMARELA DA IMPRENSA MODERNA

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

PULGA BÊBADA É A 
PRIMEIRA VÍTIMA DO 
ÁLCOOL ZERO

SUS CRIATIVO
UTI NEONATAL DE BELÉM 
LANÇA POLÊMICO 
PROGRAMA DE CONTROLE 
DA NATALIDADE
Condenado pelo Ministério da Saúde, um 
programa bastante heterodoxo de controle 
de natalidade foi inaugurado em Belém do 
Pará, a cidade onde nasceu Jesus. Com 
péssimas condições de serviço e 
superlotando as instalações com bebês 
prematuros, a UTI Neonatal do Hospital 
Casa Santa conseguiu elevar a sua  média de 
mortes por apodrecimento para vinte por 
semana,

O pulgão musculoso passou a noite no Canil 
Municipal, acordando morto na manhã do 
dia seguinte. A família Grace, nas palavras 
de Kelly, o grande patriarca, “acusa o 
psiquiatra de homicídio culposo e irá até as 
últimas conseqüências para prová-lo”. O 
psiquiatra dos pulgões, o dogue alemão Dr. 
Fritz Dobert, teria causado a morte do 
menino ao aplicar-lhe dose letal de Plasil 
endovenoso.

São Paulo- o pulgão campeão de nihil-jitsu, 
Harold Grace é a primeira vítima da nova lei 
que promete acabar com os motoristas-
bicombustível do país. Detido por policiais 
montados na madrugada desta segunda-feira, 
Grace dirigia seu Vectra GT em alta 
velocidade, quando um poste apareceu no 
meio da Avenida Paulista. Ao tentar desviar 
do obstáculo, Grace capotou vinte vezes e, 
no esforço de controlar seu veículo, acabou 
atravessando um sinal vermelho, vindo a 
estacionar sobre uma faixa de segurança. O 
fato chamou a atenção dos policiais, que 
mijavam no poste misterioso. Recolhido para 
exames, o bafo de Grace esgotou a bateria 
do bafômetro, inviabilizando o conhecido 
teste. Amostras de sangue analisadas no 
FUMOCOR revelaram, além de álcool, altos 
teores de cocaína, THC, XTC, DDI, 3TC, 
cianocobalamina e piretróides.    

Saúde de quinta, 
funeral de 
primeira: 
prefeitura de 
Belém inaugura 
novo necrotério 
hoje e já estuda 
a criação de uma 
Bolsa-funeral.

 dando portanto a sua contribuição para resolver a grave 
explosão populacional paraense. “Um avanço 
incompreendido pelo MS, UNICEF, CONMEBOL e 
OPAS”, lamenta o coveiro da Casa Santa. 



EDITORIAL OTIMISTA

INCUBADORA TECNOLÓGICA DE CORRUPTOS: 
O RS QUE DÁ CERTO 
Por Aaron Schuppanzig

OPINIÃO

CORRUPÇÃO GAÚCHA É A MAIS 
POLITIZADA DO PAÍS
por Laçador*

Buenas, gurizada medonha! As mais recentes gravações 
das mais recentes CPIs não deixam dúvida: o 
pluripartidarismo é o melhor sistema de rateio de verbas 
públicas e não há rincão neste Brasil de meu Deus que  
se equipare ao nosso. É o que revela o Índice Geral de 
Preços da Corrupção (IGPC) de Junho, que demonstra 
um superávit primário das minhas contas bancárias no 
exterior, da ordem de 73,56%, bem acima da meta 
esperada para o país, e meio ponto percentual acima 
das contas públicas da família Maluf. E tudo graças ao 
povo gaúcho, o mais politizado do país, tão politizado 
que deixa todo o orçamento do estado nas mãos da sua 
excelente classe política.
*Laçador é gaúcho de coração e deputado por opção, líder 
da bancada bodeguista da Assembléia Legislativa.

O estado do Rio Grande do Sul mais uma vez larga na frente do Brasil. Decidimos mostrar de 
uma vez por todas como é que se rouba. Anos de experiência acumulada pelos mais diversos 
partidos, patrocinados pelos melhores órgãos públicos do estado, dotaram os gaúchos de um 
membro invejável da nata larapiesca nacional. Vejam bem: todos os partidos gaúchos 
participaram da construção coletiva desse processo criminal-participativo. Choro de emoção! E 
o povo, atualmente, tem sido consultado em suas prioridades, seja através da consulta popular, 
seja através do orçamento participativo. Com esses instrumentos de democracia participativa e 
autogerida, o povo gaúcho passou a definir em que campos da administração pública a 
população mais precisava ser roubada. Algumas regiões do estado decidiram ser roubadas na 
construção de estradas, outras na de escolas, outras na geração de emprego e renda, outras 
ainda na construção de postos de saúde, e assim por diante. Somos, portanto, todos cúmplices 
da construção de um dos maiores pólos exportadores de corruptos do país. Esse é o Rio 
Grande que nós queremos! Quanto orgulho de ser gaúcho! Dá gosto viver aqui! Acresça-se que 
o povo gaúcho, além de muito politizado, é muito justo, sempre promoveu a alternância de 
poder entre os partidos, ou seja, optou por ser roubado em sistema de rodízio, como num 
grande calendário rotativo. A continuar assim, em breve serviremos de modelo a toda a Terra.



CPI DO PHEIJÓ
LAMBUSATTO: “MENTIR É NORMAL”
PROGRAMA CONTRAVENÇÃO SOLIDÁRIA É LANÇADO 
EM MEIO A PROTESTOS

O MUNDO DE CARAS
WILSON SIMONAL CANTA NO COQUETEL DE LANÇAMENTO DO 
NOVO SONRISAL SEM GÁS

O Secretário das Apropriações Indébitas do 
RS, Cézane Lambusatto acaba de lançar 
programa inédito de financiamento de 
campanhas políticas. A idéia é transferir 
recursos estatais de empresas públicas 
diretamente para a sua conta, da qual ele fará 
pessoalmente o controle e as Transferências 
Eletrônicas de Desvios (TEDs), via internet, 
para os partidos interessados. O programa 
Contravenção Solidária agrega 50 partidos 
políticos e subsecretarias seccionais, além de 
ONGs particulares e privadas, empresários de 
bingos, e donos de escolas de samba.
“O DETRAN gaúcho é o maior exemplo de 
que um outro mundo é possível”, afirmou 
Lambusatto. Já o vice-enchedor de saco do 
estado, Aod Pheijó criticou o que considerou 
“um retrocesso inaceitável”, e já formalizou 
denúncia ao MP/RS. O MP estudou a 
possibilidade de criar, em parceria com a 
Polícia Federal, um Tribunal Especial para 
atender às denúncias do vice Pheijó.

Em grande fase: secretário Lambusatto 
recebe certificado de “mérito do bagual”, 
da Fundação de Amparo, Proteção e 
Subterfúgios Gov. Borges de Medeiros 
(FAPSGBM). A fundação venceu recente 
concorrência para assumir os processos de 
avaliação do DETRAN a partir de 2009. O 
evento contou com importante apoio da 
imprensa local.

“É o melhor... e agora não faz mal 
mesmo”. Assim canta Wilson Simonal as 
propriedades fantásticas do primeiro 
composto digestivo efervescente sem 
gás do planeta. O novo Sonrisal Flato-
Zero foi lançado em coquetel na Ilha de 
Caras no último dia 25 de junho às 21 
horas e 15 minutos, horário da Jamaica.



BELAS ARTES

GRUPO 
ESTRAGASAMBA 
LANÇA SEU 
NOVO CD 
“DEMENCIAL”

“Só o que eu quero saber, onde estou, quem sou eu, 
quem é você, como eu faço pra voltar pra 
caaaaasaaaaa!!!!!!!!!!”

Espaço cultural Otávio Suassunga, 
Rua do Aterro Municipal, Rio de 
Janeiro, Capital, dias 7 e 8 de Julho 
de 2008. Ingressos à venda nas 
Farmácias Droga Popular e 
Lancherias Rede 
Cardozo/FUNESTADO.

Fogo Neles, 
Brasil! 
Uma mensagem de

LIQUIGÁS

MANTENDO 
ACESO O ESPÍRITO 
OLÍMPICO... 
SEMPRE!


