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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

LAZER

CICLONE ENCHE OS RIOS E O 
SACO DOS GAÚCHOS
-DEFESA CIVIL SE DEFENDE: “ERA MUITA ÁGUA PARA O  
NOSSO CAMINHÃOZINHO”
-BRIGADA MILITAR BRIGA POR DONATIVOS
-BOMBEIROS ESTÃO BOMBANDO, E OS FLAGELADOS 
BOIANDO

CPI DO SEXO SELVAGEM

MEFILMA FUNCEF AFIRMA: 
“MENTIR SOB TORTURA É MAIS 
GOSTOSO”

Braguilha – não só em pizza terminam as 
CPIs. Prova disso é a mais recente CPI do 
Sexo Selvagem, que acabou com cama 
redonda e espelho no teto. Chamada a dar 
explicações sobre as práticas sexuais do 
governo Lula, a menistra Mefilma Bouceff, 
venérea candidata ao Serralho do Planalto, 
lembrou Calígula: tratou os senadores como 
quadrúpedes. Depois, apresentou sua justa 
medida para conter o corrimento do dossiê: 
“o dedo médio de Deus”.

Bouceff aos senadores da res púbica: “fodam-se”.

E TEM MAIS: MING, O IMPIEDOSO É O NOVO MINISTRO 
DO MEIO AMBIENTE pg 5
ARIOSTO IN FERSTVAL pg 3
AQUECIMENTO GLOBAL: FONTE DE ENERGIA BARATA E 
RENOVÁVEL pg 3
JUVENAL ANTENA TEM “OI” CHIP IMPLANTADO NO 
CÉREBRO pg 4
PROGRAMA “CURRAIS DA CIDADANIA” IRRITAM MELLO 
E FAZEM OPOSIÇÃO RELINCHAR pg 3
ÍNDIOS CAIAPÓS MATAM ENGENHEIRO DO HAVAÍ COM 
FACÃO TRAMONTINA pg 4

ASSINE A 
MARMOTA: 
SAI QUASE 
DE GRAÇA
(BASTA IMPRIMÍ-
LA E ASSINAR NO 
CANTO INFERIOR 
DIREITO)

_________________________

Assinatura



EDITORIAL MATERNAL

Ah, maio, mês das mães, das noivas, e do veranico! Enquanto o mundo vai por 
água abaixo, fugimos nós pelas montanhas, nas quais os límpidos deslizamentos 
das íngremes encostas hão de nos soterrar a todos. Soterremo-nos como os 
chineses, portanto, enquanto ainda há tempo. As olimpíadas já não são mais um 
negócio da China, mas uma tortura chinesa nos aguarda pacientemente ali na 
esquina. Tudo azul, via de regra, sejamos otimistas, senão a casa cai. 

OPINIÃO

A DOR QUE ENSINA A GEMER
por Nervo Ciático*

FEIJOADA COMPLETA

PHEIJÓ PHODE COM BANRISUL

Convido o leitor a refletir. Por que tantos tanto temem a dor? A dor 
não dói, já que é dor em si. Doer é vida. Se morto não se manifesta, 
forçoso é que nem dor sinta o mesmo. Mas a dor nada é sem a sua 
máxima expressão verbal: o gemido. É somente pelo gemido e suas 
variantes, como o urro e o grunhido, que o ser humano divulga a 
sua dor. A mera descrição verbal, ou apontar o local, ou poses 
antálgicas, pouco significam sem o gemido. Gemer é vida. E gemer, 
a dor ensina. Quero portanto fazer um alerta e denunciar o 
escandaloso abuso de analgésicos e anestésicos por toda a extensão 
do planeta. Quero conclamar todos os nervos do mundo para um 
dia de protesto contra tudo isso que aí está. Com a nossa união nos 
faremos sentir por toda a sociedade. Convido a todos para o Dia do 
Orgulho Nervoso e 1º Fórum Interplanetário para o Progresso da 
Lombociatalgia. Dias 3 e 4 de novembro às 23h no salão nobre da 
Sociedade Nostálgica Cochabamba.

* Nervo Ciático é ensaísta, crítico literário e diretor presidente da 
ONG UI! RIO  

O vice-enchedor de saco do Estado do Rio Glande do 
Sul, Pauno Aparecido Pheijó  é mesmo um toelho 
olelhudo. Após inúmeros combates carnívoros contra seu 
próprio governo, o Aparecido passou a atacar o seu 
próprio banco. Ao constatar graves irregularidades na 
gestão do BANRICHULO, o intrépido vice armou mais 
um esplêndido barraco de vistosa repercussão. O 
resultado pode ser a queda de toda a diretoria do 
BANRICHUCRO, bem como a cura da calvície de 
Pheijó.

Pheijó por um phio de cabelo: “cure sua calvície 
agora, pergunte-me como”



ARIOSTO CHOROSO: “NÃO SOU 
GENOÍNO”
EX-SECRETÁRIO DO PLANEJAMENTO DE ESQUEMAS DO 
ESTADO SE DEFENDE NA CPI  DO CIRETRAN

NEM TUDO ESTÁ PERDIDO
AQUECIMENTO GLOBAL: FONTE DE ENERGIA BARATA E 
RENOVÁVEL

SUPREMO
PROGRAMA “CURRAIS DA CIDADANIA” IRRITA 
MELLO E FAZ OPOSIÇÃO RELINCHAR

Sob o lema “nenhum brasileiro sem propina”, o presidente 
Mula da Silva, anunciou programa que pretende distribuir 
dinheiro grátis a seus eleitores, já prevendo a 
possibilidade de um terceiro – e mais comprido – 
mandato. Bandeira Dois de Mello, Ministro do Supremo 
Tribunal Eleitoreiro, protestou contra o que considerou 
“um projeto hipnagógico de proporções bestiais; além 
disso, é incocituicional”. O Senador tucano Artur 
Dantesco já relinchou representação contra o programa 
na Comichão de Comiseração e Lingüiça do Senado.“Relinchar é constitucional”, garante Mello.

Conhecido por tomar chope com indiciados de esquemas 
de corrupção, Ariosto Labal foi várias vezes levado às 
lágrimas durante o interrogatório parlamentar, que durou 36 
horas. Ficou claro para os deputados que tomar chopinho 
com indiciados é uma opção da pessoa humana, que pode 
ter  razões puramente emotivas. “Exclusão não, respeito 
sim!”, repetia Ariosto. O depoimento convenceu e 
comoveu a platéia que, na falta de lenços, assoava o nariz e 
enxugava as lágrimas com os selos que abundam na 
assembléia legislativa gaúcha. Ao final dos trabalhos, foram 
todos tomar uma cervejinha e comer uns petiscos no Bar 
do Beto.

Ariosto à deputança gaúcha: “preciso 
fazer uma lipo”

Nem só de tragédias vivem os ciclones. Com o 
aumento da disponibilidade de ventos, fruto 
faceiro do aquecimento global, “será possível 
produzir energia cataventólica suficiente para 
abastecer megalópoles inteiras”, garante Bruno 
Tomasi, ministro extraordinário de ventos e 
energia. Questão ainda por resolver será a falta 
de cidades para abastecer, caso persistam os 
tornados. “Passaremos as cidades para 
gigantescas cavernas subterrâneas (...) todos 
terão acesso ao metrô”, aposta Tomasi.



NOVELAS

JUVENAL ANTENA TEM “OI” CHIP  
IMPLANTADO NO CÉREBRO

GUERRA AGRO-CLIMÁTICA
ÍNDIOS CAIAPÓS CAEM DE PAU EM ENGENHEIRO 
DO HAVAÍ

Juvenal Antena, astro das telefavelas, tem 
um “OI” chip implantado nos lobos frontais. 
O segredo da grande área de captação do 
antenado traficante bonzinho não seria o 
tamanho da antena, e sim sua função. O “OI” 
acessa ainda internet bunda larga uáierlesse, 
o que permite comunicação online com 
todas as bocas e casas especializadas em 
venda de sexo do planeta. 

Inovador: Juvenal planeja agora instalar um 
Home Cinema nas orelhas

Termina em tragédia a negociação entre o 
engenheiro Doisberto Stinger, professor titular de 
engenharia de desastres ambientais da 
Huniversidade do Avaí, e índios tapixós da 
amazônia setentrional. O clima esquentou mesmo 
quando o engenheiro sugeriu que após 
concluídas as obras da nova usina hidrelétrica do 
rio Buracos os índios capixaras teriam que pagar 
impostos pela energia elétrica consumida nas 
aldeias. Os índios tupixis são conhecidos 
mundialmente por suas Tvs de plasma 89 
polegadas, nas quais assistem novelas e pay-per-
views do brasileirão, e por suas geladeiras de 
Skol. Uma comissão especial do ministério da 
destruição ambiental assumirá as negociações 
com irados índios ximanomanis.

Revolta entre os Índios Guaraxiras: 
engenheiro foi saudado com golpes de 
facão inox Tramontina, comprados no 
Jornal Nacional do dia anterior



O ministro Ming assumiu o cargo em 
concorrida cerimônia. Conhecido 
ativista cultural e defensor da 
preservação das algas marinhas, o 
novo ministro garantiu na posse que 
vai compensar todas as frustrações do 
presidente Lula com a saída 
inesperada de Morena Selva. “Esta 
pasta vai mudar radicalmente; vai ser 
tudo novo. Agora a amazônia tem 
dono”, afirma. Ming considera seus 
antigos delírios de grandeza um 
assunto já superado. “O lítio me 
salvou. Faz muito tempo que estou 
bem, estou bem, estou bem”, pondera.

Confirmado: Ming, O Impiedoso é o novo 
ministro do meio ambiente. 

Ming: “estou bem, estou bem, estou bem”

A vida é dolorosa...
Menos mal que o papel é Orixá.
Com Orixá, é como tirar com a mão.

O PAPEL É 
ORIXÁ.
O RESTO, 
DEIXA 
ROLAR!


