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ESTUDANTE DO PROUNI É FLAGRADO
COMPRANDO MANSÃO EM BEVERLY
HILLS

Depois de anunciado um "pente fino" no sistema de bolsas universitárias do

governo federal, o ProUni, um dos primeiros flagrados não estava nem na

América do Sul. José Claudio Rockfeller da Silva, 48 anos, era filho de

agricultores e neto de escravos, morava em Taguatinga do Leste, no Acre, com

oito irmãos, cinco tios e doze primos em uma casa de dois cômodos, segundo

constava sua documentação. Porém, ele foi flagrado essa semana comprando

uma mansão em Beverly Hills, lugar onde apenas famosos e políticos

corruptos desfrutam de mordomias e luxo. E estava com uma namorada

patricinha, semelhante aos seriados infantis modinhas do momento.

O caso está sendo investigado por Topper Harley, perito criminal do distrito

norte-americano. O mesmo foi indicado pela Polícia Federal, a mando do

procurador Tritongo Sarney, bisneto do ex-presidente e ex-faraó do Egito José

Sarney. 

José Claudio pode, além de perder a bolsa do governo, perder o direito de

votar (o que pode ser comemorado por ele), e ser preso por falsificação de

informações e compra ilegal de propriedade particular nos states, sem ser um

político. Também pode ainda perder o direito de ir e vir.

O caso não é o primeiro nesse sentido. Ano passado, Filler Hidratado Pereira,

dono de uma companhia aérea de transporte de suínos, foi pego tentando

enganar um fiscal do ProUni. Filler ofereceu rapaduras e carne suína para o

encarregado, que não aceitou, por estar de dieta.

Por: Pedro Gillette

NESTA EDIÇÃO:
Teletubies eram filhos

do demônio.
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O QUE ME DIZ?: MAUS TRATOS
CONTRA ANIMAIS

O DC saiu as ruas do Brasil, a muito contragosto, e questionou as pessoas

sobre o que pensar sobre as pessoas que aplicam golpes em animais que não

são pessoas, como por exemplo, o golpe do baú.

 

"Acho uma hipocrisia estas pessoas que cometem este tipo de atrocidade a

luz do dia, deveríamos matar todos que fizessem isso contra os búfalos. Era

búfalos, certo?".

Sargento Capataz Bem Capaz, assaltante.

 

"Eu sempre carneei os porcos e não é agora que vou parar. Viva o socialismo

capitalista!".

Zenóide Belina Cafuné, ambientalista e dono de empresa petrolífera.

 

"Todos nós sabemos da grande verdade sobre o assunto: ninguém quer mais

sofrer por causa de animais incompetentes que não conseguem nem trazer o

jornal pela manhã!".

Pertinenta Jenipapo Sopapo, psicóloga e vendedora da Jequiti.

 

"Acho que deveríamos linchar as pessoas da mesma forma que eles fazem

com os animais indefesos e famintos, pois isso é falta de sem-vergonhice".

Pedro Guttenberg Tonto, agricultor da zona urbana.

Da redação

ÍNDIOS

A briga entre os Tchakatchaça

e os Tittitutti-frutti é grande,

eles não querem dividir os

territórios que eram dos

Tchanamanos. O território é

muito importante, segundo a

tribo dos Xirús. Dizem eles ser

muito "tinamina", que quer

dizer "lugar bom, lugar ruim",

na língua xirú. 

Mas o governo do estado já

tomou providências, irá matar

a todos com duas bombas

atômicas.

Por: Anônimo

FÚRIA NA ÍNDIA

NOVA DHELI: Quatro leões e 13
serpentes najas fugiram do
zoologico municipal. Em menos
de 8 horas, os animais foragidos
mataram cerca de 20 mil pessoas,
e feriram mais de 2 mil. 

O único pronto-socorro da

cidade está fechado, pois o

diretor perdeu as chaves.

Correspondente Lizard

Mamoré

QUEM LEVOU O OSCAR
FOI TITANIC

A luta judicial já durava cerca de um
ano. A mãe do menino Oscar,
Potiguara Clementina, afirmou que
seu ex-marido Titanic, boxeador
profissional, batia no filho com cabo
de aço e de espingarda. Em sua
defesa, Titanic disse que só estava se
exercitando. 

O juíz que ordenou a tutela a

Titanic também é boxeador.

Correspondente Lizard Mamoré

MORRE, AOS 43 ANOS, CÃO QUE
GRAVOU AS RISADAS DO CHAVES

Acapulco, México - Conhecido por suas atuações discretas na TV, como o

dublador mexicano de Vicent, do seriado Lost e mundialmente conhecido

pelas interpretações nas risadas do Chaves, Tobby Pueblo faleceu esta tarde,

em decorrência de ataque fulminante no estômago. Internado desde agosto

de 2010 numa clínica de reabilitação de cães viciados em carniça, o

pulguento não resistiu à comida da instituição decadente.

Tobby começou aos 9 anos, quando foi atropelado por um trem

desgovernado em Tijuana, e sobreviveu sem nenhum arranhão considerado

pequeno. Logo, era manchete em todo o país. Sem mais alarde e sem virar

manchete, se atirou novamente na frente do mesmo trem, mas não foi

notícia, desta vez ele quebrou 3 patas. 

Aos 18 anos, o cão teve seu momento crucial na carreira artística: latiu

próximo à Zapatta Muchacho, produtor do Chaves, que logo o contratou para

rir durante as filmagens.

Da redação

Chavez, questionado sobre

o dublador, devolveu: "O

gato ou o Kiko?".
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WIKILEAKS AFIRMA:
TELETUBIES ERAM FILHOS DO
DEMÔNIO

Bósnia, Ceará - De acordo com relatório expedido ontem, dia 28 de
outubro, pelo secretário geral de assuntos específicos, Jerome
Thomás Burnquist, autor da novela "Estouro da boiada II" (a
primeira novela com continuação da história), os Teletubies era
obra de satã. A notícia deixou milhões de ex-fãs chocados. 
Anos depois do sucesso,  A nota foi publicado no site Wikileaks
(tinkyleaks.po), pelo estagiário Billy Hermafrodity. O documento se
baseia em alguns dados coletados por Ourrevoá Cherry, francês,
inimigo nº25 de Ernest Believe, criador do seriado Teletubies, e pai
do bebê com cara de sol que aparece sempre rindo acima (que
também era filho da "Lala", a dona Florinda da história).

O assessor de imprensa dos animais coloridos, Quimby Bistex, que
atualmente trabalha como mendigo, afirma que quando o seriado
existia os atores comiam um mingau que parecia vindo do inferno:

- Eu comi uma vez aquele tal de creme gostoso, parecia diarreia de
porco! - disse Bistex.

Perguntados, os políticos brasileiros não quiseram comentar

o assunto, devido a negarem conhecer o capeta.

Por: VicVaporupi

CULINÁRIA: PURÊ DE
BATATAS COM CARNE DE
CAVALO
Igredientes:

- 4kg de batata africana;

- 1 ovo;

- manteiga;

- 1 cavalo chucro.

 

Modo de preparo:

 

- Mate o cavalo chucro;

- Tire os pelos (se quiser);

- Pique o bucho e ponha para cozir;

- Amasse as batatas africanas com um

martelo;

- Bata as gemas dos ovos (1);

- Misture a batata, as gemas e a manteiga;

- Retire a carne do fogo e acrescente o purê.

 

Pronto!

 

Dica: Acrescente sobre o purê molho branco a

la james.

ATRIZ ASTROGILDA TENÓRIA ESTA DE DIETA

Uma notícia atingiu o mundo das celebridades em cheio: Astrogilda
Tenória está fazendo uma dieta! Isso mesmo, meninas, ela está
fazendo a chamada "Dieta Natural Orgânica Sustentável", que se
baseia em comer apenas quando se tem fome. É mole?

De acordo com a famosa papparazi Lady Diana, Astrogilda

comeu bacon e ovos no café da manhã, almoço e jantar, além

de outras gororobas.

A Fofoca é braba
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Gestos de amor, registrados em letras

compreensíveis, são raros em paredes.

ROMANCE: APAIXONADO
DECLARA SEU AMOR EM
GRAFITE

É raro ver uma demonstração de amor nos dias de hoje,

ainda mais de modo ousado. Porém ainda há casos para

provar o contrário. 

Atitude foi aplaudida por todos na rua.

Em uma das avenidas de Porto Alegre, alguém que ainda

não foi definido o sexo ou opção sexual, escreveu num

edifício a frase "Irter tu é minha paixão" e causou comoção as

pessoas que passavam na avenida e elogios por parte de

algumas mulheres.

Com a inscrição "Irter", que ainda não identificamos do que

se trata, o ser que realizou tal proeza o fez com coragem,

amor e um pouco de tinta.  

"Meu marido é um bocó, não faz mais essas coisas, esse

safado!", disse Marilin Epitáfia, de 34 anos, mulher de Gomes

Biroca, 62, que levou um tapa da esposa na rua. Ele contra-

ataca: "Também... tá ficando igual a sogra!", disparou, antes

de levar uma bofetada da sogra, que estava logo atrás.

Síndico do prédio há 28 anos, o Sr. José Verywell gostou

muito da atitude e diz que planeja deixar o grafite na

edificação. "Foi um pedido dos moradores, todos gostaram,

inclusive eu. Acho que não se fazem mais romanticos como

do meu tempo", garante o garanhão da década de 30.

Por: Prof. Papai Noel

BOB CHARLEY

Norman Mark, revelou a revista "A Fofoca é
Brava" que não foi ele quem ganhou o
torneio de bolitas no campo de
concentração (II Guerra Mundial), mas sim,

seu filho Abobadon babaloo (400a.C +

3202d.C).

Norman Mark também revelou ser filho

de Babuíno Jr., irmão de Peteleco Peralta

XV, imperador da África na Era dos

Poneys. Norman tem saudades de

quando brincava de lutinha com seu

filho Babaloo, de 2 meses.

Por: Anônimo

MUNDO: O PAPA ERA
HUMANO?

NASA: Muitos dizem que João Paulo II, mais
conhecido como Papa, não era humano, que
tinha nascido em outra galáxia e trazido aqui
por seres desconhecidos.
Um estudante da 4ª série confirmou a
hipótese quando mostrou um vídeo do
pequeno Papa aqui na Terra, só que todos
que viram o vídeo morreram. Assim, foi
melhor queimar a fita.

Muitos dizem também até que o Papa

foi lateral-direito.

Correspondente Lizard Mamoré


