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DONO DE MERCEARIA DO INTERIOR
FECHA ESTABELECIMENTO UMA HORA
ANTES DO HABITUAL

Sertão do Pantanal Amazônico, SC - Em um município do interior, um fato

inusitado deixou os moradores de uma pequena cidade surpresos: a principal

mercearia do vilarejo fechou uma hora antes do normal. O fato estarreceu os

cerca de 15 moradores do bairro Vila Morosa, próximo a rodoviária da cidade.

Segundo o morador Vicente Leopoldo, conhecido como Jaguatirica, de 68

anos, o estabelecimento costumava fechar as 18h da noite, mas fechou as 17h.

"Está certo que 18h é um horário tarde, mas fechar uma hora antes é um

absurdo!", comentou o aposentado, que não tinha intenção de comprar nada

naquele dia fatídico.

Segundo uma estimativa realizada pelo prefeito da cidade, que é primo do

dono da mercearia, cerca de 5 pessoas poderiam ter utilizado os serviços do

bolicho, já que o último ônibus chega sempre às 17h30 na estação rodoviária

com essa quantidade de habitantes.

"É uma lástima. Talvez precisassem comprar um boa-noite para espantar os

mosquitos", disse o prefeito Sérgio de Assis, de 83 anos.

A reportagem não conseguiu ter acesso ao dono do estabelecimento, Seu

Guiomar Antenor, de 77 anos, já que as autoridades proibiram violar o horário

do silêncio da cidade, que começa as 19h.

 

Por: Pedro Gillette

NESTA EDIÇÃO:
Ano passará a ter 666

dias.
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VILÃO DE NOVELA DAS 2H É
ESPANCADO POR POPULARES

Depois do capítulo da novela "Paraíso do demônio" veiculado na

última quinta-feira, os fãs do mocinho Toniosvaldo ficaram irritados

com a atitude cruel de Gengistalin, o vilão, interpretado por Lima

Alencar de Assis. Só que essa raiva não se reservou ao mundo fictício.

Lima estava saindo de casa com seu carro, quando uma multidão

ensandecida o esperava munida de cassetetes e pedaços de

cavalete, alguns com garrafas quebradas e outros com espetos de

churrasco.

"Pensei que fosse algum protesto, ou gente na fila de alguma

promoção", disse o ator, em uma rede social da qual não podemos

revelar qual é, mas o simbolo é um passarinho azul.

Lima foi espancado brutalmente, mas o que que salvou ele foi ter

prometido que iria se tornar uma "pessoa melhor".

"Prometi mudar. Antes, é claro, vou ter que falar com o roteirista",

afirmou em nota. O roteirista, Demérito da Silva, um desafeto dos

bastidores de Lima, promete piorar ainda mais sua vilanice. Na

trama, o personagem Gengistalin obrigou Toniosvaldo a assistir uma

sessão plenária da Câmara dos Deputados, na íntegra. A raiva saiu

das redes sociais para invadir as ruas.

"É um absurdo o que esse Gengistalin fez, tem que espancar

mesmo!", disse Novelina Lavadeira, de 72 anos, que disse estar

contente por ter conseguido bater em Lima com sua bengala. Ao ser

questionada o porquê de ter batido em Lima, ela questionou: "Quem

é Lima?".

Lima não corria risco de vida, mas um relatório do hospital revelou

que o médico de plantão também assistiu a novela.

 

 

Por: Prof. Papai Noel

Todos que passaram pelo local agrediram Lima,

inclusive um poodle e dois papagaios.

EXCESSO DE CHUVAS PODE
TER RELAÇÃO COM TERRA
PLANA

Huston, TX - Segundo fontes, a quantidade

excessiva de chuvas no planeta pode ter

relação com o fato de a terra ser plana.

Entidades se reuniram essa semana na

primeira cúpula internacional dos

terraplanistas (LOSER, na sigla em inglês),

levantaram a hipótese depois que um dos

membros da instituição levou guarda

chuva para o trabalho em um dia de sol.

"Foram as previsões dos globalistas que

me fizeram fazer isso", disse Philip Flat

James, que trabalha em uma fábrica de

panquecas.

Segundo a teoria dos cientistas Dire and

Straight, a água das chuvas são

provenientes das geleiras, uma vez

derretidas pelo sol, percorrem montanhas

como o Everest e o Empire State, e depois

precipitam até escorrer pelo ralo, em

direção ao mar. "Quem acredita na teoria

do globo terrestre não consegue explicar a

motivo de não conseguirmos ver

montanhas altas que ficam próximos, ou

então, como que o Neymar não consegue

ficar em pé sendo sua densidade menor

que a bola quadrada do Kiko", disse

Astrogilda Brachio, da revista "Sem curvas".

Em outro relatório, os terraplanistas

descobriram que o dinheiro dos impostos

não retornam ao contribuinte pela falta de

curvatura no sistema de distribuição.

Por: Moraisinho
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"CORTE DE VERBAS É UMA
HIPOCRISIA", DIZ
ESTUDANTE PRESTES A
JUBILAR NA UNIVERSIDADE

Brasil - Em meio a diversos cortes na educação, que
atingem um total de 3,5% do orçamento, estudantes saíram
as ruas para protestar. O DC saiu também para conferir.
Encontramos dentre o bolo o seu Agnaldo do DCE, 43 anos,
aluno do 9º ano de Filosofia da UMFCHKH (Universidade
Militar Federal Civil de Hong Kong e Hiroshima). Ele disse
que os cortes são absurdos e que isso nunca havia ocorrido
na história deste país:
"Isso são políticas neoliberais que só atingem os mais
pobres", disse o jovem estudante, enquanto filmava o
protesto com seu Smartphone. O problema é que não há
um 9º ano de Filosofia, já que o curso possui 5 anos. "Na
verdade, são 4 anos de curso", disse Agnaldo, corrigindo a
equipe de reportagem.

Outro estudante, Toninho das Lutas, 48 anos, este, estudante
do primeiro ano de Ciências Sociais, também falou a
reportagem:

"Nós estamos aqui para reclamar da falta de bom senso
deste governo golpista, que só quer prejudicar os
trabalhadores e acabar com a previdência". Toninho era
amigo de Agnaldo, desde os 18 anos quando ingressaram no
curso de Artes Cênicas da mesma instituição.

O ato deste protesto envolveu cerca de 40 pessoas, que
fecharam uma via expressa contra os cortes na educação e
para lutar pela aposentadoria por tempo de Universidade.

 

Correspondente Lizard Mamoré

PESQUISAS REVELAM: HOMEM
QUE INVENTOU A RODA QUASE
FOI MORTO
De acordo com arqueólogos que estavam

tentando descobrir coisas em meio a um lixão

egípcio, indícios apontaram que a invenção da

roda, considerado um marco na ciência, não

ocorreu de forma pacífica. Segundo Faraherbert

Tutancarl, especialista em achar coisas no chão,

pinturas rupestres cubistas presentes em rochas

sumérias dão a entender que a invenção da

roda quebrou paradigmas mas também mexeu

com empresários do ramo do arrasto.

Como o arqueólogo explicou em uma coletiva

de imprensa realizada na Sibéria, antes da roda,

todo o transporte realizado era por via de atrito

puro, invenção que surgiu após os seres

primitivos cansarem de paletear tudo. O

problema é que arrastar as coisas durou anos e

empresas que faziam transporte de mercadorias

detinham o monopólio do sistema.

"O que conseguimos verificar nas pinturas é que

um homem, apelidado por nós de Wheeluber,

criou a roda, o que facilitou a vida de muita

gente. Entretanto, quase foi trucidado pelos

corporativistas do arrasto, mas escapou pois

fugiu em um veículo com roda", disse

Faraherbert.

Ainda é cedo para afirmar, mas a mesma

equipe de arqueólogos também encontrou

evidencias em alguns fósseis de Brasília que

eram honestos, possivelmente em um passado

anterior aos índios.
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Congestionamento de planetas causa

atrasos na translação da Via Láctea.

NASA CONFIRMA: ANO
PASSARÁ A DURAR 666 DIAS

Área 51 - De acordo com a agência espacial norte-americana, o

movimento de translação da Terra sofreu alterações devido ao

trânsito de asteroides na Via Láctea. De acordo com o último

relatório divulgado nesta terça, a velocidade que a Terra costumava

desempenhar sofreu uma drástica redução devido ao excesso de

movimentos de redução e aceleramento da velocidade, algo comum

em todo o universo de uma grande metrópole galática.

"O que observamos é que, devido ao movimento incomum de corpos

celestes, a Terra tem sido cautelosa em seu movimento, reduzindo

diversas vezes para que cometas possam seguir seu curso, mas esse

'bom gesto' de nosso planeta tem o deixado, de certa forma irritado,

'raivoso e esquentadinho', o que contribui para o aquecimento

global", diz Albert Newton Galilei, cientista fictício.

Baseando-se no ponto de referência de partida para o início do ano

(quando a Terra passa no chamado 'cinturão do posto Ipiranga'), os

astrônomos puderam estimar a quantidade de tempo que levará o

contorno do Sol, e, de acordo com eles, levará exatos 666 dias.

Várias autoridades se manifestaram sobre o assunto. O Papa disse,

enquanto se arrumava em frente a um espelho: "Sem dúvida, o

anticristo está próximo." Políticos em Brasília disseram que, com um

ano maior, será preciso recessos maiores. A CBF disse que fará um

campeonato da série A com 60 times, e apenas 2 serão rebaixados, o

que pode tranquilizar um pouco mais o Fluminense. Os

terraplanistas não se manifestaram, pois, de acordo com eles, quem

se move é o sol.

O planejamento de quantos dias terão os meses será divulgado

semana que vem, num evento em Las Vegas, patrocinado

pelos Illuminatis e com narração de Galvão Bueno.

Por: Prof. Papai Noel


