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PARLAMENTO EUROPEU IGUALA
COMUNISMO AO TERRAPLANISMO
OFICIALMENTE

Bruxelas, Patagônia Boliviana - Agora é oficial. De acordo com a resolução

182/20, o parlamento europeu iguala o comunismo ao terraplanismo. Na

prática, ambas serão equivalentes em seus benefícios e malefícios.

O debate vinha ocorrendo há anos, mas desta vez não teve jeito. Os

terraplanistas argumentavam que, quando divulgavam pesquisas que

comprovavam a terra plana, sofriam bullying constantemente.  Agora,

comunistas sofrerão o mesmo por causa da equivalência de ideia estúpida:

"Ao longo dos anos, percebemos que comunistas não toleravam bem quando

eram chamados de mortos de fome. Aliás, eles criaram as gulags

especificamente para sumir com quem praticasse bullying contra os eles, ou

até mesmo qualquer que fosse a opinião do sujeito", diz o secretário geral

Coffee Anão.

Muitas opiniões foram relatadas tanto entre terraplanistas famosos como

entre socialites comunistas. O ditador King Jong, da Coreia do Norte, afirmou

que não conhecia o debate sobre o formato da terra, pois lá ele instituiu que

a forma da terra é de presídio. Olavo de Carvalho, profundo conhecedor do

comunismo, diz que agora, depois da resolução, irá abominar o terraplanismo.

Alguns terraplanistas já assimilaram a resolução. O site www.discovoador.com,

já oferece tickets para quem quiser habitar, sob o regime comunista, a grande

calota de gelo que circunda a terra (apelidada carinhosamente de Sibéria 2).

No Brasil, comunistas não quiseram comentar a resolução pois, ainda que

façam centenas de viagens para a Europa e Estados Unidos todos os anos, não

têm certeza da planicidade terrestre

Correspondente Lizard Mamoré
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VOLANTE ESPECIALISTA
EM GIROS É CONTRATADO
PELO 12 DE OUTUBRO

Segundo fontes confirmadas e livre de direitos

autorais, um volante apelidado de "ferramenta

automotiva" foi contratado pelo 12 de Outubro, time

do interior de Rondônia. Conforme o presidente, o

volante irar ajudar a conduzir o time, que, segundo o

técnico Uberaldo, está "fora de controle":

"Notamos que, dentre nosso material humano,

necessitávamos de alguém que fizesse o time girar.

Este volante auxiliará tanto na esquerda quanto na

direita, e inclusive na recomposição".

A direção ainda confirmou que, em breve, poderá

contar também com limpador traseiro e um porta

luvas.

Forte Bomba

NOMES DE COMIDA EM INGLÊS

O inglês é um idioma muito rico (e também DE

rico) e podemos adaptar ele conforme nossos

costumes e comidas. É claro que nos países

inglófanos existem refeições iguais, como waffles,

rufles e mcdowells. Mas se você acha que será

impossível encontrar tapioca no Texas ou acarajé

em Boston, você está enganado! Este artigo irá

solucionar o problema de encontrar um alimento

do qual os ianques não estão acostumados a ouvir.

Exemplos:

- Laranjada - Orange in the face

- Vatapá - It will cover

- Baião de dois - Bay for two

- Rabanada - Tail in the face

- Morte lenta - Slow death

- Churrasquinho de gato - Cat's Barbecue

- Quindim - Yellow coconut candy made with egg

- Pão com mortadela - Lunch as a member of the

PT

- Coxinha - Lunch as a member of the PSDB

- Pão dormido - Bread from yesterday

- Feijoada - Beans full of pork

- Carne de sol - Solar meat

- Porco - Palmeiras fan

- Peixe - Santos fan

- Acarajé - The "jé" face

- Escondidinho de frango - Chicken in the Cayman

Islands

- Cocada - Coconuts in the face

- Romeu e Julieta - Shakespeare Classic

- Açaí - Bake there.

- Bolinho de chuva - Depressive cupcake

- Polenta - Italian person

- Pastel de feira - Hydrogenated fry

- Caldo de cana - Drink very sweet

- Farofa - Flour fried with some things together

- Pavé - Or is it to eat?

- Mandolate - Send or bark.

- Bobó de camarão - A fool with shrimp

- Dobradinha - Bull casings

- Mousse de maracujá - Sour passionfruit cream

- Miojo - Sodium

- Ovo frito - Great eye

- Comida requentada - Mixed food 3 days ago

 

E aí, consegue se virar agora em um passeio na 5th

avenue? Em vez de pedir um clássico hot dog, por

que não pedir logo um Slow Death?

Traduction, Please

MODA: VEJA A ÚLTIMA EM
PARIS

Este quadro, pintado por Napoleão Monet Zidane,

avaliado em 2 bilhões de euros, é a mais nova atração

do museu de arte moderna de Paris. É mole? 

A atriz Jacinta Braga arrematou por apenas 300 reais

(ela contratou um chinelão que roubou o quadro do

museu). Segundo fontes de alguns papparazzis do

mundo da moda artística, o quadro já está no Brasil

meninas! Uhul! Brasil-sil-sil!

A Fofoca é braba

Disseram que era arte...
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PRESIDENTE TRUMP DECIDE
CONTRUIR MURO TAMBÉM NA
FRONTEIRA COM CANADÁ

WASHINGTON, EUA - Apesar da polêmica estar concentrada em torno
do muro mexicano, o presidente americano Donald Trump comunicou
em reunião com o primeiro-ministro canadense Justin Trudeau que
construirá um muro que dividirá o país ianque do país daquela folha
vermelha que ninguém sabe o nome.

"Conversando com o Trudeau, percebi que ele é um chinelão", disse
Trump. "Me ofereceu charutos cubanos feitos pelo próprio Fidel, em vez
dos tradicionais charutos Nickavoltz".

Trudeau respondeu em nota: "Iremos apoiar a construção deste muro, já
que ninguém mais a atravessa de carro mesmo". O canadense ainda
reforçou que promete construir uma ponte entre o México e o Canadá:

"Iremos receber refugiados e mexicanos que não estão dispostos a
trabalhar, já que a taxa de desemprego lá é de 3%".

Sobre detalhes da ponte, Trudeau disse:

"Ela sairá próximo da cidade de Tijuana até Whitehorse. Serão 5.000 km
de acesso a cerca de -40°C de pura oportunidade de uma vida melhor." 
Segundo Trump, que não sabe se autorizará a construção do tal viaduto,

caso alguém queria pular da ponte em Las Vegas, terá que ao menos
gastar 5 mil dólares nas máquinas.
 

Por: Pedro Gillette

MEMÓRIA DE TARTARUGA
BICENTENÁRIA REVELA
MISTÉRIO DA RELATIVIDADE

Harvard, Reino Unido - Em uma pesquisa
divulgada pela AGSWI - Advanced Group
of Sciences Without Importance, a
memória de uma tartaruga de estimação
que viveu 200 anos acaba de ser
documentado. Segundo Jean Diderot, do
departamento de biologia do instituto, a
tartaruga pertenceu a Albert Einstein, e ele
fez importantes considerações sobre a
teoria da relatividade.

"Quando chegamos nesse ponto da
pesquisa, ficamos apreensivos com o que
poderia vir a tona. Ficamos sabendo de
diversas outras polêmicas, mas esta, sem
dúvida, poderia estremecer o mundo
político como conhecemos", disse Diderot.
De acordo com o que fora descrito,

Einstein teria dito:

" A prática cotidiana prova que a
hegemonia do ambiente político ainda
não demonstrou convincentemente que
vai participar na mudança dos índices
pretendidos. Assim mesmo, a adoção de
políticas descentralizadoras talvez venha a
ressaltar a relatividade dos conhecimentos
estratégicos para atingir a excelência.

Evidentemente, o desenvolvimento
contínuo de distintas formas de atuação
estende o alcance e a importância dos
métodos utilizados na avaliação de
resultados."
Segundo os cientistas, esta afirmação

diz muito sobre muitos.

Prof. Papai Noel

Tartaruga está na

capa da gaita.
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Trilhões de vegetais deixarão de ser

brutalmente aniquilados.

LEI PODE IMPEDIR
ASSASSINATO DE
PRODUTOS
VEGANOS

Brasília - Uma das modas do momento, o

veganismo, que diz ser um bem aos

animais, pode virar crime, segundo uma lei

que tramita no Senado. De acordo com o

texto, quem for pego tratando vegetais em

ambientes confinados e desviando curso

dos rios para cultivar plantas forçosamente

serão punidos com 1 a 5 anos de cadeia.

O relator do projeto, Carninho Chuleta

(Bancada do Boi/MS), diz ser um absurdo o

que ocorre com a natureza neste país. "Por

ano, são mortos milhões de pés de alface e

couve, e boa parte disso fica na Ceasa, que

mais parece um abatedouro", disse o

deputado, enquanto comia uma coxinha

de frango.

ONG's de defesa dos animais criticam a

proposta.

"Nós sabemos que, se não fosse a indústria

gadicínea, não haveria tanto mortandade

de animais que sequer existiriam, daí

sequer haveria sofrimento e tão pouco

reclamações, ou seja, para acabar com as

flatulências que poluem a camada de

Ozônio, devemos matar os 200 milhões de

bois em nosso país, sem que eles sofram."

disse Marisa do Rosário, diretora da ONG

"Menos bife, mais berinjela".

Apesar de entender que forçar a

população a comer mato seria uma atitude

grosseira, ela acredita que o capitalismo é

o grande vilão: "Como nossos cientistas não

conseguiram criar um legume tão saboroso

quanto a picanha, tão pouco eliminar este

empecilho evolutivo que nos permite

sentir prazer em comer, ficamos a mercê

desses fascistas".

Conforme a teoria de James Vegan Jr.,

criador do veganismo, 'quando comermos

pasto o suficiente para nos tornarmos bois,

não haverá tanta violência' - o que não se

pode dizer das flatulências.

A proposta pode ser aprovada caso

nenhum defensor dos animais prove que

exista vegano pobre.

 

Por: Professor Papai Noel.

LIZARD'S ATTACK

Nas montanhas do velho Chipre, vivia o velho Goldneye, irmão de João.

Foi ali que vi, era grande e obscuro. Permaneci quieto.

Quando Silvio deu um pulo e falou:

- Alá! A lá?

Era como Lizard, Lizard Lagart, um mito branco, que ficara marcado em
meu rosto. 

No fim das contas o velho que se deu mal, saiu com as calças na

mão.

Por: Anônimo

RESUMO DAS NOVELAS: SCHÜLWTZ AND
PÜWLTZ (NOVELA ALEMÃ)

Paulério briga com seu chucrute. Schülwtz mata clemente a

socos. O padre Püwltz cai da bergamoteira. Mariatz nasce, gorda e

feliz. Adamastor Felitche, o maior produtor de batatas, é

desmascarado.

A Fofoca é braba


