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Todo humorista brasileiro já ouviu a pergunta mais 
de uma vez, de uma forma ou de outra: como é possí-
vel fazer humor num país como este, numa hora como 
esta? Às vezes a pergunta tem o tom de elogio – só vo-
cês mesmos, para nos fazer rir desta situação – e às ve-
zes tem o som irado de uma cobrança: vocês não se dão 
conta de onde estão, não? Assim o humorista tem que 
escolher entre várias caras para usar: a de um herói do 
distanciamento que consegue manter a razão e a graça 
apesar de tudo, a de bobo necessário, a do inconsciente 
flagrado dando uma gargalhada no velório. 

De certa maneira, as três caras servem. O humoris-
ta é um herói da resistência, como demonstrou durante 
nosso regime de generais. Mesmo quando não podia ser 
abertamente crítico, o humor brasileiro (principalmen-
te o gráfico) manteve viva uma idéia de irreverência que 
nos ajudou na travessia. Não se podia dizer que o general 
estava nu, mas se podia fazer fiu-fiu quando ele passava 
e fingir que tinha sido o vizinho. Não por acaso, a gran-
de revelação do cartunismo brasileiro desta época foi o 
Henfil, no Pasquim. Ele fazia uma coisa paradoxal, humor 
fino de criança malcriada, que diz pum na frente das vi-
sitas. Foi o melhor exemplo de humor como travessura, 
que manteve o regime militar, senão alerta ao seu pró-
prio ridículo, pelo menos desconfiado. Com a abertura e 
a permissão para dizer tudo, o desafio para o cartunista 
passou a ser o senso de medida. Mas esta deve ser uma 
preocupação menor, tanto para o chargista quanto para o 
homem público que ele alveja. Entre o exagero e a omis-
são, o humorista deve sempre escolher o exagero, mes-
mo com o risco de magoar. 

E são bobos necessários também, por que não? O hu-

Se a Besta do Apocalipse achar de surgir no Brasil, vai se perder em meio à multidão. (@apertoalt) CHARGE
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Chargistas: o exército que usa armas de uso exclusivo das forças de inteligência.
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O problema de tentar “devolver o Brasil” pra quem quer que seja é que já passaram mais de 30 dias. (@apertoalt)

mor inconsequente pode existir sem que o humorista 
seja chamado de alienado, se é que alguém ainda use o 
termo. Principalmente porque num país como o Brasil 
o humor nunca é completamente apolítico, mesmo que 
ele tente. A comédia de costumes será sempre um re-
trato de costumes marcados pela desigualdade e pelo 
anseio social e até a deliberação de não ser político aca-
ba sendo uma opção política. E se o humor pode existir 
apenas para divertir ou atrair pela sua engenhosidade 
ou inteligência, ninguém deve deixar de fazê-lo só para 
não parecer que está sendo cúmplice de uma descon-
versa. A única inconsequência inadmissível num humo-
rista é não provocar riso. 

Finalmente antes que todos se virem para quem deu 
a gargalhada no velório e peçam comedimento e res-
peito, é melhor saber que tipo de gargalhada foi. Certas 
situações são tão dramáticas e tristes que só rindo. Cer-
tamente a saúde no Brasil chegou a uma situação que 
permite apenas dois tipos de comentário: palavrão ou 
riso. As duas reações comportam graduações que vão 
da mobilização indignada ao desespero terminal, de um 
lado, e da sutil ironia à gargalhada de cair da cadeira, do 
outro. A gargalhada não é sinal de desrespeito, insen-
sibilidade, bebedeira ou loucura, é apenas o choro com 
outra trilha sonora. Rimos e choramos com os mesmos 
músculos, o riso, no caso, só parece uma forma mais 
socialmente aproveitável de indignação. O riso provoca, 
enquanto o choro pede piedade. E, mesmo, não daria 
para fazer uma exposição de humor com soluços.

(Texto criado originalmente pelo autor 
para o Salão Carioca de Humor/1997)

Carrapato é a vovozinha. Só porque são confundidos com os filhotes dele não quer dizer que sejam 
da turma dos ixodídeos e argasídeos, reles ectoparasitas. Micuins são do clã trombiculídeo. Como a 

própria palavra indica, também não são parentes da anta nem do elefante: não é o nariz deles que tem a forma de tromba. São 
conhecidos ainda como vermelhinhos ou amarelos, mas sem ter olho puxado ou sofrer de esquerdopatia, pelo menos em 
grau muito avançado. Se você gosta de piquenique em capoeiras e de rolar na grama com sua gata, em épocas secas, cui-
dado. Os micuins estão atrás de sua pele – e andam aos milhares. Os micuins dão nome a este suprimento porque, como os 
humoristas, são seres quase microscópicos e suas picadas causam coceiras tenebrosamente ardidas. Agora, ao contrário dos 
picados pelos micuins, os poderosos podem até achar graça na picada dos humoristas e, como Freud explica, sentir algum 
prazer obscuro. Por isso a ideia dos trombiculídeos da casa é outra: causar coceira em você. Sim, você. Pra que se mexa, porra. 

O Micuim, símbolo deste incômodo jornal, precisava duma cara. Graças ao Uberti, sagaz cartunista 

do nosso time, o Micuim ganhou o retrato-falado mais expressivo que o bicho poderia ter.

ECCE MICUIM
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A justiça do Brasil tarda injustamente. (@bethmoreno)

O Brasil precisa investir mais no assanhamento básico. (@bethmoreno)

PAUTAS

TEXTOU
NEM A 
PANDEMIA 
SEGURA A 
PÁTRIA

Mereceríamos uma 
porrada na boca se dei-
xássemos passar em 
branco o 7 de Setembro. 
Desafiando a pandemia, 
o cerimonial do Planal-
to organizou um desfile 
restrito ao entorno do 
palácio. Lembrará aquele 
grande momento de Dom 
Pedro I. Aconteceu quan-
do, entre a 11ª. e a 12ª. ida 
ao matinho para adubar 
o chão pátrio, naquele 7 
de Setembro de 1822, deu 
à luz o Brasil. Nascemos, 
pois, entre duas cagadas. 

Será uma festa como-
vente, aberta com rajadas 
de metralhadora. A Milícia 
de Rio das Pedras mar-
chará oferecendo papelo-
tes, gatonet e amizade. E 
coronhadas a quem recu-
sar. Destaque para o Es-
critório do Crime e o car-
ro dos caixas eletrônicos. 
Neste, Queiroz, fantasiado 
de Rei Midas, fará depósi-
tos em sequência alucina-
da sob gritos de “Lindo!” e 
“Tesão!” da família real.

O Gabinete do Ódio 
desfilará em passo de 
ganso, jorrando bile no ar. 
Coroado com louros, be-
liscando um cacho de uvas 
e coberto por uma túnica 
diáfana, Zero 2 passará 
carregado numa liteira por 
halterofilistas. Virão de-
pois os jagunços, os clubes 
de tiro e a bancada BBB. 
Mas o xodó mesmo serão 
os velhinhos traquinas do 
Clube Militar. O que farão 
ao tirarem as dentaduras 

Ayrton Centeno

Meio latinos, meio ladinos, meio 

paladinos. Se a conta estiver certa.

para batê-las em uníssono, 
dando o ritmo, enquanto 
cantam “Nós somos da pá-
tria a guarda/ Fiéis solda-
dos/ Por ela amados...” Por 
último, respeitada a hie-
rarquia, as forças armadas. 
Será inesquecível.  

*Jornalista

CArlos CAstelo
COMO ESCREVER 
UM LIVRO À 
ERNESTO ARAÚJO

Poucos sabem, mas além 
de ministro das Relações 
Exteriores e cruzado de 
Cristo, Ernesto Araújo é 
escritor. Seu estilo é tão 
inconfundível que só pode 
ser comparado aos tuí-
tes de Carlos Bolsonaro. 
Aprenda a redigir como ele.
- Escreva em pedacinhos 
de papel trechos de 
Pessoa, Papa Urbano II 
e Saint-Exupéry e jogue 
para cima. Vá juntando 
e transformando em 
capítulos.
- Crie um país imaginário 
cujo nome é feito só de 
consoantes. 
Coloque-o em letras 
grandes como título da 
obra. Algo como: ‘A Saga 
de Qmtpdz’.
- Invente personagens de 
nomes intrigantes: Keno-
gar, Xarib, Monin.
- Elabore trechos enigmá-
ticos nesta linha: “...o Esta-
do entorpecia as paredes 
de concreto daquele abis-
mo mundial. A coleta de 
lixo tornou-se uma busca 
de tesouros.” 
Finalize o raciocínio com 
a expressão em latim: 
Deus Vult.
- Lance a obra antes que 

HOMENAGEM O Brasil é muito o dinheiro sujo falando do dinheiro lavado. (@bethmoreno)

ESTELA
MAY

Nós, os humoristas, temos bastante 
importância para ser presos e 

nenhuma importância para ser soltos.

Democracia é quando eu mando em você, 
ditadura é quando você manda em mim.

O capitalismo é a exploração do homem 
pelo homem. O socialismo é o contrário.

Não gosto de direita porque ela é de direita, e
 não gosto de esquerda porque ela é de direita.

Isto sim é que e Congresso eficiente! 
Ele mesmo rouba, ele mesmo investiga, 

ele mesmo absolve.

A economia compreende todas as
 atividades do país, mas nenhuma atividade

 do país compreende a economia.

Toda uma biblioteca de Direito apenas para 
melhorar quase nada os dez mandamentos.

Quando uma ideologia fica bem 
velhinha vem morar no Brasil.

Ser pobre não é crime, 
mas ajuda muito a chegar lá.

Imprensa é oposição. O resto 
é armazém de secos & molhados.

Como são admiráveis as pessoas 
que não conhecemos muito bem!

Se você agir sempre com dignidade, pode 
não melhorar o mundo, mas uma coisa é 

certa: haverá na Terra um canalha a menos.

 A FALTA QUE 
FAZ O MILLÔR 

(1924-2012)
Oito anos sem Millôr 
Fernandes, um dos 

grandes pensadores do 
mundo. Na ausência do 

crítico mais ferino, os 
corruptos aumentaram em 
número, gênero e grau de 
impunidade. Millôr, com 

suas frases certeiras e 
desenhos incriminadores, 

continua atualíssimo. O 
que diria o filósofo do Méier 

sobre o Brasil de 2020? 
Nunca descobriremos. Só 
sabemos que esta seleção 

se encaixa em cheio no pior 
governo que o Brasil já teve. 
Viu só, não foi em vão, Gogo.

O Brasil é um país extremamente egológico. (@bethmoreno)

No Brasil, não faltam artistas gráficas talentosas.  Mesmo assim, a Estela May fazia falta. (Estela May é colaboradora da FolhaSP, onde estes cartuns foram publicados)

o ministro Paulo Guedes 
aplique a alíquota de 12% 
sobre os livros.

*Jornalista e humorista

ernAni ssó
A CASPA DO 
GUEDES

Paulo Guedes, mesmo 
suspeito de ter metido a 
mão em fundos de pensão, 
se tornou o curinga que 
fechou o jogo do Bozo 
durante a campanha. Se 
tivesse roubado um maço 
de pregos, estaria preso 
e não seria o homem de 
confiança do mercado e 
dos colunistas globais. 
Escandaloso? Escandaloso 
é que tenha caspa.

Ele quer vender todas as 
estatais pra arrecadar o 
que elas dão de lucro num 
ano. Isso é criminoso ou 
ele não sabe contar nem 
nos dedos? O diabo é que 
ele tem caspa.

Guedes garante que po-
bre não sabe poupar nem 
investir. Gasta em besteira, 
tipo uma meia refeição por 
dia. Os pobres seriam tão 
burros como o ministro? 
Ele tem caspa e a gente se 
preocupando com detalhes 
idiotas.

Guedes quer taxar livros 
e liberar carros de luxo, 
investir menos em Saú-
de e Educação e mais no 
leão-de-chácara da elite, 
o Exército. Deixem de mi-
mimi. O grande problema 
nacional é a caspa do mi-
nistro. Troço horroroso.

É o mesmo caso do Bozo. 
Rachadinha, defesa de 
torturador, amizade com 
assassinos, Amazônia em 
chamas em nome do ga-
rimpo, da soja e do boi? 
O chocante é a grosseria 

dele. O chocante é que 
só depois de eleito ficou 
clara a grosseria exibida 
por trinta anos. Mas em 
2022 seremos cúmplices 
conscientes da grosseria 
e da caspa, porque a outra 
opção é o caos.                                                                                                            

*Escritor e tradutor

FrAgA
LAVOU, TÁ 
LAVADO

Nossa corrupção é 
um atraso. Nos países 
avançados, a propina 
já é digital, no Brasil é 
analógica: corruptores e 
corruptos ainda dependem, 
vê só, de malas, cédulas, 
cheques, moedinhas. 
Imagina a higienização 
da propina em meio à 
pandemia – haja álcool gel!

Exagerado esse al-
voroço com lavagem de 
dinheiro: a população 
convive numa boa com 
dinheiro sujo. Se usas-
sem água na lavagem de 
dinheiro, os recursos 
hídricos do país já teriam 
se esgotado. Mas o Mi-
nistério da Criminalidade 
adverte: toda lavagem de 
dinheiro deve ser feita de 
colarinho branco.

Sem querer insinuar 
nada: com exceção dos 
dólares, todas as transa-
ções do caixa 2 e mara-
cutaias são feitas com di-
nheiro da Casa da Moeda. 
De lá, todos os rios de di-
nheiro correm para o mar 
de lama. E ninguém fica 
fora da lavagem: propina 
é uma quantia que circula 
nas mãos dos outros e 
que, ao chegar às nossas, 
vira dinheiro comum.

Rinso lavava mais bran-

co e o inço corrupto lava 
mais laranja. Queiroz e 
Michelle, com apenas 89 
mil, atualizaram o clássico 
mote: eu lavo, você enxu-
ga. E você aí? Não sabe li-
dar com a propina? Não se 
preocupe: a propina sabe 
lidar com qualquer um.

* Jornalista e humorista

Mário goulArt
MINIPERFIL NO 
CERCADINHO

O desenho é simples: 
encolhem-se os dedos da 
mão, menos o indicador 
e o polegar, surgindo 
assim um “revólver”, 
que é apontado para um 
companheiro. Este faz o 
mesmo e todos brincam 
e se divertem, nesse 
espírito da coisa.

 “Ainda lembro da gente 
correndo, se escondendo, 
atirando para matar tudo 
que era índio e marginal”, 
contava Bolsonaro. “Lem-
branças da infância?”, in-
dagou um repórter. “Não. 
Isso daí foi hoje de manhã”.

Essas inocentes brin-
cadeiras entre marmanjos 
são a marca da virilidade 
do governo. Como disse 
um eminente analista polí-
tico: “Sei”.

O presidente gosta de 
exibir a transparência da 
sua comunicação. Nos es-
paços informais em que 
recebe a imprensa (ou 
bundões) e apoiadores 
(ou gado), falava outro dia 
sobre suas ações para pro-
teger a renda e o crédito. 
“Alguma dúvida?”, pergun-
tou ao final.

Um repórter levantou 
a mão: “Presidente, por 
que sua esposa Michel-
le recebeu R$ 89 mil do 
Queiroz?”

*Jornalista e escritor

Livre-pensar é só pensar

PRÓXIMA
ANTERIOR
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No Brasil, a pior das hipóteses nunca é hipotética. (Fraga) ENTREVISTAÇO

G regório pode ser muitas coisas, uma de-

las impublicável - que nós, é claro, publi-

camos - mas no Brasil significa Gregório 

Duvivier. Aqui, o Gregório mais falado da atualidade 

toca, em meio à pandemia, a quarta temporada 

do Greg News na HBO. Seus vídeos no YouTube 

chegam a ter 30 milhões de visualizações, sempre 

recorrendo ao humor para falar, com sabedoria e 

roteiro esperto, desta página infeliz da nossa histó-

ria. Em função disso, Micuim estendeu o tapete ver-

melho para ele desfilar nesta conversa hilária, mas 

também muito séria sobre o buraco em que esta-

mos metidos. E o que devemos fazer para resistir e, 

se possível, enfiar o pé na bunda do Bolsonaro. 

Gregório Duvivier diz o que 

o Brasil quer e não quer ouvir
Celso Schröder - Não sei se 
te chamo de Gregório ou 
de Duvivier. Gregório era 
o nome do chicote que mi-
nha mãe tinha pendurado 
atrás da porta... Então, fico 
meio atemorizado... O Luis 
Fernando Verissimo disse 
que o pior momento era o 
melhor para o humorista. É 
possível nesse momento de 
tragédia fazer humor?

Gregório Duvivier - Adorei 
a pergunta, desculpa aí as 
reminiscências que meu 
nome te causa. É ingra-
to chamar Gregório. Em 
Portugal, “ir ao Gregório” 
é vomitar. Os portugueses 
acham engraçadíssimo um 
ser chamado Gregório. Em 
algumas áreas do Nordeste, 
Gregório quer dizer, com o 
perdão do termo, cu. É um 
nome que traz carga pesa-
da. Mas o chicote eu nunca 
tinha ouvido. 
Discordo que seja mais 
fácil fazer humor em um 
país trágico. Quanto mais 
trágico, mais difícil. Se o 
presidente fosse apenas um 
bufão, talvez fosse fácil rir 
dele. Mas é um bufão pro-
movendo uma carnificina, 
uma crise que poderia ter 
evitado. E não fez por um 
misto de desleixo com arro-

gância, com desprezo pela 
vida humana. Rir de uma 
ferida aberta é tarefa árdua.

Ayrton Centeno - Quando 
termina o teu programa, o 
sentimento que fica não é 
uma catarse. Junto com o 
humor fica a indignação. 
No Brasil, o humor, diante 
desse quadro, tem que des-
pertar indignação? 
 
Gregório - Sim. Lidando 
com a realidade do Brasil, é 
comum as pessoas ficarem 
mais tristes do que estavam. 
Muitas pessoas me escre-
vem: “Cara, o seu programa, 

não estou conseguindo 
assistir porque está muito 
deprimente”. Mas a fratura 
está exposta, e nem sempre 
se consegue tirar dessa tra-
gédia algo de redentor.  
Então o humor que eu faço 
também é reflexo das coi-
sas. A única maneira da 
gente sair desse buraco é 
confrontando ele. Ao con-
trário da Regina Duarte, 
não acredito que leveza seja 

omitir os mortos. O que a 
ditadura fez com os nossos 
mortos, que foi desaparecer 
com eles, com os corpos, 
esse governo está fazendo 
também, sem sequer home-
nageá-los, celebrá-los. 
É fundamental que se faça 
humor hoje, e esse humor 
precisa contemplar a morte. 
A luta política é terapêutica 
também. Uma das maneiras 
da superar a tragédia é a 
indignação. A única maneira 
da gente não ficar triste, é 
a gente ficar puto. Para su-
perar essas mortes, o único 
jeito é encará-las. Transfor-
mar essa tristeza em ação. 

Stela Pastore (Carlos Cas-
telo*) – Como é teu pensar 
sobre o tema que vais falar? 
E a pergunta do script: tem 
tantos movimentos por 
igualdade étnica, racial, 
enfim, por que no gênero 
humor tem pouca mulher? 

Gregório - O humor mains-
tream (convencional) é 
muito machista mesmo. 

A primeira piada que a 
gente faz é, em geral, falar 
um palavrão... Um menino 
quando fala esse palavrão é 
recompensado e a menina é 
repreendida. O resultado é 
que tem muito mais homens 
humoristas do que mulhe-
res. Mas está mudando. 
As coisas que eu mais tenho 
gostado de ver de humor 
são feitas por mulheres, 
como a série I may destroy 
you. Michaela Coel, uma co-
mediante negra, roteirista, 
diretora e protagonista da 
série. Nos EUA tem a Tina 
Fey, na Inglaterra tem a 
Fleabag, da Phoebe Waller-
-Bridge. No Brasil, a Tatá 
Werneck, a Dani Calabresa, 
as atrizes do Porta dos Fun-
dos. 
Tem um Roda Viva (na ver-
dade, o programa é o Canal 
Livre) com o Brizola em que 
o (jornalista) Tarso de Cas-
tro, a frente do seu tempo, 
pergunta: “E a questão gay, 
os direitos civis homosse-
xuais?” E o Brizola olha para 
ele com uma cara, tipo “Que 
pergunta é essa?” (Então 
Brizola fala) “não tenho 
nada pensado sobre esse 
assunto”. O Brizola, que eu 
admiro pra caramba, uma 
das primeiras palavras que 
eu falei na vida foi “Bizóia” 

quando tinha dois anos... 
Não era um questionamento 
na esquerda, na direita me-
nos ainda. Ainda tem muita 
gente na esquerda que criti-
ca esse tipo de pensamento 
como sendo identitário. En-
tão você falar de racismo é 
trazer questões identitárias, 
falar de homossexualidade 
é identitário. Como quem 
diz que isso vai nos dividir. 
Para alguns, a única luta que 
existe é proletário contra 
patrões. Uma luta não exclui 
a outra.     

Katia Marko (Fraga*) - Eu 
fiz uma vez um curso de 
palhaço para descobrir o 
meu palhaço, e a minha 
professora, a Melissa Dor-
nelles, dizia que todos nós 
temos o nosso palhaço, se 
nós nos permitirmos que 
ele venha à tona ele vem. 
Quando tu descobristes o 
teu palhaço e que não seria 
possível não ser humorista 
nessa vida?

Gregório - Para mim não 
seria possível. Esse contato 
com o palhaço realmente 
é fundador na vida de uma 
pessoa. O palhaço é um 
professor, alguém que nos 
diz sobre a nossa maior 
fragilidade. Eu tinha 9, 10 

“A única maneira da gente 
não ficar triste, é a gente 

ficar puto”

DISFUNCIONAL

Os bárbaros não tinham nenhuma compaixão em seus ataques ao império 

romano. Visigodos cortavam uma das mãos dos bebês. Hunos espetavam 

crianças em lanças. Teutões trancavam mães e filhos pequenos em celei-

ros, depois ateavam fogo. Suevos assavam recém-nascidos em fogueiras. A 

sanguinária Sara Winter, no entanto, não fica atrás dessa galera. Divulgou 

todas as informações sobre o paradeiro de uma menina de 10 anos, grá-

vida do próprio tio, aos fariseus das redes sociais. Pelas consequências de 

seus atos cruéis, merecia ser empalada pelos ancestrais da sua estirpe.

Encontrão no TinderovoMatia Karko 

SARA – Sabia que te encontraria por aqui.  DADA – Ah, mas será o pé do Bento? Não se pode mais nem dar um match em paz?  
SARA - Desconjuro, mãezinha! Bom, talvez prefira falar com a Flordelis... DADA – Sai pra lá, Satanás. Só quero me distrair! Parece a segunda guerra. Uma bomba atrás da outra. Mesmo eu, empoderada, linda, popular, me abalo. Só não entendo por que não cai nem chuvisco na minha horta... 

SARA - Com o Tinder, você desencalha... Ops, não quis dizer...  DADA - Mas disse! Já não basta aquelas biscas das feministas? Aliás, você quase me fudeu dessa vez!   
SARA – Ah, tá, recebi do espírito santo o nome e endereço no meu whats né? Que você achou dos papa-hóstias que consegui? “Assassina, assassina”! 
DADA – Mandou bem! Se não fosse o incrível exército de brancaleone de saias que estragou tudo... Gente desmiolada! É justo que se faça com a criança o que nem sequer o estuprador quis fazer com a mãe?  SARA – E por que ela não contou pros pais?  DADA – Só Deus irá nos salvar!  

SARA - Amém! Com o nosso Messias, o imbroxável, vamos transfor-mar o Brasil. Ele não será mais o mesmo depois de nós!  DADA - Sara, deu match aqui!  

*Matia Karko é pseudônimo

DISFUNCIONAL DO MÊS

Nome: Sara Fernanda Giromini 

Nascimento: 1992.

      Naturali: São Carlos, SP 

           Atividade: Ativista       

                                 controversa.

No Brasil as coisas sempre aconteceram assim, só que agora é com a janela aberta. (@BraulioTavares) Deve ter algo errado com um país onde é mais fácil comprar um celular do que aprender a ler. (@BraulioTavares)

Aqui no Brasil têm ocorrido certas coisas que se acontecessem num país iam ter graves consequências. (@BraulioTavares) O Brasil é um país onde até um pessimista é pegado de surpresa. (@BraulioTavares)
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DOSSIÊ É a crise. A política brasileira está em plena queima de escroque. (@neiduclos)

Antes o Brasil crescia à noite, quando os políticos dormiam. Agora os políticos não dormem mais. (@neiduclos)

ENTREVISTAÇO DOSSIÊReligião é quando você acredita no que não vê. Política é quando você vê o que não acredita. (@neiduclos)

“O QUE FALTA NA ESQUERDA É MAIS BONS PALHAÇOS”

ENTREVISTAÇO

anos quando eu entrei no teatro e 
percebi que estava fazendo as pes-
soas rirem. Fiquei maravilhado com 
aquilo. Pessoas que eu nem conhe-
cia estavam rindo. 
Quando percebi que essa fragilida-
de ela podia virar uma profissão foi 
redentor para mim. Não precisava 
lutar contra as minhas fragilidades, 
mas poderia abraçá-las e usá-las ao 
meu favor. Esse aprendizado é revo-
lucionário.
É isso que os políticos bons fazem. 
Entraram em contato com o palha-
ço deles e perceberam que, em vez 
de jogar os defeitos para debaixo do 
tapete, deviam abraçá-los. 
O Trump e o Bolsonaro estão mais 
para bufões que é o palhaço escato-
lógico. O bufão trabalha com a re-
pulsa do espectador. Mesmo quem 
gosta deles, gosta dos defeitos. 
Quem gosta do Bolsonaro sabe que 
é despreparado, falastrão, incon-
sequente, irresponsável, mas gosta 
dele por isso mesmo. 
Então o que admiram é essa nudez, 
a nudez do palhaço, a nudez que 
falta a nós, como campo, na esquer-
da, essa esquerda cheia de não me 
toques. Ela é a adversária perfeita 
para um palhaço, porque o palhaço 
está nu, falando teoricamente o que 
pensa, enquanto a esquerda está 
cheia de proibições. Está discutin-
do a linguagem sem perceber que, 
nesse debate, eles ganham, porque, 
nesse caso, são os libertários. Eles é 

que estão querendo que todo mun-
do faça o que quiser e a esquerda 
passa a ser a censora. Passa a agir 
como escada para o palhaço. 
O que falta na esquerda é mais bons 
palhaços. O Lula, por exemplo, é um 
ótimo palhaço porque ele abraçou 
tudo aquilo que poderiam achar 
ruim dele. Não foi a uma fonoaudió-
loga para melhorar o ciciar na fala, 
nem para tirar o sotaque nordesti-
no. Não foi usar referências cultas 
para, quem sabe assim, a USP e a 
Folha gostarem dele. Não, passou a 
ser ele mesmo. Radicalizou a iden-
tidade dele. Hoje, está mais radical-

mente ele mesmo e o carisma infi-
nito dele está muito ligado a isso. 

Schroder - Tu citastes o Tarso de 
Castro, o cara de onde sai O Pas-
quim. Esse humor, que surge em 
1969, no ano do AI-5, em um mo-
mento em que a censura se abate 
sobre a imprensa que tinha sido, 
boa parte dela, cúmplice no golpe. 
A situação hoje é mais trágica do 
que na ditadura. O humor cumpri-
rá um papel agora nesse sentido? 

Gregório - O humor é uma ótima 
ferramenta de aproximação e co-
munhão. Acho que o Brasil mais 
precisa hoje talvez seja isso: laços 
entre as pessoas, especialmente 
nesse momento de pandemia. É 
a cultura que cria o tecido social 

Schroder - Como está o teu medo? 
Ele tem te atrapalhando nesse mo-
mento ou ele está te motivando?  

Gregório - O medo é o nosso pior 
inimigo, é algo que eles querem que 
a gente tenha. A direita opera muito 
com o medo. Gosta de trabalhar 

com o medo porque, com o medo, 
as pessoas ficam mais burras. O 
medo emburrece, ficamos mais pri-
mitivos. 
Nossa tarefa é liberar as pessoas 
do medo. Sem medo as pessoas 
tendem a ser mais de esquerda, jus-
tamente. O medo foi o grande para-
lisador de revoltas e de revoluções. 
Por isso que eu gosto, inclusive do 
slogan Povo sem Medo. O poder tem 
muito medo do Povo sem Medo. 
Tento usar isso a meu favor e tento 
não ter medo. Dito isso, é claro que, 
se eu leio jornal, eu me apavoro. Não 
é por acaso que Bolsonaro fica fa-
lando em AI 5. Estão usando o medo 
a favor deles, porque com medo não 
precisam nem censurar. As institui-
ções estão se vendendo tão barato 
que não precisam fechá-las. Por 
que vão fechar o Congresso se eles 
conseguem comprar o Congresso, 
barato ainda por cima, com uma 
secretaria aqui, outra ali? Por que 
fechar a Polícia Federal se eles con-
seguem aparelhá-la? 
O medo contaminou muito a nossa 
história. E é um medo justificado, 
porque as revoltas foram massacra-
das no Brasil. O medo é o que nos 
põe no lugar que estamos hoje, uma 
desigualdade tão brutal. É um medo 

estruturante. 
O humor é o maior antídoto para o 
medo. Não se faz humor com medo. 
Humor só existe com risco. Se uma 
piada não for arriscada não tem 
como ser engraçada. O humor está 
intrinsecamente ligado à liberdade. 
Como dizia o Millôr, livre pensar é 
só pensar. 

Centeno - Bolsonaro montou um 
ministério circense. Desse minis-
tério qual é a figura que mais te 
chama a atenção? Outra pergunta: 
em que se distingue o humor da 
esquerda do humor da direita? 

Gregório - É um circo. Ali cada um 
tem uma função e, claro, muita gen-
te está ali para divertir, no sentido 
de tirar os olhos para o essencial. A 
Damares faz isso muito bem, me-
nino veste azul, menina veste rosa 
e você não vê algo muito sério que 
alguém está fazendo. Muitas vezes 

esse alguém é ela mesma, porque 
não tem essa como única função. 
Ela consegue ao mesmo tempo “di-
vertir” e aparelhar. Consegue ser 
cortina de fumaça dela própria. 
O que temos hoje é um fascismo hu-
morístico. Não significa que ele seja 
menos eficiente como fascismo. Ao 
contrário, pode ser muito mais efi-
ciente porque ele usa essa aparência 
de frivolidade para, como disse o 
(ministro) Ricardo Salles, “passar a 
boiada”. 
Existe sim o humor de direita. Hoje, 
no Brasil, diria até que é hegemôni-
co. Têm canais no Facebook, You-
tube que nem indico porque é um 
negócio deprimente, mas são muito 
populares.  
O humor de direita, em geral, bate 
nas mesmas pessoas que a polícia: 
pobres, negros, homossexuais, tra-
vestis. Humor para mim é o contrá-
rio disso. O humor que eu admiro, 
para usar a expressão do meu amigo 
Antonio Prata, é passar a mão na 
bunda do guarda. O alvo da piada 
tem que estar armado. Bater e rir 
de morador de rua para mim é algo 
que está muito mais no bullying. 

Stela (Castelo*) - Eu soube que tu és 

os livros para os prisioneiros. 
O ser humano precisa sonhar com 
alguma coisa. Pode estar em cam-
pos de concentração ou no meio de 
uma pandemia. Poeta é esse sujeito 
que olha para o mundo como se 
fosse a primeira vez e ajuda todo 
mundo a olhar com esse olhar da 
criança, do bêbado, talvez do louco. 
Mais do que nunca o poeta é neces-
sário para descobrir esse mundo 
novo que está para nascer. 

Katia (Edgar Vasques*) - Quando eu 
era criança só ia no cinema para 
olhar os filmes dos Trapalhões. 
Quais foram as tuas referências no 
humor? Quem está fazendo o me-
lhor humor? 

Gregório - Quando pequeno eu 
vi muito os Trapalhões. O Renato 
Aragão realmente é um sujeito de 
importância para todo mundo com 
30, 40 anos, em termos de afeto 
mesmo, Chaplin, no sentido de al-
guém que você olha e já torceu por 
ele. Via muito o Jô, um pouco depois 
vi Pedro Cardoso e Luiz Fernando 
Guimarães. Depois o Luiz Fernando 
com a Fernanda Torres em Os Nor-
mais. 
Adolescente, descobri o Monty Py-
thon, o grupo inglês. Percebi que o 
humor poderia ser aquilo também. 
Não só crítica dos costumes, mas 
uma subversão total e completa 
do que a gente está acostumado a 
ver. Foi muito transformador per-
ceber que humor poderia ser não 
só confirmação, expectativa: quer 
ver que o fulano vai fazer tal coisa? 
E o fulano ia lá e fazia aquilo e era 
engraçado. Nesse sentido, o Chaves 
me formou. Chaves é isso. E aí vem 
o Monty Python e é o oposto disso. 
É o humor de não dar aquilo que o 
espectador quer. 
Fiquei fascinado depois com o Gato 
Fedorento, um grupo de portu-
gueses subversivos. É quem está 
fazendo hoje um humor muito inte-
ressante, além dos cronistas, o Gel-
sinho Prata, o Ricardo Araújo Perei-
ra e tantos outros e outras. A gente 
falou que as mulheres tinham pouca 
representação, mas os negros tam-
bém. Nosso humor sempre sufocou 
os negros, delegando a eles um 
papel sem protagonismo, o papel 
de Tião Macalé que falava ‘Tchan, 
nojento’. Era caricatural sem muita 
autoralidade. Hoje vejo um monte 
de humorista negro autoral.
Tem todo um humor que vem de 
uma parcela da população a quem 
não era quase permitido rir anti-
gamente. Hoje, não só ri como ri 

capaz de fazer com que a gente se 
mova em direção ao mesmo lugar. 
Daí o verbo comover, que é mover 
junto. Uma peça de teatro quando 
ela comove, move uma plateia junto 
para algum lugar, uma espécie de 
transporte coletivo. O humor pode 
ajudar a tecer essa união. 

“A direita gosta de trabalhar com 
o medo porque as pessoas ficam 

mais burras”

“Por que 
vão fechar o 
Congresso 

se eles 
conseguem 
comprar o 

Congresso?”

“O medo é o nosso pior inimigo, é algo 
que eles querem que a gente tenha. A 

direita opera muito com o medo. “

poeta. O Verissimo diz uma coisa: 
é possível fazer verso numa hora 
dessas?

Gregório - Eu sou fã desse livro 
dele. Queria até roubar o título por-
que acho magistral, que é “Poesia 
numa hora dessas”? Mas é uma coi-
sa que me pergunto. Poesia numa 
hora dessas? O prédio pegando fogo 
e o sujeito está lá fazendo poesia. 
Mas é nessas horas que a poesia e a 
literatura salvam. O (escritor) Primo 
Levi conta de um bibliotecário, em 
Auschwitz, no campo de concen-
tração. Ao perceber que ia ser man-
dado para lá, começou a decorar os 
livros que mais gostava. Quando o 
mandaram para Auschwitz, sabia de 
cor muitos livros e passou a ser uma 
biblioteca. Ele se transformou de 
bibliotecário em biblioteca. Iam até 
ele e pediam, ‘Me conta o que você 
tem aí’. E ele dizia, ‘Tenho aqui Rei 
Lear, você quer o quê?’ E declamava 

“Humor de 
direita bate em 
quem a polícia 

já bate: negros, 
homossexuais, 

travestis...”

“Nosso humor sempre sufocou os 
negros, delegando a eles um papel 

sem protagonismo”

Logo após o Apocalipse, Brasil convoca força tarefa para investigar o uso das trombetas. (@neiduclos)

alisson Hals

edgar Vasques

uBerti

PRÓXIMA
ANTERIOR



#10  MICUIM MICUIM #11

O Brasil vai entrar pro Guinness como o país que mais morre gente por Shopping. (@odiegomax) DOSSIÊVALORES

Doutor Guedes:
Mando esta carta por algumas razões. Vossa Excelência sabe, tenho hábitos 

solitários e ando evitando os contatos pessoais por causa da pandemia. Identi-
fico-me também com o estilo verba volant, scripta manent, do Temer.

Dito isto, quero pedir demissão da nota de 200 reais. Sei que é péssima uma 
decisão dessas num momento de debandada no seu ministério. Sou escravo, 
porém, dos meus instintos e sentidos. Aliás, sou sensível ao odor de fezes. O 
que notei, desde que concordei em colocar minha imagem numa nota, foi um 
cheiro horrível de barro.

Infelizmente, depois que passei a ficar próximo de sua pasta, vi o quanto dis-
cordo dela. Há um provérbio entre os nossos que diz: “dois machos-alfa afundam 
uma caçada”. 

Olha aqui, seu Posto de Ipiranga falido, acabou o meu carinho. Se não paga-
rem meus direitos autorais vou botar a bocarra na mídia e contar tudo o que o 
Salles anda fazendo aqui no mato. 

Aceite meus melhores arranhões e dentadas, 

Lobo-Guará. 
PS: Ainda vão usar livros didáticos nas escolas públicas depois daquele teu 

imposto? Se forem, quero os direitos por uso de imagem. Sou lobo, mas não 
sou bobo. 

(Carta gentilmente transcrita por Carlos Castelo, jornalista e humorista)

Bastidores 
Monetários  
Ayrton Centeno
Dez da manhã, palácio do Planalto. Bolsonaro se 
espreguiça, boceja e, mãos dentro do moleton, coça 
os documentos. Paulo Guedes adentra o recinto.

Guedes – Deu problema com o bicho da nota de R$ 
200...

Bolsonaro – Que houve?

Guedes – A base está dividida. Zambelli quer a naja, 
o Véio da Havan quer um papagaio da cor dele, 
Heleno quer a cobra fumando, o MDB quer a baleia 
por causa do Baleia Rossi... Sem falar na oposição 
que quer a ema, aquela sua amiga... 

Bolsonaro – Foda-se a oposição e a ema.      

Guedes – O que botamos então? 

Bolsonaro – Bota o leão, que sou eu... Lembra da-
quele vídeo do leão cercado pelas hienas? Sou o leão.

Guedes – Vão dizer que é o leão da Metro. Vai ter 
gozação...

Bolsonaro – Cacete!

Guedes - Tem uma solução. Vamos botar o lobo 
guará.

Bolsonaro – Que porra é essa de lobo guaraná?

Guedes – Guará. Ninguém sabe o que é. Não vamos 
irritar ninguém. 

Bolsonaro – Guaraná, um cazzo! Põe o meu signo: 
Touro.

Guedes – Você não acha que pode pegar mal? Aque-
las guampas...

Bolsonaro – Puta que pariu! Que troço difícil ser 
presidente!

Guedes – O pior é que tem gente na mídia, uns 
debochados, canalhas, que tão dizendo que o certo 
seria botar o bicho do ano.

Bolsonaro – E que bicho é?

Guedes (afastando-se um pouco e falando em voz 
baixa) – Tão falando que o certo seria o Coronaví-
rus. Até vai combinar com a cédula: R$ 200 e 200 
mil caixões...

Bolsonaro – Tá, põe o lobo guaraná.

O Fabuloso Guará   
Fraga
Era uma vez um Lobo-Guará que resolveu jantar alguém. Ops, isso é do Lúcio Alves.
Era uma vez um Guará que queria ganhar fábulas de dinheiro.
Foi quando viu uma equipe da Disney no Brasil. 
Queriam um lobo sul-americano numa refilmagem de Chapeuzinho Vermelho. 
Guará soube do teste. Como não era o do sofá, foi. Eram 10 perguntas.
O escolhido seria quem mostrasse mais talento nas respostas.
Na sala de espera, cheia de concorrentes, distribuíram as perguntas. 
Guará se empolgou, caprichou na sinceridade. 
Tanto que foi o último a entregar e o primeiro desclassificado.
Sem money, sem fama, com fome, circulava pelo seu habitat.
Até que recebeu convite pra teste na Casa da Moeda. 
Como não era o do sofá, foi. Como não havia perguntas, foi classificado.
Agora Guará vai circular em carteiras, bolsas e bolsos. Sem grana, com fama, com fome.
Solitário no habitat, as perguntas roliudianas às vezes ressoam:

Pra quê essas orelhas 
tão erguidas? 

Pra ouvir o silêncio.Pra quê esses olhos 
tão pequenos? 

Pra ver miudezas

Pra quê esse focinho 
tão comprido? 

Pra farejar ameaças. 

Pra quê essa boca 
tão grande? 

Pra comer mais.

Pra que essas pernas tão 
longas? 

Pra dar menos passos.

Pra quê esse jeito 
tão arredio? 
Pra manter 

distância.

Pra quê essas patas tão 
pretas? 

Pra andar no escuro.

Pra quê esse rabo 
tão esvoaçante? 
Pra abanar sem 
as mãos.

Pra quê esse cor-
po tão esguio? 
Pra desviar das 
coisas.

Pra quê esse pêlo 
tão alaranjado? 
Pra camuflar no 
pôr-do-sol.

Moral: o dinheiro estraga as fábulas.

Carta de demissão digna de nota 
DOSSIÊ No Brasil abortar é mais grave do que estuprar. (@odiegomax)ENTREVISTAÇO

do jeito dela, com o texto 
dela, no veículo dela, com 
ela editando. Não é que seja 
só engraçada, mas que seja 
engraçada no veículo dela, 
no jeito dela, com o público 
dela. Não passa por nenhum 
filtro da branquitude. Você 
vê um tipo de expressão a 
quem antes não era permi-
tido. 

Schröder - É possível a to-
lerância com o intolerável? 
Nesse momento a neutrali-
dade é possível no Brasil? 

Gregório – Difícil, admiro 
até quem tenta, mas eu não 
consigo. Tem uma pande-
mia acontecendo, mais de 
100 mil mortos. Me sinto 
moralmente compelido a 
falar dessas coisas. A única 
forma de não compactuar 
com tudo é o suicídio. Se 
você está vendo isso acon-

tecer com Bolsonaro e tal, e 
não está falando nada, essa 
neutralidade é uma forma 
de apoio, uma forma de 
consentimento, de compac-
tuar com isso. Tenho tenta-
do não ser panfletário, mas 
neutralidade é uma missão 
impossível. 
                                    
Stela (Vasques*) - Falamos 
de vários tipos de arte, de 
poesia, de clown, enfim. 
Tu sentes que a música 
brasileira está devendo na 
questão de ter muita músi-
ca de protesto que nos uniu 
em momentos da história. 
Como é a percepção da 
música para ti nesse mo-
mento?

Gregório - Você não vai ver 
música de protesto vindo do 
Chico Buarque ou do Geral-
do Vandré. O que estou ou-
vindo como voz muito forte 

Luis Fernando Verissimo (*) 
- Quando chega um ponto 
que não dá para aguentar 
o Brasil de Bolsonaro, para 
onde você foge? 

Gregório - Eu fujo para o 
Veríssimo mesmo. De vez 
em quando a gente pensa 
assim: por que estou lutando 
e dedicando tanto tempo da 
minha vida a um país que 
elegeu esse cara? Será que 
é um país condenado a ser 
extrativista, escravagista e 
lutar contra isso seja lutar 
contra um DNA, uma con-
denação, e seja uma luta vã e 
inglória? 
Me pergunto isso e sou obri-
gado a lembrar do Veríssimo 
e de tantos outros. Nosso 
país pode ser tudo isso: ex-
trativista, escravagista, mas 
também é um país subversi-
vo, libertário. 
O Brasil está em disputa. 
Não podemos entregar esse 
país ao Bolsonaro. O Brasil 
que o Bolsonaro represen-
ta existe de fato. Não acho 
que ele seja um alienígena 
que não tem nada a ver com 
nossa cultura. Tem. É filho 
de tantos outros, do Duque 
de Caxias ao Plínio Salga-
do, passando por tantos 
outros bolsonaristas antes 
de Bolsonaro, expoentes 
desse mesmo pensamento 

“O Brasil está 
em disputa. 

Não podemos 
entregá-lo ao 

Bolsonaro”
escravagista, extrativista, 
colonialista e colonizado 
tudo ao mesmo tempo. Essas 
pessoas existem, mas nossa 
cultura é muito maior do 
que elas. E eu me refugio 
em Aldir Blanc, Sérgio San-
tanna, Ruben Fonseca, em 
todas as pessoas que fizeram 
do Brasil algo mais do que 
uma grande monocultura 
de commodities, um grande 
engenho de açúcar, o Brasil é 
muito mais do que isso.                                      

Fraga (*) - Qual vai ser a 
primeira coisa que tu vais 
fazer depois que descobri-
rem a vacina para a covid?

Gregório - Um bloco de 
carnaval.

(*) Entre os participantes 
remotos, com perguntas por 
email, a entrevista contou 
com Luis Fernando Veris-
simo, Carlos Castelo, Edgar 
Vasques 

é de outros lugares, em 
geral do Hip Hop. Emicida, 
Baco Exu do Blues, Francis-
co El Hombre... 

Centeno - Já fostes amea-
çado por conta do teu 
trabalho pessoalmente ou 
virtualmente? 

Gregório - Existem amea-
ças, mas eu não acho que 
elas sejam tão sérias. Falei 
de fascismo bufão e um 
dos dados desse fascismo 
é que humorista para eles 
não é um inimigo. Tenho a 
impressão de que eles me 
vêem quase como um legi-
timador. Não acho que eu 
incomode tanto no sentido 
de que sou um palhaço tam-
bém. Eles estão preocupa-
dos, no caso do Bolsonaro, é 
em fugir da cadeia, em tirar 
os filhos da cadeia. É o nível 
de preocupação que ele tem. 

Daqui a pouco os outros países começam ter novas pandemias e o Brasil ainda na primeira onda da covid. (@odiegomax)Brasil, país pioneiro no fim do mundo: o único país que normalizou a morte. (@odiegomax)
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#12  MICUIM MICUIM #13Podemos dizer: o governo brasileiro sempre trabalhou com contrainteligência. (@oFabioMan)

DOSSIÊ A única coisa que se planta no Brasil é a discórdia. (@oFabioMan)MISTUREBA Todo dia ouço que a pandemia é sinal do Apocalipse. E se não for, não vai ser o fim do mundo. (@oFabioMan) MISTUREBA

Como rir 
de um bufão?
Ernani Ssó

Nenhuma piada, por mais violenta e certeira, derrubou um rei. Em compensação, muitos humo-ristas perderam a cabeça ou pegaram cana ou foram degredados por causa de uma piada. Os reis reagem porque querem ser levados a sério, doença que deixa todo mundo de cama, mas que é muito mais grave em caso de realeza. O deboche tem o poder de desbotar o azul do sangue. Passa logo, claro, mas até lá o sujeito fica fulo.

Mas isso vale no Bananão? O rei é um bufão que corre atrás de uma ema com uma caixa de cloroquina. Nem Verissimo nem Ivan Lessa bolariam uma cena des-sas. Se bolassem, não teriam gênio para torná-la crível, quer dizer, tornar essa caricatura uma crítica à falta de compostura ou de cérebro do rei. O rei se regozija com a falta de compostura e de cérebro, daí que muita gente pense que o caso não é para humoristas e sim para um médico, ou exorcista, ou mesmo um domador. O pro-blema é: como revelar o que está explícito?

Como o rei pode detectar um tiquinho de crítica que seja numa piada se ele faz as piadas mais contunden-tes contra si mesmo? Veja, quando fizeram um cartaz com ele posando de Hitler, achou divertido: só viraria a mesa se tivessem posto um brinquinho nele, não um bigodinho. A imagem que um bufão precisa preservar é a de cometer todo tipo de bufonaria sem constran-gimento algum. O bufão está acima de tudo, alcançou uma espécie de santidade, e só tem olhos para sua cla-que, que não espera nada fora o costumeiro chorrilho, na acepção menos nobre da palavra. A claque torce por isso, tanto que já ouvi mais de uma vez alguém dizendo: sabe da última do bozo? Sim, como antigamente se dizia “sabe da última do português?”.
O rei do Bananão só perde a graça quando a Jus-tiça chega perto – não com a ânsia punitivista usada em casos da senzala, mas como um lembrete ou foci-

nheira, que ninguém é de ferro, poxa –, vide o temor pelas rachadinhas ou investigação de fake news. Por um breve tempo ele esbraveja em vez de continuar mentindo descaradamente – e parecendo acreditar no que diz, porque aí, entre o cinismo e a doença, não passa o fio de uma navalha. Ele não se preocupa com o tom do azul do seu sangue. Ele só se preocupa com o calorzinho do trono que aconchega sua bunda.
Não é o único. Os donos do Bananão, acostuma-dos por séculos a usar verniz sobre seus crimes, até mesmo transferindo a culpa para as vítimas, jogaram fora o pincel e chutaram o balde de verniz quando sentiram os aeroportos com cara de rodoviária. Do-rian Gray somos nós mesmos, tá ok? Pra manter seus crimes lucrativos e uma distância higiênica da ralé, aceitaram numa boa o prontuário do bufão. Mais, aceitaram até as risadinhas psicóticas e o pão com leite-moça do bufão, total o bufão não jantará em suas mesas, sem falar que esse folclore é simpático entre os capangas que sustentam o rei: enfim um rei tão idiota, tão grosso, tão violento e tão malandro como eles mesmos.

Faz pouco, o bufão pegou um anão no colo e o le-vantou como um troféu. Dizem que pensou que era uma criança. Faz diferença? Essa cena com o anão poderia ser a cena final desse governo. Ela é suficientemente grotesca, num tempo de concorrência extrema na área da baixaria. Mas faltou a pitada trágica. Digamos uma veia estourando no coração devido ao esforço.

LOVE
Tudo bem?
Tudo e você?
Meu nome é Décio.
O meu é Rosana.
Posso te assediar?
Pode, mas eu te denuncio.
Legal, mesinha?

VELEIDADE
Pra mim, sempre foi 
estranho
Mais que isto, um mis-
tério
O humorista que envelhece
Querer ser levado a sério

ESCOLHAS
Entre a punga e o afano
No desvio do abafo
Ao correr da pilhagem
Quando ferve o despojo
Na calada do golpe
Pelo flanco do logro
No romper do desfalque
Você vai pra que lado?

PROVÉRBIO 
BRASILEIRO
Dê duro enquanto eles 
dormem
Estude enquanto eles 
dançam
Persista enquanto eles 
bebem
Um dia, você consegue
Ser mais um desempre-
gado

RESUMO DA ÓPERA
A vida começa no talvez
E acaba no inevitável.

Kama Sutra 
meia-bomba

RESUMÉE
Aos 5, lúdico
Aos 14, tímido
Aos 18, lépido
Aos 20, Trótski
Aos 30, trêfego
Aos 40, tático
Aos 50, cínico
Aos 60, cético
Aos 70, próstata
Aos 80, módico

HAICAI TRÊS
Pra que Haiti
Se o Piauí
É aqui?

AS FAVELAS 
Vai-se a primeira favela 
incendiada... 
Vai-se outra mais... mais 
outra... enfim dezenas 
Dos favelados vão-se das 
favelas, apenas 
Desperta vulcânica a 
madrugada

QUADRINHA 
ECOLÓGICA
Lá por riba daquela 
nuvem
Onde muito avião se 
apruma
Além do buraco de 
ozônio
Não tem mais porra 
nenhuma

ÀS VEZES, REVESES
Nem sempre a bailarina
Atinge a perfeição
Tem noite que é a sina
Sentar o cu no chão

Desmentido de 
Sicardo Ralles 
Fraga

Antes mesmo do fechamento dessa edição, o Mi-

cuim levou um susto de Sicardo Ralles, o desmatador 

oficial do Brasil. Seu parque jurássico, ops, jurídico, 

exigiu direito de resposta por algo impublicado. Al-

guém cochichou o nome Micuim pra ele e a coceira 

começou. É aquela história: quem tem buraco de 

ozônio tem medo. Como o desmentido paranoide 

supriu uma pauta sobre a Amazônia, é com prazer 

que compartilhamos com os leitores. Manda outro, 

Sicardo Ralles!    
Este jornal não sabe nada de mim. Só publica 

aquele quarteto que faz suruba com a Verdade: calú-

nia, injúria, difamação, perjúrio. Para proteger minha 

imagem pudica, digo, pública, desminto com vee-

mência o que quer venham a insinuar contra minha 

reputação. Se insistirem em enlamear meu nome e 

meu cargo, serão todos processados nas formas da 

lei, inclusive a madeira. Estes são os principais pon-

tos a esclarecer sobre a minha conduta amazônica: 

1) Nunca caguei no mato. Antes dos cachorros, eu já 

usava saco plástico. 
2) As árvores que derrubei e tenho derrubado foram 

todas em legítima defesa. 
3) Não é verdade que promovo desmatamento de-

sordenado. É tudo ordenado, confiram as fotos dos 

satélites.
4) Nunca favoreci a grilagem. Exijo sempre que os 

documentos falsificados sejam autenticados em car-

tório. 
5) Essa acusação de enriquecimento ilícito é ilícita. A 

riqueza me pertence.
Querem que eu faça o quê? Que assine cédula por 

cédula pra garantir a minha propriedade?

6) Não é verdade que desmontei órgãos de fiscaliza-

ção. Pelo contrário: contratei milhares de fiscais pra 

fiscalizar os excessos dos fiscais do Ibama. 

7) Não dá pra exigir moralidade na selva. A selva des-

moraliza a gente, aquele suor, a mosquitama, 

8) Nunca incentivei atividades econômicas ilegais na 

região. Elas já funcionam muito bem sem qualquer 

incentivo meu.
9) Respeito os indígenas. Só não sei pra quê serve 

essa gente.
10) Demarcação de terras tem limite: vai só até onde a 

fita métrica da trena alcança. 
11) Não é verdade que quero acabar com as normas 

ambientais. Quero pôr fim, sim, é à desproporção: o 

Brasil tem mais normas que meio ambiente.

12) Não tenho a menor obrigação de saber a diferença 

entre um jatobá e um atobá. A mim, basta saber que 

são verdes. 
13)  Nunca pressionaria a Stihl pra fabricar menos 

motosserras. Elas são a trilha sonora do progresso 

na Amazônia.
14) A fauna e a flora estão protegidas. Já garantimos 

cotas para as espécies. 
15) Quem diz que a Amazônia é pulmão do mundo 

pensa tá errado. O Brasil não vai ser uma UTI pra 

200 países.
16) Falei baciada de mudanças num dia de modéstia. 

Uma banheira de mudanças seria o ideal.

17) É mentira que fiz tudo para desestruturar a re-

gião. Mentira, estou apenas no começo.

18) A boiada precisa passar. Vai passar. E a direção 

mais técnica é por cima.

Poemicros
Carlos Castelo

Ayrton Centeno

@casteladas
A mediocridade está subdimensionada. Há milhões de 
idiotas assintomáticos por aí.
A única cultura que nos resta é a de bactérias. 
A primeira condição para um impeachment é haver um 
presidente, o que não é o nosso caso.
Já houve o golpe. É que foi tão mal feito que ninguém percebeu.
Quando morrer, o capitão devia ser enterrado no túmulo 
do soldado desconhecido.
Cada um com a sua especialidade. Uns matam o problema; 
outros, a população.
Em terra de presidente mafioso, quem tem um padrinho 
é rei.
Sempre tive orgulho da História do meu país. Menos de 1500 
para cá.
Quem não tem um plano de governo, precisa ter um plano 
de fuga. 
O Brasil anda tão triste que, quando alguém ri, é irrisório.
O Brasil já foi monarquista, escravagista, abolicionista, 
ufanista, militarista. Hoje é surrealista.
Seria mais realista lançarem a nota de sem reais. 
O brasileiro só engole desaforo porque é uma forma de se 
alimentar.
A História do Brasil não tem grandes protagonistas, só dublês.
O problema mundial é na área sanitária, o nosso é mais na 
privada.

Se as trombetas do Apocalipse tocarem, vai ter muita gente achando que é berrante. (@oFabioMan)

laerte

edgar Vasques

Benett

Jota Camelo

FolhaSP

@F_R_A_G_A
Lado bom da quarentena: ao cuidarem da própria vida, 
a vida alheia sossega um pouco.
E as multidões seguem indo às compras. Como se o comér-
cio estivesse vendendo saúde.
As moscas a gente suporta. Mas, e essas manchetes em 
torno do café da manhã?
Dá, toda vez que pedirem, a tua opinião sobre corrupção. 
Recibo, nunca.
O único poder dos reacionários é manter o futuro longe 
deste momento.
Delação premiada: a meritocracia do crime.
Há uma grande chance de faltar mais chances pra muita 
gente.
Esse governo, antes de ser de extrema direita, é de extrema 
burrice.
A democracia é tão sensacional que muitos políticos 
e cidadãos a querem só pra si.
Quando um político raciocina, fica irreconhecível.
No Brasil, a pior das hipóteses nunca é hipotética.
O problema do Brasil não é a escassez de Ética, é o excesso: 
cada brasileiro tem uma.
Jovem, o futuro do Brasil está em tuas mãos. E não adian-
ta passar álcool gel.
Todos os dias a gente grita: “Acorda, Brasil!” Mas o país 
apenas amanhece.
No Brasil, a realidade aumentada pode ir de 100 mil a 
200 mil óbitos.
O Brasil se guia pelo horário de Brasília. O que explica 
qualquer atraso do país.
Se o Brasil melhorar, vai ser um problemaço: nós não 
estamos preparados pra isso.

Para quem enfrenta sozinho o isolamento, des-
frutar das delícias do Kama Sutra era algo impos-
sível. Mas acaba de chegar da velha Índia o novo 
Kama Sutra para Solitários, também chamado 
Kama Sutra das Coisas. Na ausência de compa-
nhia humana, recorre-se aos elementos ao redor 
para acalmar na pandemia. O livro enfureceu, 
foi alvo de apreensão e queimado pela ministra 
Damares Alves, que dançou em torno da fogueira 
de mãos dadas com os bispos Malafaia e Macedo 
e o pastor Feliciano. Mas conseguimos surrupiar 
um exemplar chamuscado. É uma obra para espí-
ritos livres. Está proibido para quem se contenta 
com emoções baratas. Eis alguns de seus segre-
dos que vamos dividir com você. Não há mais 
desculpa para ser feliz:
1) Sente-se diante da TV, sintonize no pornô pre-
ferido e, no momento de maior aflição, estique 
a perna e ponha o dedão na tomada. O choque o 
deixará desacordado e calmo. Se pertencer à Me-
lhor Idade, provavelmente se mijará nas calças. 
Recomenda-se usar fraldão.
2) Você é um (a) privilegiado(a) e possui um (a) 
boneca (o) inflável como parceira(o). Encha-a ao 
máximo, suba nela e espete-lhe um alfinete. Duas 
coisas poderão acontecer: 1) haverá um estouro 
tremendo e você ficará temporariamente surdo 
(a) e, portanto, mais relaxado (a) quanto à realiza-
ção sexual; 2) a boneca sairá voando em corrupio, 
como um balão furado, levando-o junto. Acabará 
agarrado à luminária da sala, da qual despencará 
fraturando um braço ou perna mas, novamente, 
bastante zen.

3) Encha a banheira até a metade, dispa-se e, 
com destreza e rapidez, retire o tampão do ralo 
e introduza ali seu instrumento (aqui peço à 
simpática e ansiosa moça que nos lê agora que 
se retire deste parágrafo uma vez que a lição é 
apenas para senhores à beira de um ataque de 
nervos). Sinta o violento empuxo conduzí-lo a 
profundezas desconhecidas do prazer mas não se 
esqueça de deixar o celular à mão para chamar o 
encanador.
4) Você sempre quis ter um vibrador, nunca 
comprou e agora, depois de roer as unhas da 
mão, está  roendo as do pé. Seus problemas aca-
baram. Naquele instante de desespero sexual, 
quebre três ovos na batedeira, junte um punhado 
de queijo ralado e tempere à gosto. Em veloci-
dade máxima, leve as pás ao púbis e sinta toda a 
loucura do mundo. Se não atingir o nirvana, pelo 
menos terá omelete na janta.   
5) Você está com a pele arrepiada, rigidez pétrea e se 
esfregando nas paredes. Calma. Vista seu pijaminha, 
sua touca de pompom e sintonize a TV no comentário 
do Alexandre Garcia na CNN. Em 30 segundos, estará 
dormindo o sono dos eunucos.
6) Se você resistiu ao Garcia e ficou ainda mais ago-
niado (a), vá para um daqueles debates da Globonews 
sobre a importância da manutenção do teto de gastos. 
Será como uma marretada na cabeça.
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TIRAS
AlexAndre BeCker

Colaborador do jornal Zero Hora

edgAr VAsques
Colaborador do jornal Extra Classe

lAerte
Colaborador do jornal FolhaSP

Pietro
Colaborador da Revista Trip

rAFAel CorrêA
Colaborador do jornal Extra Classe

Eles tiram de letra, tiram 

diariamente, tiram sarro, 

tiram álbuns e livros.

Se tem uma coisa que o Brasil se especializou é em delação premiada de serpente.  (@RenzoMora) DOSSIÊQUADRINHOSDOSSIÊ Se o brasileiro tivesse memória o Brasil não seria habitado. (@RenzoMora)MISTUREBA

CLOROQUINA – NOVA BULA 
José Roberto Torero

E aí, meu Ministro da Falta de Saúde, tudo certo? 

Estou mandando esse bilhete pelo seguinte: um tem-

po atrás eu tentei mudar a bula (é bula ou burla que 

fala?) da cloroquina pra dizer que ela funcionava con-

tra a covid. Mas o Mandetta não topou. 

Ele acabou na rua. Espero que com você seja diferente. 

Ministro da Saúde tá durando menos que estagiário. 

Olha, quero a nova bula assim: 

• NOME DO MEDICAMENTO: Hidropenicilina..., 

hidroclixina..., hidrococozina..., ah, vai ser só “Cloro-

quina” mesmo.

• DOSAGEM: Tem que tomar todo dia, porque, pelo 

que eu entendi, o remédio é que nem um anticon-

cepcional para o coronavírus. Se não tomar, a fêmea 

engravida e o vírus se multiplica.

• CUIDADOS DE ARMAZENAMENTO: Pode guar-

dar em qualquer lugar (a minha caixinha eu guardo na 

gaveta das cuecas, do lado da faixa presidencial).

• INDICAÇÕES: Malária, lúpus, dor de dente, frieira, 

caspa, dor de cotovelo, hemorroida e, principalmente, 

covid. Ah, também espanta emas.

• CONTRAINDICAÇÕES: Não funciona em esquer-

dopatas e terrarredondistas.

• DADOS SOBRE O USO CONCOMITANTE COM 

OUTRAS SUBSTÂNCIAS: Interage bem com as 

bênçãos do Silas Malafaia e com as sementes do Val-

demiro Santiago. 

• POSOLOGIA: Pode tomar quando der na telha. O 

Trump, por exemplo, toma uma todo dia no café da 

manhã, enrolada no bacon.

• FARMACÊUTICO RESPONSÁVEL: Alexandre 

Garcia, que disse que eu sou a prova científica de que 

a cloroquina funciona. Grande farmacêutico!

Olha, dizem que rir é o melhor remédio. Mas eu sou 

mais a cloroquina, kkk!    
*Escritor e roteirista

COLUNA 
NACIONAL 

SOCIALISTA 

Em Brasília, tudo se sabe. A goddess dos cheques, Michelle Bolsonaro, organizou uma virus-party para vip’s do establishment governista recém-contamina-dos pelo Covid-19. O “Coronation Extravaganza Day 2020” teve lugar nos salões do chiquetérrimo Palácio do Jaburu. Marcaram presença Onyx Lorenzoni, Mil-ton Ribeiro, Bento Albuquerque, Otávio Rêgo Barros, Fábio Wanjgarten e outras celebrities do café society candango. Bola preta para o governador Doria, que tentou entrar no festim disfarçado de anão de jardim, e foi defenestrado pelo Corpo de Milicianos do Viven-das da Barra. Sorry, bolcheviques!
< 0 >

Pelas barbas do profeta! Teve desfecho trágico a via-gem de Michel Temer ao Líbano. Logo ao desembarcar, nosso emissário foi sequestrado por combatentes islâ-micos que o transformaram em kebab. Só sobraram as mesóclises pelas quais os sequestradores pedem um resgate em esfihas. O Itamaraty avalia. 
< 0 >

Por falar em Itamaraty. Um passarinho me contou 

que os colunáveis Ernesto Araújo e Abraham Wein-traub fizeram visitinha ao guia espiritual Olavo de Carvalho. Participaram até de uma caçada de esquer-dopatas nas montanhas da Virgínia. Como só acharam caipiras trouxeram um deles para não voltar de mãos abanando. Foi providencial pois, à noite, numa recep-ção ao Grande Dragão da Ku Klux Klan e seu séquito, organizou-se atraente linchamento. Após, Olavo ser-viu pizza alho e ódio e carninhas flambadas em cruzes 

de fogo. Soube de fonte murmurante que a festança desandou em gandaia com ampla troca de cuecas e todos subindo na mesa para cantar Deutschland Uber Alles. Heil! Os cães ladram e a caravana pasta...
< 0 >

Sérgio Camargo, o chief executive officer, da Fun-dação Palmares, está todo tralalá. Em dezembro irá a Nova Iorque receber o celebérrimo  ‘The Michael Jackson Prize’ como a personalidade negra que mais apoiou a comunidade hétero cis branca de extrema di-reita. Cavalo de general não desce escada.
< 0 >

Um su as aulas online da deputada Janaína Paschoal. A parlamentar ensina a dança dos dervixes rodopian-tes da Turquia. Como o aprendizado é difícil, Janaína inicia o curso explicando como virar feito pomba-gira. Em um mês, os candidatos a dervixe já dão 35 voltas em torno deles em 15 segundos. E usando apenas um pé. Noblese oblige!

* Benito Adolfo é um pseudônimo

Brasil já alcançou imunidade de rebanho para inteligência. (@RenzoMora) Brasil: o país em que uma ema tem mais bom senso do que 57 milhões de eleitores. (@RenzoMora)
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FINALEIRA

Temos o prazer de dar as boas-vindas a 21 mortes na esfera governamental. Já vão tarde. Graças ao surto de 
Removid-20, o vírus mortal nos altos escalões, estamos livres dessas inutilidades. Vão com o diabo. Já bateram as botas 

ou estão quase juntando os calcanhares, as seguintes eminentes imbecilidades:

As 21 necrópsias abaixo foram 
todas realizadas - com prazer e sem 
ônus aos cofres da União – pela 
equipe legista fullHD formada pelos 
catedráticos Dr Casteloni / 
Dr Centenoberg / Dr Fragarowski

NÃO DESCANSEM EM PAZ
Bair Jolsonaro (1314-2020) - 
déspota pouco esclarecido. Alarmado 
com o surto de Removid-20, faleceu de-
vido a uma overdose de ozônio retal. A 
família enlutada informa que não haverá 
velório devido ao mau cheiro que ema-
na do finado. A Mílicia de Rio das Pedras 
promoverá salva de tiro nos favelados 
em memória ao nobre presunto.
Lonix Orenzoni (1939-2020) - 
ministro de Veterinária e Mussolini 
de faz-de-conta para animar festas de 
crianças. Suicídio. Entrou em depressão 
profunda após olhar-se no espelho e ve-
rificar que a lavourinha que plantou na 
cabeça não prosperou, estacionando em 
23 fiapos. Últimas palavras: “Pelo menos 
me livro daquele processo de caixa 2”.
Milas Salafaia (54 AC-2020 DC) 
- vendedor de terrenos no céu. Inspe-
cionava seu silo de dízimos quando a 
massa de moedas, cédulas, cheques e 
próteses desabou sobre sua cabeça. Úl-
timas palavras: “Oh, vou perder a arre-
cadação do domingo que vem e...”
Dunior Jurski (1921-2020) - ham-
burgueiro impiedoso. Nunca se recupe-
rou do fim da sociedade com Luciano 
Huck. Inconsolável, atirou-se no tritu-
rador de carnes. Está sendo servido à 
clientela do Madero como Junior Bacon. 
General Heleno de Tróia – (Em 
teste de carbono 14) – velociraptor 
reumático, implantou a escoliose como 
postura obrigatória no exército, ben-
feitor de Cité Soleil. Soltura de ventre. 
Últimas palavras: ”Foda-se”.
Ancião do Havaí (não informa-
do) – artista de variedades, palhaçadas 
a preços módicos. Atacado pelo Remo-
vid-20, atirou-se da Estátua da Liber-
dade.

Gaulo Puedes (1973-2020) – chi-
cago oldman e chaveirinho de Pinochet. 
Missa de corpo presente na Rede Globo. 
Últimas palavras: “Eu não disse que ia 
embora, seus merdas?”  
Salles, rei dos hunos (400-453) - 
Piromaníaco e devastador sênior. Onde 
pisava não nascia mais grama porque 
comia tudo. Esmagado quando passava 
a boiada. 
Mourinho Mourão (1889-2020) 
– general eletric & motors. Mostrava 
a Amazônia ao seu amigo Leonardo Di 
Caprio e cantava My Heart Will Go On 
na proa de uma gaiola quando, emocio-
nado, caiu nas águas e foi engolido por 
um peixe-boi. 
Teresa Cristina Machado de Ma-
chado (sai pra lá, abelhudo!) 

na piscina de dinheiro. 
Biba Kisses – poledancer, cantora de 
hard gospel e ativista da pós-verdade. 
Seu álbum “Sou mas quem não é?” fez 
sucesso. Enfizema enfezado.  
General Pentelho – gênio da raça, 
formou-se em 15 minutos pela Bozo 
School of Medicine. Tomou gasolina 
como vermífugo. Faleceu expelindo 
fogo pelo reto. 
Regredir Mais Cedo – nada a per-
der só a ganhar, sobretudo o dízimo. Ao 
morrer, informou aos crentes que os 
esperaria no céu, desde tenha compra-
do o tíquete, claro. 
Diamante Ustra – filantropo em pro-
cesso de canonização. Morto ao tentar 
levantar do ataúde.  Estaca no coração. 

- glamour girl do desmatamento e 
cantora de sertanejo cabeça. Flechada 
certeira. Últimas palavras: “Ai”. 
Bagre Nato – general e garçom do 
cafezinho - açúcar ou adoçante, meu 
rei? - de Gaulo Puedes. Parada cárdio-
-militar.
Witzel Wilson – sniper. Queda de he-
licóptero. Bateu com a cabecinha.
André Amigo da Onça – xere-
ta evangélico e advogado do monarca. 
Chinelada ao ser confundido com uma 
barata.   
Osmar Erra – necromante, doutora-
do de ciências ocultas da Transilvânia. 
Gabaritou o número de mortos pela co-
vid-19. Queda da borda da Terra Plana. 
Janaína Blair – atriz e vocalista do Iron 
Maiden. Ingeriu Removid-20 ao não con-
seguir outro papel que nem aquele que 
interpretou em O Exorcista. 
Parco Miliciano – pequeno polegar e 
empreendedor do templo. Tentou inge-
rir máquina de passar cartão. Obstru-
ção do esôfago.
Ôrra Meu Eczema – dono do Partido 
Velho, lançou a moda do espartilho, das 
polainas e da escarradeira. Afogamento 

REMOVID-20 – A CEPA 
QUE DECEPA 
O vírus Removid-20 é altamente con-
tagioso. Pode ser adquirido por um 
canalha apenas vendo um ser humano 
honesto trabalhando.
Sua proliferação teve início no Brasil há 
pouco tempo. Foi quando uma emisso-
ra de TV exibiu um documentário sobre 
os parlamentares escandinavos. Como 
eles atuavam sem carro, sem auxilia-
res, sem benefícios, e, sobretudo, sem 
salário.
Desde que um político brasileiro as-
sistiu àquele programa, a catastrófica 
moléstia foi penetrando silenciosa e 
sorrateiramente em nossas fronteiras.
O pico da curva ascendente atingiu o 
país em agosto de 2020. Levou ao óbito 
carradas de pulhas e espertalhões. 
Os sintomas iniciais são a aerofagia e 
a flatulência incessantes. Já existe tra-
tamento reconhecido pela OMS, mas o 
Brasil não reconhece a OMS. 

CAUSA MORTIS
O Removid-20 tem repulsa de quem 
não sabe governar, administra mal ou 
toca a vida pública como se fosse boia-
da. O vírus ataca e acentua deficiências 
pessoais. Quer dizer, acelera o que 
levaria anos pro cara se foder. São qua-
tro efeitos legais, quer dizer, letais do 
Removid-20: 
1) deficiência cerebral: atrofia pela re-
jeição à própria burrice. 2) abstinência 
pulmonar: jejum irreversível de oxigê-
nio. 3) parada cárdio-militar: o coração 
vira um bumbo marcial até estourar. 4) 
incontinência urinária: mija sem parar 
ao levar a mão em riste à testa. 
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