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SÉRGIO CABRAL SOLTO AMANHÃ 
Bom dia pra todos os lados 

do Arlindo cruz. Bom dia 

pra quem tem grelopau. 

Bom dia pra você que tá de 

ressaca de Itaipava. Bom dia 

dona Creusa. Bom dia pra 

você que ta se recuperando 

de um prolapso anal. Bom 

dia pra você que tá com um 

coco serrote entalado no 

meio do cu. Bom dia pra 

você que ainda tá esperando 

a resposta da gata. Vai 

dormir menino, desiste. 

Bom dia e parabéns Sérgio 

Cabral pelo um aninho e 

meio em Bangu. ALÔ 

BANGUU. Pele melada e 

glitter de poeira na cara. 

Serginho, relaxa que logo o 

Gilmar Mendes te solta. 

 

 
Horóscopo 
Mauro e Mauricio 
Áries: Carência é doença. Acorda. 

Touro: Tensões podem bater mal no 

organismo. Bibsfiha também. 

Gêmeos: Negocie, mas lembre de se 

valorizar. Cuidar do rabo dá trabalho e 

custa dinheiro. 

Câncer: Tua autoestima hoje tá fudida, 

mas não enche o saco dos outros.  

Leão: Se você sentir que sua vida não 

passa de uma grande ilusão, você está 

certíssimo. 

Virgem: Para de queimar chuveiro 

elétrico, menino. 

Libra: Equilíbrio e sincronia quando 

entrar naquela salinha com múltiplos 

Glory Holes. 
Escorpião: Hoje é o melhor dia de você 

enfiar o membro no Glory Hole de 

alguma casa da Rua Augusta.  

Sagitário: Mesmo que necessite de 

força e sofrimento, saiba que têm coisas 

que precisam sair de nós. 

Aquário: Não conte com a sorte hoje, 

leve um pacotinho de viagra no bolso. 

Peixes: Saiba que caso esteja em seus 

planos nadar livre leve e solto em um 

aquário, as coisas possam ficar um 

pouco complicadas. 

 
“A disposição dos astros no universo é 
tão mal compreendida por astrólogos 
quanto a física quântica por praticantes 
de Yoga” (Steve Jobs)  

 “Me perseguem, pois sou fofo. É essa verdade que o Brasil 

não consegue enxergar”, disse Sérgio Cabral à entrevista 

concedida à rádio prisão. “E eu até gosto de Maricá”, 

completou. O advogado do ex-governador entrou em 

contato com o escritório do Jornal da Noite para fazer a 

seguinte denúncia: “Botar óleo na panela de água não faz 

com que o macarrão não grude” • 

 
  

PENSADORES 
 

"Estar pronto" para algo. Pronto pra quê? 

Pronto para trabalhar, após anos de 

formação, pronto pra ser mãe ou pai, depois 

de muito planejamento, cursos e 

treinamento, pronto para viajar, depois de 

juntar dinheiro. Tudo que não é para a 

sobrevivência, foi criado pelo homem. Os 

objetivos do homem são uma pura farsa, 

pois esse desaprendeu, ao longo dos séculos, 

a ser independente e sobreviver por si só; e 

sempre dependerá de alguém, seja pra se 

alimentar, trabalhar, estudar, se higienizar, se 

proteger, ser feliz. A água que você bebe vem 

de um encanamento que outro 

homem construiu, de uma torneira que 

outro homem fabricou, ou de uma garrafa de 

uma indústria que o homem fundou. A 

mesma coisa acontece na alimentação, com 

a cama em que você dorme, as roupas que 

veste, o entretenimento que consome e o 

afeto que sente. Mesmo que aprenda a 

fabricar, construir uma dessas coisas, isso 

será apenas um dos seus poucos dons, será 

um hobby ou sua profissão. E se aprende a 

se livrar da sua dependência delas, sente-se 

indefeso jogado no meio da natureza. 

 

 

Te limitam dizendo que você deve apenas 

se especializar em uma coisa,  

então, se projeta, não sabe construir, se cria, 

não sabe executar, se colhe, não sabe 

transformar. É uma grande ilusão que é 

criada por nós mesmos para nos fazer 

sempre dependentes de alguém ou algo e 

pensar que ser especialista em um 

determinado assunto é o objetivo de uma 

vida. Uma bela mentira que contamos a nós 

mesmos é que nos tornaremos especialista 

apenas por nos dedicarmos a uma só área.  
Não podemos nunca pensar que um conhe-

cimento geral limitado possa ser, mesmo 

que de longe, um conhecimento específico 

apurado. Você se forma, se prepara, 

trabalha, sai de casa, junta bens e riquezas e 

aí, pode se sentir pronto para viver sua vida, 

mas não será independente ou suficiente à 

si. Não é um ser integral. É fragmentado, 

limitado pelas suas escolhas, não por suas 

necessidades• 
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