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Nós que vivemos em Manaus daqui só saímos 
quando alguém nos tira (às vezes em busca de 
oxigênio)... Nós que temos uma anatomia 
diferente dos demais brasileiros: nossas artérias 
são os rios que vão, nossas veias são os rios que 
voltam, nossos olhos são castanhos mas nossas 
retinas são verdes, nossos pulmões são compostos 
por minúsculas árvores e nossos corações são 
pintados de vermelho com o sangue de nossos 
índios assassinados... Nós que amamos ficar aqui 
e receber os que querem nos conhecer... Nós que 
somos a brasilidade elevada ao último grau de 
Brasil... Nós estamos muito tristes com o que está 
acontecendo na Comissão Parlamentar de 
Inquérito do Senado Federal. Às vezes pensamos 
que acham que somos burros, às vezes pensamos 
que acham que somos idiotas, às vezes pensamos 
que acham que somos otários, às vezes pensamos 
que acham que somos tudo isso junto.  
Por isso, nós do MD-PUMM (Movimento Doidão 
Por Um Mundo Melhor), resolvemos abrir uma 
empresa de turismo. Não aquele turismo 
tradicional que traz pessoas do mundo inteiro 
pra conhecer nossas belezas e nossa 
singularidade planetária. Nem aquele turismo 
que existia até 2018 de seres humanos encantados 
pela perspectiva do conhecimento da Amazônia. 
Tampouco aquele turismo direcionado para os 
verdadeiros brasileiros que reconhecem nossa 
terra como um oásis planetário frente ao avanço 
da barbárie do neoliberalismo predatório e 
perverso. .... Nossa companhia de turismo é mais 
seletiva. Queremos trazer para nos conhecer 
todos aqueles que negam - os chamados 
negacionistas -. É um novo turismo - 
necroturismo - o prazer de produzir e ver a 
morte. Os turistas negacionistas radicais, ou seja, 
os que negam a ciência, os direitos humanos e a 
preservação ambiental receberão um desconto de 
50% durante a estadia. Negacionistas radicais 
que adoram a tortura, odeiam a democracia e 
defendem um golpe de Estado terão um desconto 
de 90%. Milicianos e fascistas com atestado de 
foragido por assassinato receberão uma bolsa de 
U$ 5.000 do CNPQ (Conselho Nacional de 
Pesquisa), com verba desviada das universidades 
públicas. Veja a nossa programação ao lado. 

 

MD-PUMM-TOUR 
TURISMO FEITINHO PRA VOCÊ 

Nossa Companhia MD-PUMM-Tour oferece as melhores instalações 
hoteleiras, próximas dos cemitérios de Manaus. Com uma pequena taxa 

adicional, você pode reservar uma suíte presidencial no próprio cemitério, 
com serviço privado de tumba. Oferecemos licor de cloroquina ao chegar e 
ao sair, caso nosso hóspede deseje retirar-se do nosso Cemit-Resort-SPA.  
Aos que desejarem fixar residência, será oferecido auxílio-permanência. 

Credenciados pelas federações nacionais dos bancos, comércio, indústria e 
transporte, oferecemos descontos especiais para os adeptos do agronegócio e 
da mineração extensiva. Ao ser recepcionado no Aeroporto Internacional de 
Manaus Eduardo Gomes, nosso cliente receberá um kit Covid-19, composto 
de meio litro de oxigênio industrial, meio quilo de ivermectina, meio quilo de 

cloroquina, meio quilo de caviar e um auxílio emergencial de meio BPC 
(Benefício de Prestação Continuada). Nossos serviços de transporte seguem 

os preceitos da ANTAQ (Agência Nacional de Transportes Aquaviários). 
Durante o translado efetuado em nossos rios, nossos clientes receberão 6 

(seis) pistolas Glock, com munição suficiente para todo o período de estadia. 
Não serão oferecidos coletes salva-vidas e nem máscaras para aumentar a 

emoção da viagem. Nossa satisfação é a satisfação do cliente.  
Programação 

1º dia – Tiro ao alvo.  
Os corpos alvejados de índios, ribeirinhos famintos e pescadores artesanais 
serão depositados em câmaras frigoríficas disponibilizadas pelos grileiros 

criadores de bois de terras ribeirinhas desmatadas. 
 ■ 

2º dia – Festival da Motosserra 
Os turistas participarão do abate de centenas de árvores, com mais de 200 

anos de idade e mais de 50 metros de altura.  
Aqueles que (ainda) não possuem familiaridade com a motosserra receberão 
um treinamento prévio com nossos associados colaboradores desmatadores, 

certificados pelo MMA (Ministério do Meio Ambiente).  
Ao final do festival será realizado um sorteio entre os nossos clientes. 

O prêmio será a derrubada de um Angelim Vermelho de 350 anos e 55 
metros de altura. De antemão damos parabéns ao vencedor.  

■ 
3º dia – Gincana 

Os grupos de turistas, em número de 6 pessoas em cada grupo, enrolados na 
bandeira brasileira, sairão pelas ruas procurando pretos e pretas, mulheres e 

homens homoafetivos, moradores de rua, pessoas com deficiência, 
comunistas e parentes de mortos pelo Covid-19 por falta de oxigênio e uso de 

cloroquina. Cada grupo deverá encontrar 10 mil espécimes da lista, no 
período de 6 horas. O grupo perdedor será obrigado a ser vacinado contra o 

Covid-19 e será obrigado a usar máscara durante a estadia. 
■ 

4º dia – Festa clandestina 
Animados pelo DJ Queiroz do Rio de Janeiro, a festa é boca livre com 

champanhe francesa Perrier-jouët Belle Époque Rosé Brut 
A festa será realizada com a elite da cidade: grileiros, desmatadores, 

exportadores ilegais de madeira e milicianos, entre outras autoridades.  
■ 

Demais dias – programação contratada 

Divirtam-se. Nossa satisfação é a satisfação do cliente. 
■ ■ ■ 
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