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Nós do MD-PUMM, como já foi exaustivamente anunciado 
por aqui somos um Movimento Doidão que luta por um 
PUMM (Por Um Mundo Melhor). Erramos da última vez 
que pensávamos que se o desministro da Saúde se 
candidatasse a senador da República pelo estado do 
Amazonas seria eleito. Erramos. Antes que entremos na 
lista negra da Agência Brasileira de Inteligência, a 
famigerada instituição dedo-duro daquilo que antes se 
podia chamar de um país democrático, comandada por um 
militar, salvo engano general, de extrema direita, estamos 
aqui para confessar: ERRAMOS. Após o depoimento à 
Polícia Federal, o (também) general Pazuello eximiu-se de 
qualquer responsabilidade de ter levado quilômetros e 
toneladas de cloroquina e comprovou que, desde seu 
nascimento, sempre foi um apreciador de oxigênio. 
Pedimos desculpas pelo equívoco do cargo a ele direcionado 
por nossas expectativas eleitorais. Suas explicações foram 
consideradas de alta relevância e totalmente impregnadas 
da mais absoluta verdade dos fatos, conforme recomendam 
os regimentos bastante variados das Forças Armadas e da 
Polícia Federal. Por isso, o MD-PUMM vem aqui a público 
manifestar que senador do Amazonas é pouco, muito 
pouco. Pazuello merece mais, muito mais. O MD-PUMM, 
em nome de seu mais alto ideal de defesa da justiça e dos 
direitos humanos, da defesa dos territórios indígenas, da 
defesa da Amazônia e de suas reservas de oxigênio vem aqui 
de peito aberto defender a candidatura de Pazuello para 
governador do estado do Amazonas para 2022. 
Principalmente pela confissão do nosso candidato de que é 
um apreciador de oxigênio desde criancinha. Ora, se isso 
não é uma declaração de amor ao país e ao estado, que 
candidato poderia vir? Talvez Ricardo Salles, o desministro 
do Meio Ambiente. Esse, sim seria um bom candidato para 
desafiar Pazuello, mas suas declarações são mais favoráveis 
ao metano expelido pelos ânus da boiada do que ao 
oxigênio. Talvez, no debate das redes SBT, Record e outras, 
os desministros não queiram se enfrentar, principalmente 
por esse detalhe, para não desagradar ao chefe. Ponto para 
Pazuello: lema da campanha para governador:  

METANO ACIMA DE TUDO... 
OXIGÊNIO ACIMA DE TODOS!!!! 

Todavia, o MD-PUMM em investigações sigilosas com 
nossos informantes comunistas em Brasília que existem 
outros e outras candidato/as ao governo amazonense.  
Nossos informantes comunistas amazonenses, infiltrados 
no Planalto,  Alvorada,  Jaburu  e demais palácios do Lago  

 
 

Norte / Lago Sul / Lago Leste / Lago Oeste / Meio do Lago 
e as centenas de apartamentos funcionais que os deputados 
que não têm casa em Brasília recebem graciosamente, ou 
seja, com bastante graça de Deus Dinheiro Público, estão 
atentos ao que se passa por lá e diariamente nos suprem de 
informações. Como o MD-PUMM não tem grana, nem 
financiamento da Petrobrás, Banco do Brasil, Caixa, essas 
empresinhas, remuneramos nossos comunistas com 
criancinhas extraídas da prostituição amazônica e bolinhos 
de pirarucu e tambaqui para se manterem alimentados 
durante suas investigações. Uma delas é notícia requentada 
de um ex-deputado que não tinha direito ao apartamento 
funcional porque tinha casa em Brasília, mas recebia o 
auxílio moradia: "Como eu estava solteiro naquela época, 
esse dinheiro de auxílio-moradia eu usava para comer 
gente." O nome do ex-deputado - Jair Messias Bolsonaro - 
não foi revelado por nossos informantes (Confira).  
Em virtude de terem apurado história já bem conhecida na 
capital da República, nossos informantes deixaram de 
receber a cota alimentar, fornecida pelo MD-PUMM, 
durante 12 horas. Famintos, nossos comunistas correram 
atrás de notícias quentes sobre a eleição para governador 
do Amazonas. A descoberta é um verdadeiro furo de 
reportagem. Além dos dois desministros Pazuello e Salles, 
mais dois desministros correm por fora para o Governo da 
Amazônia: o desministro das Relações Exteriores e a 
desministra dos Direitos Humanos. Por ser mulher e por 
defender a instalação de fábricas de calcinhas para 
combater o estupro de crianças, o tráfico e a prostituição 
infantil na Amazônia, Damares larga na frente para 
concorrer com Pazuello pela indicação do chefe. É uma 
forte candidata. A desministra acredita que essas coisas 
acontecem porque as meninas não usam calcinhas. 
(Confira) Empresários do ramo de calcinhas se 
entusiasmaram com a proposta e já se mobilizam.  
Como essa proposta ministerial foi feita antes da Pandemia, 
é provável que alguns empresários agora estejam 
investindo em calcinhas ligadas a tubos de oxigênio.  
Lema da Campanha proposta pelo MD-PUMM:  

PROSTITUIÇÃO INFANTIL NUNCA MAIS... 
FÁBRICA DE CALCINHAS JÁ!!! 

Mas deixe estar que nossos comunistas amazonenses 
informantes descobriram que Ernesto, o chanceler, que não 
é nenhum Bismarck mas colocou o Brasil na condição de 
maior país em matéria de Relações Internacionais, segundo 
o Presidente da República, pode também concorrer ao 
Governo do Amazonas. A Terra é plana porque a 
Amazônia com seu peso achata ela. Quanto mais 
achatarmos a Amazônia com o peso de tratores, guindastes 
e bois mais a Terra ganhará sua plenitude de plana.  
O slogan pretendido:  

TERRA PLANA JÁ! 
AMAZÔNIA CADA VEZ MAIS ACHATADA!!!     
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