Conheça mais: Jefferson, o Mago, conta tudo em
nossa entrevista exclusiva.
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Perigosos, loucos e sem foco. O que sabemos dessa
facção de crianças coloridas e desorganizadas que
cresce a cada dia?
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WILLIAM SMITH

imagem meramente ilustrativa.

1897 - 1958

O refrigerante dos
vencedores
da morte
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Editorial
Editora Chefe
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A

Sobrenatural em Dia carrega séculos de tradição em suas páginas, desde
o tempo das caravelas até a era dos Ipads. A única revista de magia que
esteve presente nos piores dias de todas as guerras mais importantes, festivais de música e acontecimentos históricos. A publicação se orgulha do caráter
imparcial, investigativo e verdadeiro de suas páginas. Essa edição busca trazer ao
público mais informações sobre a facção coqueluche do momento, os Animais de
Festa, notícias importantes da semana, o que as pessoas andaram dizendo por
aí e uma entrevista exclusiva com o mago acadêmico Jefferson, celebridade nos
mais diversos meios e que divide seu tempo entre propagandas para perfumes e
mudança social. Fique pronto para se conectar ao mundo e deixe que mais uma
vez a Sobrenatural em Dia seja o seu meio de transporte pelo universo.
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Entrevista

Entrevista
“Eu estou sempre ocupado”
Jefferson, o braço direito do governador do sudeste,
criador das magias de efeito moral, palestrante rock
star e garoto propaganda de perfumes discute seu
novo livro, a situação política dos seres mágicos e nos
mostra sua casa de repouso em Porto Alegre.

E

u estou sempre ocupado”.
Jefferson diz enquanto corta
um parágrafo de seu último
livro: “O Mínimo Que Você Precisa
Saber Para Não Ser Um Animal de
Festa”. O jovem oriental de cabelos
prateados é uma das estrelas em
ascensão do mundo sobrenatural,
um dos aliados do governador do
sudeste e mago acadêmico com
artigos nas maiores revistas de magia
do mundo.

Minutos antes, no jardim de sua casa
na área nobre de Porto Alegre – seu
tempo é dividido entre as tarefas
políticas em São Paulo e o estudo dos
clássicos da magia no sul do país –
ele conversou conosco para elucidar
sua enigmática e atraente figura.
Um mago que arranca suspiros das
fãs por onde passa e que estampou
a última coleção de perfumes da
marca francesa Revenant, ele parecia
descontraído ao beber uma lata de
Zumbi-Cola no jardim de sua casa.

“Jefferson luta para
desfazer a imagem
de intelectual
juvenil que o ronda
há anos”

Jefferson luta para desfazer a
imagem de intelectual juvenil que o
ronda há anos, seus últimos trabalhos mostram um distanciamento
da irreverência pop que o lançou
na consciência mainstream com seu
livro “Manifesto do Tudo na Terra
6

do Sempre”. Se naquela época ele
soava como um astro de rock raivoso
e exigia mudanças radicais na estrutura política mágica, pedindo em alto
e bom som o fim das cotas para orcs
nas academias de magia e a extinção
da Bolsa-Gnomo – “bolsa esmola”
nas palavras dele – o Jefferson de
hoje admite que a mudança é um
processo demorado, mas o primeiro
passo é mudar a cabeça da população. “Não posso exigir refinamento
intelectual de uma população que
elegeu um Primeiro Ministro populista como Pablo Inácio para reger
nossas regiões mágicas”, diz o jovem
mago com um sorriso no Rosto. Ele
parece se divertir ao pensar no presidente reeleito. “Isso só acontece no
Brasil”, termina ele enquanto apoia
um braço sobre a mesa.

mago pop star. A casa está quieta e
um vento frio corta a cidade gaúcha.
Enquanto prosseguimos a entrevista,
uma TV está ligada dentro da casa,
mas é possível ouvir a propaganda.

“Você não acorda
um dia e acha legal
protestar contra o
sistema capitalista
mágico”
“Ainda hoje”, começa Jefferson, “eu
estava pensando em como o nosso
país regrediu nos últimos anos. Você
não precisa exercer o mérito para
entrar numa academia de renome,
o governo interfere em todos os
aspectos da nossa vida, punindo os
esforçados e premiando os parasitas.
Eu me sinto como se vivesse numa
ditadura”.

“O governo interfere
em todos os aspectos
da nossa vida”

O dia prossegue e o assunto começa
a se desviar na direção daquilo que
pareceu segredo de estado durante
muitos anos: sua antiga filiação ao
grupo anarquista Animais de Festa.
Todo mundo tem alguns erros de
juventude em sua biografia, mas o
mago parecia disposto a deixar que
os seus fossem soterrados por uma

A empregada de Jefferson, uma
senhora orc que trabalha para a
família dele há mais de duzentos
anos – parte da família, como diz
o dono da casa – chega no jardim
trazendo uma coxinha de queijo
para o jovem, a comida favorita do
7
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montanha de silêncio e respostas
indiretas, contudo, foi de grande
choque quando sua editora anunciou o lançamento de “O Mínimo
Que Você Precisa Saber Para Não Ser
Um Animal de Festa”, uma biografia
sentimental daqueles anos sombrios.
Seu livro expõe os anos vividos fora
do país com a gangue e a forma
displicente com que Pietro, o espalhafatoso líder dos Animais de Festa,
lida com o dia a dia de uma facção
que agrega mais de cinco mil filiados.

o problema de ser jovem. Aos cem
anos de idade todos nós somos
iludidos com a vida, mas isso acaba
cobrando o seu preço. É por isso que
decidi me abrir e expor o que passei,
para evitar que mais jovens caiam
na sedução de movimentos animaizistas, gentios, comunistas arcanos e
as horríveis bruxanazis – eu nem acho
que elas tomem banho”. Quando
pergunto se as expressões animaiszistas e bruxanazis não poderiam
atrair a fúria de parte da bancada
política, ele faz um movimento com
a mão para afastar a ideia como
se fosse bobagem. “Eu não sou
preconceituoso, mas as tais minorias reclamam mais do que podem e
usam do politicamente correto para
calar quem não concorda com elas.
Vivemos numa ditadura bruxista,
animalzista e gentia. Se você olhar as
taxas criminais, vai ver que 60% dos
crimes são cometidos por orcs, devoradores de fígados e portadores de
doenças post mortem. Aí, você tem
um grupo que fica defendendo magicriminosos como se fossem pessoas
normais, mas tenho certeza de que
nenhum deles levaria um pra casa”.

“Eu não sou
preconceituoso, mas
as tais minorias
reclamam mais do
que podem”
“Foram anos impossíveis. Você não
acorda um dia e acha legal protestar
contra o sistema capitalista mágico,
isso vem pelas amizades erradas e a
forma como tudo é tratado na sociedade permissiva de hoje”, reflete
Jefferson parecendo desconfortável
pela primeira vez, “você não tem
a cabeça formada e segue qualquer modinha ideológica apenas
para se encaixar numa tribo, esse é

Sangue
é vida!

empregada traz uma outra lata
de refrigerante e ele se prepara
para fazer as últimas correções no
seu próximo artigo, algo que ele
descreve como uma teoria da magia
social através dos anos e magias
de efeito moral, sua criação mais
famosa, como a grande revolução do
século XXI. Jefferson sorri e eu saio
dali com a impressão de que conheci
um quinto membro dos Beatles. ■

Já se perguntou por que o
sangue artificial engarrafado
não o satisfaz?

“As horríveis
bruxanazis – eu nem
acho que elas tomem
banho”

Por que fica cansado, exausto,
sem vontade de viver após se
alimentar do terrível sangue
engarrafado?

TEMOS A RESPOSTA!
A associação Sangue é Vida
traz uma nova visão da
alimentação natural.
Sem risco, sem mortes, e o
melhor de tudo, sem chamar
atenção da sociedade gentia!
Entre em contato conosco e
marque uma consulta!

Depois daquela frase repleta de raiva
incontida, ele sacode os cabelos e
volta a exibir o sorriso que encanta
milhares de pessoas no país. Sua
8

www.sangueevida.und.br
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Frases da semana
“Todos nós
cometemos erros”.

“Quem tentar
politizar a coisa vai
quebrar a cara”.

- Donato Vargas, condenado pelo
assassinato de duas crianças com
uma avalanche de sorvete de flocos
na floresta amazônica.

- Marcus Vieira, Deputado do PMB
(Partido Mágico Brasileiro), ao se
referir às Olimpíadas de Feitiço que
serão realizadas em Pernambuco em
2018.

“Isso agrega valor
ao camarote, achei
que combinava
muito com o tema de
hoje. É desfile sobre
animais ou coisa do
tipo, não é? Comprei
meu abadá pela
metade do preço”.

“Taca-lhe pau nesse
dragão, Lucas”.
- Luan Daniel, chefe de oficina da
Escuderia Dracônica de Formula
D, ao instruir seu piloto no GP de
Montreal.

- Manifestante perdido ao explicar
seus sapatos de pelo de grifo numa
passeata pelo fim da matança de
grifos na Malásia.
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“Eu disse ao
presidente: Mais um
pouco e o Cardeal
iria ter um ataque
do coração.”
- Laura Corradi, que conversou com
o presidente Pablo Inácio sobre a
reação de Iago, Alto Cardeal da
Guerra, ao ouvir o plano de ampliação
da Bolsa-Gnomo em municípios de
baixa renda mágica.

“Ele é o maior amor
da minha vida”.
- Daniel Andreoli, integrante da boy
band Troll Direction, ao comentar
sobre o espelho de um quilômetro
que comprou para sua mansão em
Goiás.

“Nós, pessoas de bem,
precisamos nos unir
contra quem nos
ameaça”.
- A socialite Martha Sheherazade
explicando seu apoio ao linchamento
de um duende de dez anos que
encontrou uma moeda na rua e foi
suspeito de assalto.
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Vênus

Descansar é tão importante quanto alcançar metas, prosperar e trabalhar duro.
São as férias que nos colocam em ânimo para voltar até o batente. A Sobrenatural
em Dia sabe disso e preparou uma seção só de turismo para vocês. Vamos falar
dos melhores e piores lugares, de tudo aquilo que merece ser comentado no
mundo sobrenatural. E para inaugurar essa nova seção entrevistamos Lúcifer, o
senhor do inferno, e ele dá seu Top 3 lugares favoritos para férias. O atarefado
empresário larga um pouco seu trabalho como engenheiro de apocalipses sob
encomenda e pensa no lazer.

“Para quem curte climas mais quentes, esse é o lugar ideal. Nuvens de ácido
sulfúrico, um calorzinho na espinha e aranhas radioativas são tudo o que se
pode esperar de um lugar tão atraente. Fazer uma expedição nas planícies,
montar num sapo venusiano e respirar aquele ar delicioso é o ponto alto de
uma vida. Eu sempre levava meu filho lá durante as férias”.

Polo Sul
“ÉPolo
um lugar
sul interessante e dá pra se refrescar legal. O que mais gosto lá são
as formas de vida alienígena que caíram aqui há milhões de anos e criaram
uma segunda casa no gelo polar. É o único lugar do mundo onde você pode
ver um verme devorador de intestinos em toda sua Glória. Leve algum lanche
para satisfazer os nativos”.

Inferno
“Posso parecer parcial, mas este é um dos melhores lugares do mundo
para férias, um parque temático que criei com todo o carinho para as criaturas sobrenaturais. Fonte de energia renovável, poços de lama e áreas
para relaxar, com direito aos melhores restaurantes e celebridades”.
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OS LIVROS MAIS VENDIDOS:
SOBRENATURAL EM DIA

O mercado editorial está sempre em
movimento e a Sobrenatural em Dia
traz para você o que está bombando
nas livrarias. Nossa lista de 15 bestsellers mostra novidades e campeões
que se mantém invictos, como a
trilogia “O Senhor das Capivaras”,
que se mantêm há anos em nossa
lista e emplaca o último volume da
série “O Senhor das Capivaras: As
capivaras do rei” em segundo lugar
na lista. Os fãs não perderam as
esperanças nos 48 anos que levou
para que Jacques Martin terminasse
o último volume de sua saga épica,
com alguns dos menos fervorosos
cogitando a possibilidade de que
o autor morresse antes de dar um
fim a história – aposto que muitos
fãs morreram antes. Estefânia Maia
mantêm a liderança com o quarto
volume da sua saga vampiresca,
onde a jovem Beatriz luta contra seu
amor pelo byroniano Dom Eduardo
de Alcântara.

sobre a facção desacreditada dos
Animais de Festa, com trechos mentirosos. Depois temos “Ouro, Fogo e
Megabytes”, que tece um pano de
fundo mentiroso para caluniar nosso
ilustre patrocinador Wagner Rios, e
por fim “A Ameaça Invisível”, outro
livro fantasioso que incita o desrespeito por autoridades, o tipo de coisa
que um Animal de Festa leria. O fato
de os três livros humanos surgirem
em nossa coluna não tem nada a
ver com o fato de que a editora dos
mesmos patrocina a festa de fim de
ano do Sobrenatural em Dia. Nosso
editorial preza por informações
imparciais, transparência e verdade.

1 – “A Hospedeira de vampiros” –
Estefânia Adriana Maia

9 – “Um tritão para recordar” –
Nicolas Carolina Roberts

2 – “O Senhor das capivaras zumbis:
As capivaras do rei” – Jacques Martin

10 – “Rani e o Sino da Divisão”– Jim
Anotsu

3 – “Quem é você, Bahia?” – Ana
Mariana Carolina Cristina

11
–
“Enfeitiçar,
Amaldiçoar,
Fervilhar” – Juliana Roberts

4 – “O senhor das capivaras zumbis:
As duas capivaras” – Jacques Martin

12 – “A Ameaça Invisível” – Barbara
Morais

5 – “O Senhor das capivaras zumbis:
A Sociedade das capivaras” – Jacques
Martin

13 – “A Menina que roubava grimórios” – Paulo, o mago
14 – “Ouro, Fogo e Megabytes” –
Felipe Castilho

6 – “Hamlet: Parte II – No Mundo
do Hip Hop” – William Shakespeare,
post mortem

15 – “Leilão do Lote 48” – Thomas
Pincher

7 – “Magia Comunista Caviar” –
Lourenço Constantino
8 – “O Mínimo que você precisa
saber para não ser um Animal de
Festa” – Jefferson

A surpresa da lista fica pela presença
de três livros do mundo humano.
“Rani e o Sino da Divisão”, que
conta uma passagem fantasiosa
14
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Rani e o Sino da Divisão

“Eu ainda não posso acreditar que seja verdade. E o governo não
faz nada para deter esses delinquentes?”
Harold Flores, crítico literário.

“Meus filhos nunca lerão isso, eles serão bem educados”.
Helga Dores, mãe de três adolescentes.

Animais de Festa. Onde vivem? Do que se alimentam?
Um livro polêmico no meio da magia editorial e que
traça um perfil dos perigosos Animais de Festa. Conta
a história de uma garota que é sequestrada contra a
sua vontade para o meio de uma gangue perigosa e
observa enquanto tudo cai ao seu redor.
16

“Uma viagem ao outro lado da loucura, de onde você
deveria voltar correndo”.
Rasputin, ex-vivo e ex-alguma-coisa da Rússia.

“Gostei muito do livro, muito educativo e cheio de
mensagens positivas”.
Uma senhora que pensava estar sendo entrevistada sobre
“Enfeitiçar, Amaldiçoar, Fervilhar”.
17
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Horóscopo
Touro

Áries

Aproveite o mês para descansar o
dobro e se programar para férias
em casa, para não precisar gastar
nada nem entrar em aviões. Ótimo
momento para aproveitar oportunidades no âmbito do trabalho, não
deixe mais essa chance escapar por
preguiça.

Um ótimo momento para exercer
honestidade com seus melhores
amigos e dizer a eles o quão ridículos
estão sendo por pensarem em se
unir aos Animais de Festa. Como o
ótimo líder que é, será fácil convencê-los, apenas cuide com as palavras
para não transformá-los em inimigos
mortais.

Grandes chances de cometer o
mesmo erro pela quinta vez devido à
lua em Urano.

No amor: Seja você mesmo e não
tenha medo de demonstrar intensidade. Preste atenção com palavras
duras para não causar mágoas.

No amor: Seu excesso de carinho e
carência pode afastar aquela pessoa
especial. Lembre-se e economize:
fantasmas não precisam de chocolate
nem de roupas caras. Aproveite!

Tenha especial cuidado com mantícoras nas próximas semanas.

Não dê ouvidos aos trolls e não se tranque em posição fetal embaixo das cobertas.
O Sol em Marte faz tudo parecer pior, eu sei. Maneire no ciúmes que sua zumbimetade voltará para você.
No amor: O excesso de puxa saquismo fará seu amor perceber que há algo de
errado em sua vida. Ótima chance para inteirá-lo completamente de todos os seus
problemas.

Leão
Sua capacidade de liderança alcança o
auge com o Sol tão perto de Marte,
porém, saiba o que os outros realmente acham de você no novo cargo
de chefia da empresa: um mala sem
alça. Dê um tempo para os funcionários e vá comer sorvete de baunília.
No amor: Siga a mesma dica anterior
que poderá ter alguma chance com a
pessoa amada. Se for um lobisomem,
lembre-se de se alimentar bem nas
quartas-feiras.

Virgem
Pense menos na vida dos outros e um
pouquinho mais na sua. Seu armário
está bem organizado? As roupas
estão lavadas? E a louça? Limpa?
No amor: Saiba que não existe
necessidade alguma para organizar
as meias de seu amor por ordem de
tecido, cor e tamanho de listras.

Gêmeos
A posição dos astros para este mês propicia amizades e criação de novos laços.
Perfeito para você que pretende enganar todos no serviço atrás de uma promoção.
Tome especial cuidado com aquele colega vampiro ao armar seus planos. As
pessoas não costumam desconfiar de você, mas às vezes é bom dar um descanso.
No amor: Seus cinco amantes correm o risco de se descobrirem e causarem uma
grande briga por você, mas tudo bem já que ama ser o centro das atenções.
18

Libra
Hora de pensar um pouquinho em si mesmo e checar aquela mordida de vampiro de seis
meses atrás. Aproveite a onda de manifestações e corra para as ruas. Não importa o que
irá pedir, mas a proximidade de Plutão com o asteroide X34sII faz com seus desejos mais
íntimos sejam atendidos com facilidade.
No amor: Talvez seu amor não esteja interessado naqueles livros todos que você leu.
Pense nisso.
19
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Escorpião
A posição do sol em relação à lua faz deste mês perfeito para o desenvolvimento
de poções venenosas. Fica a dica.

Aquário

No amor: Soubemos de uma ótima promoção de espelhos nas lojas Magazine
Valkiria.

Sua exposição de arte moderna finalmente tem a chance de aparecer na Bienal. Já
vá preparando os folhetos com seu rosto estampado para que todos possam ver.
Apenas lembre-se de que aquele sapato realmente não vai bem com seu blazer
amarelo

Capricórnio

Sagitário

O tapete que você puxou no mês
passado passa bem, talvez seja hora
de pensar friamente no assunto. Seus
trinta melhores amigos já perceberam
que há algo de errado com você.

Jogue no Jogo da Criatura este mês,
apostando o máximo de números
possíveis. Momento propício para
depender da sorte e ainda ganhar
uma bolada.

No amor: Tente não dormir no filme
de comédia romântica. Pode pegar
mal até mesmo com ogros, não muito
chegados no romance todo.

No amor: Eu sei que seu amor anda
muito ciumento. Dê a ele mais uma
chance antes de dar-lhe um coice
bem dado.

No amor: Ao embalar presentes, lembre-se de etiquetar o pacote com os nomes
certos e evitar constrangimentos desnecessários.

Peixes
Aqueles pensamentos negativos que você andava tendo... provavelmente são
verdadeiros. Sugiro que procure o mais rápido possível a bruxa mais próxima de
você. Esta época do ano é propícia para qualquer tipo de tratamento.
No amor: Pense que talvez o seu amor seja mais inteligente que você em determinados aspectos – ou todos – e aceite isso. Será tudo mais fácil quando a repressão
acabar e todos puderem ser quem realmente são.

20
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Manchetes

Manchetes do mês*
mês

Spirit Eliminator
By Fred

“Homem bate recorde mundial de nado sincronizado com uma baleia”.

“Guerra no Canadá – a guerra entre duas facções canadense sofre o seu pior
momento até agora e já se pensa numa partida de hockey até a morte para
resolver o conflito”.

Atacado por fantasmas quando menos espera?
“Garoto com oito cabeças revela: Eu me preocupo muito com o que os outros
pensam de mim”.

“Primeiro Ministro dos territórios mágicos propõe a importação de curandeiros
vietnamitas para ajudar no trato da população. Programa Mais Curandeiros
prevê a chegada de 3.000 vietnamitas até o fim do mês”.

“Protestos atrapalham o trânsito e grupo de conjurados usa feitiços de efeito
moral para dispersar multidão. Sete pessoas foram presas e outras duras ficaram
feridas”.

“Comece a se preparar para o fim do ano? Um guia com dicas importantes para
economizar dinheiro com festas”.

*Para ter acesso ao conteúdo completo, assine nossa revista.
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Tem medo de sair de casa?
De um dos maiores gênios científicos dos nossos
tempos para a sua comodidade, apresentamos a novíssima
Spirit Eliminator.
Elimina 100% dos espíritos por ela fotografados, sem margem
de erro! Compre agora a sua e com o código exclusivo FREDCAM14 leve junto de forma totalmente gratuita um exclusivo
case. MAS ESPERE! Levando duas câmeras você ganha
também um conjunto de lentes longo alcance e magnífico tripé.

Em caso de insatisfação não devolvemos o seu dinheiro.

LIGUE AGORA!
0900 0909 66770

Política

Animais de festa
E

les surgiram do nada em nosso
cenário, vieram do nada e
tomaram a sociedade sobrenatural
por assalto. O grupo foi fundado
pelos irmãos Pietro e Valentina, um
garoto franzino que usa roupas mais
coloridas do que deveria e uma
garota que parece estar constantemente mordendo limão. A ideia
de formar uma facção diferente das
duas tradicionais que existem no país
desde o Descobrimento veio porque
nas palavras do garoto “elas são
facções de velhos e tem cheiro de
naftalina, não tem nada pra gente e a
gente não tem nada pra esse bando
de bolos mofados”. Ninguém sabe o
que aconteceu para que o

Essa facção se
caracteriza pela
falta de atividades e
compromissos sérios,
preguiça e nenhum
senso de moda.
Grande Conselho tenha permitido a
existência de uma nova facção, mas
boatos sugerem a amizade de Pietro
com uma figura política importante.

chamado Henry David Thoreau, em
especial “A Desobediência Civil”
– que ninguém no mundo sobrenatural conhece - e vivem de acordo
com um grupo de 10 regras que
não fazem muito sentido. O que
dinossauros podem ter a ver com o
cenário geopolítico atual? Eles não
possuem uma plataforma organizada
e as células da facção não mantém
uma unidade em sua imagem ou
ação, como por exemplo, a sede
de Brasília que decorou todo o seu
interior como um navio Viking, com
adornos da cultura mexicana.

Essa facção se caracteriza pela falta
de atividades e compromissos sérios,
preguiça e nenhum senso de moda.
Pietro e Valentina optaram por situar
sua primeira sede em Curitiba, mas
após uma série de problemas com a
localidade e uma casa que não funcionava corretamente, eles se mudaram
para a pequena cidade de Graúna.
Um lugarzinho que não conta com
muita coisa além de... ainda estamos
tentando descobrir. O estilo “despojado” do grupo rendeu seguidores e
logo mais focos de Animais de Festa
surgiram pelo País. Filiados a grupos
pouco reconhecidos do exterior, eles
se tornaram o rosto de tudo aquilo
que a modernidade trouxe de errado.
Os Animais de Festa se inspiraram
levemente nos textos de um humano
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Política

decadente do município e situá-los
em campos onde poderiam trabalhar
e ser produtivos para a sociedade,
mas por uma manobra política desonesta, os Animais de Festa impediram que a obra de embelezamento
fosse concluída. O grupo se vangloria
de lutar pelos Direitos Sobrenaturais,
mas a questão é: Direitos sobrenaturais para quem? Pode ser verdade
também que algo muito sombrio
esteja acontecendo por baixo da
casca de desprendimento deles.
Ficaríamos realmente surpresos se
um golpe político fosse instaurado e
uma nova ditadura surgisse?

As 10 regras
absurdas dos
Animais de Festa:
1 - Seja bacana, não seja banana.
2 - Humanos são amigos, não
comida.
3 - Tenha um dinossauro favorito.
4 - Seja incrível uma vez por
semana.
5 - Não engula sapos. Sério!

A Sobrenatural em Dia conversou
com vários membros e todos eles
nos pareceram levemente desligados
da realidade, como por exemplo,
Jonatas Augusto, 125, que se dedica
a tocar ukulele para gatos na rua e
jogar fliperama numa casa de jogos.
Quando perguntado sobre seus
planos futuros ele respondeu: “Jogar
Pokémon com uns amigos mais tarde
e comprar um All Star novo amanhã”.
Esse é o tipo de pessoa que tem
se acumulado em fileiras cada vez
maiores. O que isso diz sobre a essa

6 - Não ligue para o que os outros
pensam.

geração? Que não se importa mais
em buscar coisas e se contentam
apenas com o momento atual? São
adolescentes, crianças e jovens sem
rumo. Não haveria nenhum problema
num grupo de jovens displicentes
reunidos, mas isso começa a
afetar nossa comunidade de forma
dolorosa.

7 - Coma frutas e legumes.
8 - Seja inusitado quando tudo for
normal.
9 - Use pijamas
frequência.

mais

10 - Nunca respeite uma regra
idiota.

O Prefeito de Belo Horizonte, numa
louvável estratégia de embelezamento urbano, decidiu realocar os
moradores sobrenaturais de uma área
26
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