
A 1ª edição de O 
Salvadorenho em janeiro de 
2017 tratou da chegada ao 
poder de Trump e seus 
asseclas supremacistas 
brancos de QI baixo e egos 
inflados. Profeticamente, já 
alertávamos que a vitória do 
demônio laranja era o 
prenúncio de uma ameaça à 
democracia já combalida da 
praça São Salvador.  Desde 
então, temos lutado 
incansavelmente contra o 
fascismo que toma conta do 
nosso planeta.

Com a eleição daquele que 
não deve ser nomeado no 
Brasil, fomos obrigados a 
fugir da praça e entrar na 
clandestinidade para esperar 
pelo momento certo de 
atacar. Saibam: O 
MOMENTO CHEGOU! 
Através do nosso voto, 
seguindo o rito democrático 
que tanto odeiam os nossos 
opositores, iremos extirpar 
esse arremedo de Hitler 
miliciano da Barra da Tijuca 
do nosso país.

 Porém, apesar do que 
dizem as pesquisas, a luta 
não está ganha. É preciso 
ter calma, sabedoria e 
estratégia para que 
coloquemos essa besta fera 
para fora do Palácio do 
Planalto já no 1° turno. 
Assim, para lhe auxiliar e 
garantir a vitória da nossa 
revolução, O Salvadorenho 
apresenta 4 dicas de como 
lutar contra o fascismo sem 
suar, sem derrubar sua 
Heineken, e sem sair da 
praça.

Fora, Voldemort!

São Salvador, 27 de fevereiro de 2022



Por incrível que pareça até 
na área da Praça São 
Salvador, lugar de gente 
bonita, elegante e sincera, 
tem um povo que apoia esse 
governo demente. Dentre 
essas almas perdidas 
existem algumas que ainda 
podem ser salvas. É difícil, 
mas não é impossível. Se a 
pessoa tiver QI de pelo 
menos 2 dígitos, aplique 
essa técnica.

Pergunte a pessoa: "Se você estivesse na presidência, 
você teria feito um trabalho melhor do que o do 
pouca rola no controle da pandemia? E na 
economia?". Siga por todos os fracassos da besta 
fera. Impossível o ser humano dizer que não seria 
melhor que ele. Ao confirmar que a pessoa é melhor 
que o corno manso do Vivendas, diga: "Pois, é. Por 
isso é que eu voto em você, e em qualquer outro 
brasileiro, mas não voto nesse energúmeno". E 
termine com: "Vote em você, não vote no cú preso".

Agora, se o caboclo disser não faria um trabalho 
melhor, use a próxima técnica

Uma coisa que me incomoda é 
como os acólitos do galã do 
cercadinho são barulhentos. 
Tu entra num lugar com 500 
pessoas e a voz que se ouve é a 
de um biltre exaltando o 
fazedor de flexão de pescoço.
Para evitar que esses imbecis 
contaminem os ambientes, 
sacrifique-se em nome da 
coletividade. Toda vez que a 
figura começar a falar bem do 
Voldemort, do voz de pato ou 
de qualquer outra figura 
nefasta, finja estar 
interessado.

1. Converta os dementadores

e puxe a conversa pro 
privado, seja no bar ou no 
whatsapp. 

Enquanto atola a pessoa de 
perguntas, vá pedindo 
referências ou informações 
que a pessoa terá que 
pesquisar para ocupá-la e 
tirá-la do meio social. 

Quando ela sumir, crente 
que te converteu a sua causa 
maléfica, respire fundo e, 
como dizia o Depeche Mode, 
Enjoy the Silence. 

2. Isole e ocupe os sem noção



Os próximos meses serão 
difíceis. Muito conflito, 
factóides e fake news. Pra 
manter sua mente tranquila, é 
importante beber muita água, 
dormir bem e parar de ficar 
vendo notícia sobre os 
absurdos do vagabundo mor.

3. Cuide da sua saúde mental
 Eu sei que é um prazer do 
cão ver o cão metendo os pés 
pelas mãos, mas pare com 
isso. Além de estimular 
emoções negativas e 
impulsos homicidas, você 
está dando audiência a quem 
não a merece.

 Gaste seu tempo de forma 
mais produtiva, por 
exemplo, assistindo a 
episódios antigos da 
Escolinha do Golias ou 
fazendo palavras cruzadas 
das revistas Coquetel.

4. Faça a Familícia e aliados 
pagarem pelos seus crimes

Depois da eleição, a luta não 
termina. A próxima meta é 
colocar todos fascistinhas na 
cadeia. Inclusive mandando 
trazer de volta aqueles que 
fugiram para o exterior. Não 
vamos cometer dessa vez  os 
mesmos erros que 
cometemos em 1985.

Eu sei que parece longe, 
mas, paciência, a gente 
chega lá. Fé em Deus que 
falta pouco. Fé em Deus? 
Desculpe, me enganei, 
queria dizer fé na revolução 
atéia e comunista. Você 
entendeu, né?



Para derrubar um governo, 
mais importante do que ter 
acesso a armas e exércitos é 
atacar seu bolso. Afinal,as 
guerras não acabam por conta 
de batalhas decisivas mas por 
falta de dinheiro de um dos 
lados. 

Com isso em mente, a equipe 
de cyberterrorismo de O 
Salvadorenho desenvolveu 
uma moeda digital para 

QUEM QUER DINHEIRO, 
QUER DIZER, CRYPTO?

começar a barrar o 
financiamento via impostos  
da máquina governamental 
fascista.

Para participar dessa 
iniciativa e ajudar a derrubar 
o governo, os 50 primeiros 
que escanearem o QR Code 
ao lado e seguirem as 
instruções ganharão 10 
Cássias, a moeda virtual da 
República Salvadorenha. 

O Segundo Sol Chegou!

ESCANEIE E 
GANHE 10 
CÁSSIAS


