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COLUNA VENENO DA NOTÍCIA: deputado
Ladrão, gasolina na eleição e pimenta com cebola
Vem que a coluna tá pegando fogo
Autor: Astrogildo Silva

Os compradores de votos que usam a gasolina como moeda já estão procurando outra
forma de enganar o eleitor, a casa amarela da Pinheiro Machado vai ter pouco movimento
na eleição;

No encontro do PSD em Cacoal, um vereador virtual de Porto Velho subiu ao palco para
um "discurso de um minuto". "Eu sou o vereador mais jovem e mais atuante de Porto
Velho e serei o deputado mais jovem da ALE!"

Um jornalista de Rondônia mostrou imagens de um deputado que está todo enrolado com
a justiça, em um púlpito de igreja evangélica pregando aos seus irmãos e questionou a
reputação do mesmo para estar ali. Dizem que toda semana o escolhido uma usa
Joelheira nova para suas preces com irmãos;

Um vereador, de uma grande cidade do estado, em sessão ordinária, pede a palavra para
agradecer a liberação de emenda para uma comunidade ribeirinha que foi destinada por
certo deputado: "Quero agradecer ao deputado LADRÃO, pela emenda...
constrangimento geral e o vereador imediatamente faz a correção, falando o verdadeiro
nome do mesmo, conhecido como Ratão da 429;

Um pré candidato a reeleição, em reunião com apoiadores, sofreu um revés com a
presença de dois ex-apoiadores. É que eles foram cobrar contas não pagas de eleição
passada: "Deputado, eu quero receber o meu que o senhor me deve a quatro anos, e agora
quer dar o cano nesse outros bestas aqui..."

É sempre comentário de rodas de bate-papo políticos que alguns de nossos representantes
são chegados a uma balada na capital federal, mas nesses encontros de pré-campanhas,
alguns mais afoitos acabam relatando o que muitos guardam as sete chaves; suas
aventuras nas noites de Brasília, e foi nesse encontro que um baladeiro revelou a
existência da “bancada da balada de Rondônia”;
Os colaboradores da coluna estão presentes em todos os encontros de pré-campanha e
sempre nos trazem muito veneno.
Who am I?Descubra, ou seu segredo será descoberto.

