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sátira do amestramento 
 
Aprenderemos de que modo se faz o homem tolo; 
o homem do pensamento de superfície, utilitário e conveniente. 
Veremos ainda, numa linguagem simples e bem ilustrada, 
os principais instrumentos de medição desse homem tolo, 
seus princípios e a aplicação prática de atividades insalubres 
como hábitos de consumo, de programação na TV 
ou de navegação na internet. 
Veremos também seu comportamento na rua, em parques, centros de lojas, 
bem como em almoços de família aos domingos. 
Abordaremos o cotidiano desse homem tolo, 
e as ferramentas de segurança da autoridade administrativa, 
os riscos de explosões sociais e muito mais. Segue exemplo: 
Norma regulamentadora do homem tolo, nº 45. 
Esta norma estabelece procedimentos a serem adotados 
para fiscalização de estupidez e hostilidade 
delimitando prazos e cotas de crueldade 
(acorrentar negros em postes e marcar a ferro e fogo menores de idade 
infratores ou doentes mentais); 
cabe à autoridade administrativa outras penalidades e dispositivos 
(como limpar ruas e viciados em crack 
e, para economia de água, recomenda-se tudo de uma vez 
por meio de esguichos) 
em infrações previstas no quadro de classificação 
anexo XIII desta norma. 
 
 
 

 

1 

https://revistagueto.com/


Poema publicado no site https://revistagueto.com/ | 6 de julho de 2017 
 

Concluído o processo de habilitação ou reabilitação social e profissional do homem tolo 
a autoridade administrativa emitirá certificado individual, indicando as atividades que 

poderão ser exercidas pelo beneficiário, 
nada impedindo que este exerça outra atividade para a qual se capacitar, 
desde que siga os preceitos impetrados — 
do contrário submeta-se o homem tolo à seguinte orientação: 
estabelecidos os requisitos mínimos de avaliação, controle e monitoramento dos riscos  
relativos ao consumo de carne humana e derivados, de forma a garantir permanentemente 
nas atividades desenvolvidas na indústria de abate e processamento 
a saber do abatedouro sobre segurança, saúde e qualidade de vida do insumo 
sem prejuízos aos equipamentos de corte, transporte, recepção e descarga 
e de condições ambientais, gerenciamento dos riscos e prevenção de acidentes e perdas 
está garantida a ingestão de carne humana e derivados pelo homem tolo, 
desde que a matéria-prima seja procedente de análogo homem tolo 
dispensado por motivos relacionados no índex subsequente [disponível para consulta] 
deve servir de igual perante os seus, incluída a cláusula presente, 
fornecer carne própria para abastecimento coletivo, 
conforme contrato com a empresa Estado S.A., 
subscreve-se ____________________ 
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