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ELEITORES DE CACARECO E  

MACACO TIÃO FARÃO RÉVEILLON 

SEM MÁSCARA EM SUCUPIRA 
Domitilo de Andrade 

[Ex-comerciário. Poeta e Cordelista] 
 

A wikipedia deve estar na lista de comunistas da 
ABIN [Agência Brasileira de Inteligência], pois a rede 
continua divulgando informações secretas sobre o 
atual governo. Temos informações sigilosas de que os 
eleitores idosos do atual governo comemorarão, 
enfim, que sua tentativa de eleger candidatos à (sua) 
altura teve êxito. Um manifesto secreto de idosos que 
se recusarão a serem vacinados, apesar de terem 
prioridade, convocando para o réveillon de 2020, foi 
divulgado pelas redes de supremacistas brancos do 
Texas diretamente para suas afiliadas no Brasil. A 
ABIN NÃO está investigando. O que a ABIN está 
investigando são as notícias divulgadas pela 
wikipedia, tidas como atentatórias à segurança 
nacional. Vejam as 3 notícias (resumidas) que a 
wikipedia divulga e o porquê dela ter entrado na lista 
de comunistas detratores do governo... 
 

Notícia 1 
 Cacareco foi uma rinoceronte fêmea que nas eleições 
municipais de outubro de 1959 da cidade de São Paulo 
recebeu cerca de 100 mil votos para vereador.  
À época, a eleição era realizada com cédulas de papel e 
os eleitores escreviam o nome de seu candidato de 
preferência. Cacareco foi um dos mais famosos casos 
de voto de protesto ou voto nulo em massa da história da 
política brasileira, uma vez que se tornou a "candidata" 
mais votada do pleito: o partido mais votado não chegou 
a 95.000 votos. Após o resultado das eleições, Stanislaw 
Ponte Preta comentou no jornal Última Hora que 
"membros da cúpula do PSP andaram rondando a jaula 
de Cacareco, para a colocarem no lugar de Adhemar de 
Barros". Já o presidente JK declarou: “Não sou 
intérprete de acontecimentos sociais e políticos. Aguardo 
as interpretações do próprio povo.”. Os restos mortais de 
Cacareco estão em exibição no Museu da Faculdade de 
Medicina Veterinária e Zootecnia da USP. 

 

Notícia 2 
Macaco Tião (RJ, 1963-1996) foi um chimpanzé do 
Jardim Zoológico do Rio de Janeiro que era bastante 
querido pelas crianças e outros frequentadores do zoo. 
Seu nome, Tião, era homenagem ao padroeiro do Rio de 
Janeiro, São Sebastião. O chimpanzé foi criado, desde 

 

criancinha, por um antigo tratador do Zoo que lhe 
dispensava cuidados especiais. Andavam juntos pelo 
Zoo tratando de outros animais. Com Tião ainda 
pequeno, andavam de mãos dadas, depois, crescido, 
andavam abraçados como dois velhos amigos.  
Tião se acostumou à postura ereta e a outras posturas 
humanas. Grande, foi ficando mais difícil de ser 
controlado pelo tratador. Tião passou a ficar preso como 
os outros animais, e se tornou revoltado. Era famoso por 
seu temperamento "mal-humorado" e pelo costume de 
atirar excrementos e lama em visitantes, especialmente 
em políticos, como Marcello Alencar, e também mostrar 
o pênis para as moças. O prefeito, na época, teve terra 
lançada em seu rosto pelo Tião, transmitido 
pelo Fantástico "O prefeito do Rio, Júlio Coutinho, foi 
agredido hoje à tarde durante uma solenidade de 
inauguração" narrada por Sérgio Chapelin; indagado 
pelo motivo da agressão, respondeu que talvez Tião não 
tenha gostado da reforma da jaula que o próprio prefeito 
tinha ido inaugurar. Tião tornou-se celebridade no 
Brasil, em 1988, com sua candidatura à Prefeitura do 
Rio de Janeiro, lançada pela Casseta Popular, como voto 
de protesto. O resultado foram 400 mil votos, com Tião 
como o 3º mais bem-colocado nos resultados. Tal fato 
colocou-o no Guinness World Records. A partir de 1996, 
a urna eletrônica passou a impedir que as pessoas 
votassem em Tião, pois ele não estava previamente 
cadastrado no sistema. Tião morreu aos 33 anos, 
decretado luto oficial de 3 dias no município do Rio. 

 

Notícia 3 
Odorico Paraguaçu é uma personagem ficcional cômica 
criada pelo dramaturgo brasileiro Dias Gomes e vivida 
pelo ator Paulo Gracindo, entre outros.  
Dono de uma fazenda produtora de azeite de dendê, era 
neto de Firmino Paraguaçu e filho do coronel Eleutério 
Paraguaçu. Candidato a prefeito da cidade fictícia de 
Sucupira, elegeu-se com a promessa de construir 
o cemitério da cidade. Apesar de corrupto e demagogo, 
era adorado pelos eleitores e exercia fascínio sobre as 
mulheres. Era pai de Telma (Sandra Bréa) e Cecéu (João 
Paulo Adour). Dono de uma retórica vazia, gostava de 
citar filósofos e políticos, como Platão e Rui Barbosa, ou 
inventava frases que atribuía a personalidades.  
O problema de Odorico é que, após a inauguração do 
cemitério, ninguém mais morreu. Desesperado com a 
situação, tomou iniciativas macabras para concretizar 
sua promessa, provocando situações cômicas.  
No final, Odorico Paraguaçu foi assassinado por Zeca 
Diabo (Lima Duarte / José Wilker) e inaugurou, 
finalmente, o cemitério, sendo que, de vilão, passou a 
mártir.  
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Odorico Paraguaçu, o prefeito de Sucupira, já decretou que o Fundo Municipal Emergencial do simpático 
município será utilizado para receber os eleitores de Cacareco e Macaco Tião que, depois de algumas 

décadas, conseguiram eleger o candidato dos seus sonhos. Odorico Paraguaçu, na porta do cemitério da 
cidade, fez o seu discurso de acolhida aos velhinhos para a grande festa de fim-de-ano: 

“É com felicidade descomensurada e alegria desabrida que recebo essa turba encantadora que me seduz e 
reluz em nossa maravilhosa e acolhedora Sucupira. Bem-vindas as vivandeiras alvoroçadas, os eleitores de 
nossa querida fêmea Cacareco e de nosso polido e muito bem-educado Macaco Tião. Este é um momento 
histórico e geográfico. Todos, todas e todes os que nos visitam têm vagas em nosso cemitério, um dos mais 
modernos do mundo. Sucupira que já vinha decolando economicamente, agora parte para uma nova etapa 

de reconhecimento como pária internacional número 1.  
Peço uma saliva de palmas para mim (Palmas).  

Eu, Odorico Paraguaçu, declaro em primeira mão, que somos o município que mais destruiu o meio-
ambiente no nosso imenso país. Como deveras sempre estamos na adianteira de frente.  

Nossa festa durará vários dias que começará no início e terminará no fim.  
É proibido o uso de máscaras e pessoas separadas.  

Todes os participantes deverão estar agarrados a por pelo menos um mínimo de três ou cinco pessoas.  
A prefeitura já está providenciando coleiras triplas para que as pessoas se amancebem agarradinhas. 

Pessoas encontradas sozinhas em isolamento serão conduzidas ao cemitério para averiguação.  
Muito obrigado meu povo que me ama.” 

■ ■ ■ 

 

Fontes: 
https://pt.wikipedia.org/wiki/Odorico_Paragua%C3%A7u 
https://pt.wikipedia.org/wiki/Macaco_Ti%C3%A3o#:~:text=constru%C3%ADdo%20para%20ele.-,Candidato%20a%20prefeito,forma%20de%20voto%20de%20protesto. 
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rinoceronte_Cacareco#:~:text=Cacareco%20foi%20uma%20rinoceronte%20f%C3%AAmea,100%20mil%20votos%20para%20vereador. 

 

OBS. Os textos expressam a opinião de seus autores, não necessariamente coincidente com a dos coordenadores do Blog e dos participantes do 
Fórum Intersindical. A cada reunião ordinária, os textos da Coluna Opinião do mês são debatidos, suscitando divergências e provocando reflexões, 

na perspectiva de uma arena democrática, criativa e coletiva de encontros de ideias em prol da saúde dos trabalhadores. 
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