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Para Nina e Lola,  
mesmo sabendo que vocês trocariam 

este livro por pipoca e limonada.
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Hoje 
acordei 
menos 
triste.

Senti  
que o mundo  
é um lugar 

maravilhoso...
... até 

começar  
a ler o 
jornal.

ma
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a d
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re
ss

ão É um mundo terrível,
as pessoas não sabem  
mais o que é carinho. Carinho é o 

diminutivo de caro.
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Janjão segue 
aplicando chutes na 
cabeça de Carlão.

Encaixa uma 
joelhada na 

boca. E outra! 
Mais outra!

Que noite 
maravilhosa 

para o esporte, 
senhores!Como está 

a gastrite? Está 
saindo 
cerveja 

pelo meu 
umbigo.

Bebida 
grátis!
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OS NOVOS IDEÓLOGOS 

Gostem ou não, 
ainda temos fé em 
algumas bandeiras.

Valores nobres e 
imutáveis, passados 

de pai para filho. Algo que faça 
sentido na 

curta estrada 
da existência.

Mamãe diz 
que Deus 
castiga.

Vovó fala 
que Deus 
é amor.

O que podemos 
concluir?

Que Deus é 
bipolar!
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Políticos 
corruptos 

sempre são   
 reeleitos.

Por que  
isso acontece, 

senhores?

Porque  
 o criminoso   
 sempre volta   
  ao local do  

  crime.

palestra sobre os novos tempos
Minha casa  

será construída  
com a opinião  
de todos os 
internautas.

Um projeto 
coletivo e 

democrático.
Estou louco 
para ver o 

desenho final.


