


Isso vai 
ficar, 
oh...

Que
belezura



Isso é uma obra
de arte, deveria 

estar em esposição
no MASP! hehe

Só preciso 
acinar antes que 
aquele porcaria 
daquele guarda 

apareça

Pô seu guarda,
olha só o que eu achei

aqui, olha que barbaridade
que fizeram com esse muro,
eu já tava indo pintar pra não

ficar com essa poluição
visual toda

tsiiii

Ei, olha
o macaco!

Pois é, tomara
que ele não

apareça

Você vem
comigo,
seu lobo

vagabundo

MACACO?
ONDE?
CADÊ?



Espera ai,
eu sou estudante

pô

Fica 
quietinho



Já teve a sensação
 de ter feito algo
 de errado e não 
saber o que era?

Esquece.
Vem, vai escurecer,

vamos embora

Esperem, garotos.
Não estão interessados

em um DVD especial
5 em 1?



Esses
DVDs são

gravados no cinema
ou são de 
locadora?

De locadora,
da melhor 
qualidade

E você é 
uma coral 

verdadeira ou
“falsa”

Saiba que
sou uma verdadeira,
verdadeira e honesta

Sério?
Porque eu ouvi

dizer que preta e 
vermelha é uma 

ovelha
DÁ O FORA

DAQUI, MOLEQUE
DESAFORADO!



Me vê uma daquelas
bonecas da princesa

ursinha das neves sei 
lá o que, preciso ver o 
sorriso da minha filha 

para aliviar o 
estresse de hoje

Problemas 
com o 

trabalho?

Só um lobo
pixador que me

escapou das
patas

Você fala de
um que usa jaqueta

de couro e anda por aí
junto de uma capivara?

Aquele
lá é um

desordeiro!



Ele entra na minha 
loja de instrumentos e 

faz um barulho infernal,
ainda tem a ousadia de falar
mal do presidente do cão! 

HUNF! Só porque é um lobo
 acha que pode fazer 

o que quiser

Na verdade
ele não é um lobo,
é um guará, esse
 é um erro bem 

comum

Que se
dane seu

politicamente
correto!

Ficou ofendidinha?
Resolva com as garras,
era assim que faziamos

no meu tempo

Os tempos
mudaram, seu 

troglodita! Ou se 
hadapta ou fica 

para trás

SHHHHHHHH
Me digam,

onde ele mora?



Ae playboy!

Tu zuou com o 
muleque, tio. Aqui é 
poucas ideia, fala ae,
por que tu tirou com 

a cara do
menó?

Eu fiz o
que com quem?

Uh
uh
uh

Vixe!
O macaco

prego!



Ei maninho,
isso é um mal

entendido, eu não...
Bem... Sabe...

O menor era só
estudante e foi 

como fih, a mãe dele ralou 
muito pra ele, pro muleque entrar 

pra faculdade, o menor 
estudava, trabalhava e fazia

 estagio, viado.

O muleque tava pilhado,
pediu logo uma erva de gato

das leve pra nóis, ae o vagabundo
mandou a PM pra cima do menó, o

PM logo achou a erva na bolsa
do menó, menó tá onde agora?

Tá na prisão, parceiro, sem nem
ter feito mada, playboy

Eita que
agora lascou!

Vão nos mandar
pro microondas

Mas relaxa ae
que nóis não vai levar
vocês pro microondas

não

Ufa



Nóis vai
só meter

pipoco em 
vocês

Cê é
louco, gasolina

tá cara



Nem ferrando!

GLÓRIA!
A POLICIA!
SOCORRO
POLICIA!

EI
ONDE QUE
TU VAI????



Eae Alexandre,
como vai a familia?

Vai bem, seu
Fagner, minha 

vó mandou 
abraços





Essa foi 
por pouco, ainda bem 

que nos livramos
dessa 

Tá bem!
Tá bem! Eu 

vou  para de 
causar problemas




