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A charge critica o frequente números de acidentes relacionados ao Anel Rodoviário. 
Criado com o objetivo de reduzir o tráfego de veículos dentro das cidades, esta via 

contorna o perímetro da cidade. O grande problema surgiu quando a cidade cresceu e 
incorporou o Anel Rodoviário, agregando o fluxo de veículos da cidade aos outros que 

já haviam. Pilastras que ocupam uma faixa da pista também obrigam o motorista a 
mudar de faixa causando congestionamentos e acidentes envolvendo, na maioria das 

vezes, muitos carros. 
 
 

 
“Nesta charge, fica evidente a crítica acerca da irrelevância que questões sérias 

assumem diante do clima da Copa do Mundo. Todas as atenções estão voltadas para 
motivos da Copa. Já a fome, a pobreza e a miséria são questões colocadas à margem 
dos interesses dos brasileiros. Isso revela total descaso com a camada desprivilegiada 

social, cultural e economicamente.” 
 
 



 
Na charge fica clara a crítica a produção de transgênicos, inicialmente incentivados 

pela ONU sob o pretexto de acabar com a fome no mundo mas que, depois não obteve 
o sucesso esperado. O incentivo a produção agrícola nos países em desenvolvimento 

ocorreu a partir da década de 50, com a chamada “Revolução Verde”. Problemas 
começaram a surgir com o aparecimento de distúrbios com a experimentação de 

produtos transgênicos, principalmente por não haver um controle sobre as 
consequências que podem causar. 

 

  
A charge critica o grande conflito entre latifundiários e minifundiários na temática da 
reforma agrária. Esse tipo de “socialismo agrário” é visto com maus olhos pela elite 

fundiária pois apesar de haver uma indenização do governo a perda de terras para os 
pobres implica na redução do poder que esses grandes donos de terras exercem sobre 



a população da região. Uma reforma agrária com eficiência poderia minimizar um série 
de problemas urbanos sociais, econômicos e políticos gerados pela melhor distribuição 

de terras. 
 
 


