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Sihg MULHER
É hora de celebrar, rir e refletir. As artes gráficas voltam a ocupar posição de 
honra no cenário cultural do Estado, com a realização do I Salão Internacional 
de Humor Gráfico de Pernambuco (SIHG-PE). À frente dessa retomada, estão 
as mulheres. São elas que dominam a temática desta primeira edição, no 
concurso de cartuns e caricaturas. Também é totalmente feminino o júri 
convidado para premiar as obras: Chiquinha, Clara Gomes, Cristina Sampaio, 
Elena Ospina, Nani Mosquera, Pryscila Vieira e Sonia Luyten.
 
No total, recebemos 818 inscrições de 502 cartunistas de 63 países. Antes 
de passarem pelo crivo das juradas, os trabalhos foram submetidos a uma 
comissão de seleção formada por dez profissionais da área. O resultado 
dessa avaliação são os 77 cartuns e 43 caricaturas que compõem a 
exposição e o catálogo do SIHG-PE. Em paralelo, há outras duas mostras: 
uma em homenagem às convidadas do salão e outra às artistas do traço 
pernambucanas.
 
Às obras de cartunistas dos cinco continentes, ainda somam-se os desenhos 
de alunas e alunos de escolas públicas do Estado. Criar uma categoria para 
estudantes foi a maneira que o SIHG-PE encontrou de estimular a formação de 
novos profissionais e de público apreciador das artes gráficas, assim como de 
dar uma contrapartida social ao apoio recebido do Fundo Pernambucano de 
Incentivo à Cultura (Funcultura).
 
Estamos felizes com o alcance do SIHG-PE. Especialmente com o debate que 
o salão possibilita sobre as relações entre os gêneros e a presença feminina 
no humor gráfico, tema também de uma mesa-redonda que compõe a 
programação do evento.
 
Prova da atualidade da discussão é a diversidade de perspectivas dos trabalhos 
enviados ao SIHG-PE. Detectamos cartuns com teor machista, feminista, 
revanchista, outros em homenagem à mulher, muitos poéticos, alguns bem 
sérios, quase todos engraçados. Quanto às caricaturas, não foi surpresa, 
como é de praxe, encontrarmos tantas Frida Kahlo, Madre Teresa de Calcutá 
e Laerte. Ops, Laerte? Sim, a caricatura foi selecionada. Afinal, um salão de 
humor que se propõe a discutir, divertir e refletir sob pontos de vista distintos, 
não podia deixar de fora o cartunista crossdresser que se veste como mulher. 
Agora, o julgamento fica por sua conta.

Samuel Rubens de Andrade (Samuca)
Organizador do SIHG-PE

It’s time to celebrate, laugh and think. Graphic 
arts are, once again, in an honorable place in 
Pernambuco’s cultural scene, with the execution 
of the I International Graphic Humor Salon of 
Pernambuco (SIHG-PE). And women are leading this 
recaption. They dominate the themes of this first 
edition, in a cartoon and caricature contest. The jury 
invited to give the awards are all female: Chiquinha, 
Clara Gomes, Cristina Sampaio, Elena Ospina, Nani 
Mosquera, Pryscila Vieira and Sonia Luyten.

We received a total of 818 submissions by 502 
cartoonists from 63 countries. Before being subject 
of the judges’ critical eye, the works were sent to a 
team of ten professionals in the field. The result is 
that 77 cartoons and 43 caricatures make SIGH-PE´s 
exhibition and catalog. Parallel to that, there are 
other two exhibitions: one paying homage to the 
female artists in the salon, and other one dedicated 
to the female artists from Pernambuco.

Added to the cartoonists from five continents, are 
the drawings of students from Pernambuco’s public 
schools. To create this category for students was 
SIHG-PE’s way to stimulate the emergence of new 
professionals and new audience for the graphic 
arts, as well as to offer a social counterpart to 
Pernambuco’s Culture Incentive Fund (Funcultura)

We’re happy with SIHG-PE reach. Especially with the 
possibilities of a debate about gender relations and 
the female presence in graphic humor, a theme also 
present in a roundtable that is part of the event’s 
program.

As a proof of the importance of this discussion is the 
diversity of perspectives in the works submitted to 
the SIHG-PE. We were able to detect cartoons with 
misogynist, feminist, revanchist content, while others 
paid homage to women, many were poetic cartoons, 
some other were very serious, but most were very 
funny.

As for the caricatures, it was no surprise there were 
so many Frida Kahlos, Mother Theresa of Kolkata, 
and Brazilian cartoonist Laerte. Oops! Larte? Yes, that 
caricature was selected. After all, a salon of humor 
with a mission to discuss, entertain and meditate 
based on different perspectives, couldn’t let a 
crossdresser cartoonist out of the exhibition. Now, 
the judgement is up to you.
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Juradas
Cristina Sampaio 
Lisboa - Portugal

Como expressar opiniões contundentes num desenho de poucas linhas, 
a um só tempo sutis e precisas? A resposta está nas charges e cartuns 
da portuguesa Cristina Sampaio. É possível que seu acurado domínio 
técnico seja herança da licenciatura em pintura pela Escola Superior de 
Belas Artes de Lisboa. Já a crítica política, econômica e social inerente 
aos trabalhos que publica em jornais e revistas europeus são de um 
observadora astuta e comprometida com as inquietações contem-
porâneas. Suas narrativas vão além da imagem estática, valendo-se 
das novas tecnologias para compor cenários, animações, infografias e 
projetos multimídia. Isso porque um mundo dinâmico exige distintas 
plataformas para ser entendido – e desconstruído.

How to express strong opinions in a drawing with few lines, both subtle and precise? The answer is 
in the cartoons of portuguese artist Cristina Sampaio. It is possible that her accurate technique was 
inherited from her time in the Art School of Lisbon. Now, the political, social and economic criticism 
that is present in the works she publishes in European magazines and newspapers are from a cunning 
observer committed  to contemporary issues. Her narratives go beyond static images, making use of 
new technologies to build scenarios, animation, infographics and multimedia projects. Only because a 

dynamic world demands different platforms to be understood - and deconstructed.

É para mim um desafio e 
uma honra participar como 
jurada num salão de humor 

cujo tema é MULHER, ao lado 
de outras juradas, mulheres, 

que exercem, como eu, a 
profissão de desenhadoras 
de humor ou estão ligadas 

a essa profissão. Estou 
permanentemente a ouvir a 

pergunta : por que é que há tão 
poucas mulheres cartunistas? 

Leia-se nas entrelinhas da 
pergunta: será que as mulheres 

não têm sentido de humor? 
Nonsense!!! Num mundo 
ainda tão dominado pelo 

gênero masculino, há também 
menos advogadas, menos 

juízas, menos médicas, menos 
deputadas, menos presidentas. 

Por enquanto…

For me it’s a challenge, and an 
honor, to be part of a jury in a 
humor salon with the women 

as a theme, sided by other 
female judges, women who, 
just like me, are professional 

humor artists, or who are linked 
to this profession. I liste to this 

question quite often: why is 
that there are so few female 

cartoonists?  Between the lines, 
one reads don’t women have 

any sense of humor? Nonsense! 
In a world so dominated by 

men, there are very few women 
lawyers, womenjudges, women 

doctors, women senators, 
women presidents. For now...

www.cristinasampaio.com

Presidente do Júri

Divulgação
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Juradas
Chiquinha 
Porto Alegre - Brasil

Representante de uma geração habituada à profusão de informações e refer-
ências, a cartunista e jornalista gaúcha Fabiane Bento-Chiquinha não cabe em 
estereótipos. Prefere debochar deles. Seu trabalho comprova. Com tiras diversas 
e personagens excêntricos como a Elefoa Cor-de-Rosa, Chiquinha vai de uma 
aparente doçura à crítica áspera sobre os clichês em torno do universo feminino. 
Facilmente resvala para o escracho, sem um mínimo de pudor. É assim, a pata-
das muito bem-humoradas, que a artista conquista espaço em mídias impressas 
e virtuais, desde 2005, quando estreou na sessão Abre Alas do Jornal do Brasil. 
Mérito de sua narrativa ágil, alicerçada numa linguagem fragmentada, ideal 
para reproduzir os dilemas dos tipos humanos igualmente fragmentados que 
Chiquinha encontra pelo caminho. E que ela reflete com a competência de uma 
cronista da pesada.

Representing a generation used to the abundance of information and references, cartoonist and journalist Faiane 
Bento-Chiquinha, from Rio Grande do Sul, defies stereotypes. She rather mock them. And her work is proof of that. 
With diverse comic strips and eccentric characters like the Elefoa Cor-de-Rosa (the pink she-elephant), Chiquinha 
goes from a seemingly sweetness to the rough criticism about clichès regarding the female universe. It easily ends 
up in scorn, without a single drop of shyness. This way, through well-humored kicks in the gut, this artist has been 
gaining space in press and online media since 2005, when Brazilian newspaper Jornal do Brasil started publishing 
its Abre Alas section. Merit of her agile narrative, based on a fragmented language, ideal for reproducing dilemmas 
of equally fragmented human beings Chiquinhas has met along the way. Something that she discusses with the 
competence of a very experienced chronicler.   

Estou muito, muito feliz de 
participar do SIHG-PE. Recife foi 

um dos primeiros Estados que 
me acolheram como cartunista, 

quando o jornal Diario de Per-
nambuco me contratou como 
colaboradora, em meados de 

2006. Com certeza, esse fato foi 
marcante pelo valor que teve na 

construção da minha carreira e 
também pelo afeto que adquiri 

por uma região do País que já 
adoro sem nem ao menos con-

hecer ao vivo. Tenho certeza que 
vou amar o Salão, as pessoas e 
claro, a peixada pernambucana 

e o tal bolinho de rolo!

I’m very happy to participate in 
the SIHG-PE. Recife was one of 
the first places that embraced 
me as a cartoonist, when the 
Diario de Pernambuco news-

paper hired me as a collabora-
tor, back in 2006. This was 

remarkable for the importance 
it had in building of my career 

and also by the affection I’ve 
acquired for a place I already 

adore without even knowing it 
in person. I’m sure I’ll love the 

Salon, its people, of course, the 
moqueca from pernambuco and 

the so-called Brazilian roll!

http://chiqsland.uol.com.br/home
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Juradas
Clara Gomes 
Rio de Janeiro – Brasil

O universo de Clara Gomes é lúdico, povoado de bichinhos 
que ela observa no jardim desde criança. A designer gráfica 
e arte-educadora sempre imaginou essas “criaturas insignifi-
cantes”, mas de muita personalidade, como habitantes de 
uma sociedade paralela. Daí para transformá-las em quad-
rinhos foram alguns – na verdade muitos – traços. Assim 
nasceram Maria Joana (joaninha cheia de atitude), Caramelo 
(o caramujo sonhador), Brigite (a borboleta patricinha), 
Mauro Minhoca (minhocão boa praça), Tuta (um bebê tatu 
precoce) , Genoveva (plantinha espevitada) e Meleca (um 
lagarto minúsculo). Queridos na internet, os bichinhos são 
mesmo cativantes, às vezes ácidos, sempre divertidos. Para 
adultos que, assim como Clara, não esqueceram a infância. E 
crianças que não querem deixá-la tão cedo.

Clara Gomes’ universe is ludic, populated by little animals she used to observe in the 
garden since her childhood. This graphic designer and art-educator always imagined 
these insignificant, but strong-willed creatures, as inhabitants of a parallel society. 
From there she turned them into some - actually several - strokes. This way  were born 
Maria Joana (a lady-bug with attitude), Caramelo (a dreamer snail), Brigite (a butterfly 
girly girl), Mauro Minhoca (a general nice-guy, or nice-worm), Tuta, Genoveva and 
Meleca (a tiny lizard). Very popular in the internet, the creatures are really captivating: 
sometimes they’re acidic, but they’re always funny. For adults that, just like Clara, 
can’t forget their childhoods. And children who do not wish to leave it that soon.

Muito honrada em participar 
deste Salão. Um evento para 
reunir talentos e valorizar os 

profissionais do humor gráfico 
é sempre precioso. E este ano, o 
Salão Internacional de Pernam-

buco traz um detalhe a mais: 
uma homenagem às mulheres, 

tanto na temática como no 
convite para o júri de artistas 

e estudiosas dessa área até 
agora liderada pelos homens. 

Até agora...

I’m deeply honored to par-
ticipate in this Salon. An event 

to assemble talents and to 
appraise graphic humor profes-

sionals is always something 
precious. This year, the Inter-

national Salon of Pernambuco 
brings one more detail: a hom-

age to women, present in its 
theme and in the set of artists 

and researchers of the field 
that, until today, were all lead 

by men. Until today...

www.bichinhosdejardim.com
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Juradas
Elena Ospina 
Bogotá – Colômbia (radicada nos EUA)

Relações entre os gêneros, violência contra a mulher, 
liberdade, consumo, política... Os temas pelos quais a 
colombiana Elena Ospina passeia são diversificados. Tanto 
quanto as plataformas a que dedica seu traço delicado. 
De talentos múltiplos, a artista produz há 22 anos cartuns, 
caricaturas e ilustrações, mergulha na pintura e ainda flerta 
com a publicidade. Domina como poucos a perspectiva. E 
também é mestra em conjugar elementos digitais com o 
desenho tradicional. O resultado dessa versatilidade vem 
embalado quase sempre em cores fortes. Tons que revelam 
a força da sua produção confessadamente atenta às causas 
sociais. Um trabalho que captura rápido o olhar, para não 
largá-lo facilmente.

Gender relations, violence against women, freedom, consumerism, politics...The themes 
explored by colombian Elena Ospina are diverse. As well as the genres for which she dedi-
cates her delicate drawings. Multifaceted, the artist has produced cartoons, caricatures 
and illustrations for the past 22 years, but also has ventured in painting and also flirts with 
advertising. She dominates perspective like few artists. Also, she masterfully mixes digital 
elements with traditional drawing. The result of this versatility almost always comes 
packed in strong colors. Tones that reveal the strength of her social aware production. A 
work that wuickly captures the eye, not to let it go easily. 

Pernambuco abre uma janela a 
mais para visibilizar problemas 

sociais através da caricatura. 
Muitas ideias, vindas de muitos 

países do mundo, para o debate 
gráfico e conceitual. Bom para 

o Brasil, um país com muito 
humor!!!

Pernambuco opens up a new 
window to face social problems 

through caricatures. Many 
ideas, from so many countries 
in the world, for a graphic and 

visual debate. Good for Brazil, a 
country with so much humor!

www.elenaospina.blogspot.com.br
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Juradas
Nani Mosquera 
Bogotá – Colômbia (radicada na Espanha)

Falar sobre as mulheres, seus sentimentos e pontos de vista é o que 
mais apaixona a colombiana Nani Mosquera. Não por acaso, seu alter 
ego é a feminista de pernas peludas Magola, atrevida defensora dos 
direitos femininos. Especialmente daquele de ser livre, sem se importar 
em agradar ninguém. Mas também sem deixar de rir de si mesma. É 
que mulher, para ser mulher, “não precisa se cobrar tanto”, alerta Ma-
gola (ou seria Nani?) em uma de suas máximas publicadas em tirinhas 
regulares há quase duas décadas. A cartunista radicada na Espanha, 
que ainda criança elegeu lápis e papel como brinquedos preferidos, não 
nega usar seu desenho expressivo como bandeira a favor da igualdade 
de gênero. Para Nani, o “inimigo” a combater não é o homem, mas o 
machismo de uma sociedade “conservadora e retrógrada”, dispara, sem 
papas na língua.

To talk about women, their feelings and points of view, is what drives Colombian artist Nani Mosquera. 
It’s not a coincidence that her alter ego is the hairy-legs feminist Magola, bold defender of women 
rights. Especially the right to be free, not caring to please anyone. But also without laughing of herself. 
It’s that women, to be a women, “shouldn’t demand that much”, Magnola (or is it Nani) alerts in one 
of her axioms published in comic strips that has been around for almost two decades.The cartoonist 
rooted in Spain, that when she was a child chose the pencil and the papar as favorite toys, can’t deny 
that her expressive drawings are flags in favor of gender equality. To Nani, the “enemy” to be fought 
are not men, but society’s conservative and reactionary misogyny.  

Ser mulher e caricatur-
ista até pouco tempo era um 

despropósito, igual a falar 
de temas femininos ou ver o 

mundo a partir dos olhos das 
mulheres nos jornais. Estamos 

acostumados a ver o humor 
feito por homens e a ler a opin-
ião dos homens. O pensamento 

feminino estava relegado ao 
âmbito privado. Por isso é uma 
honra para mim ser jurada em 

um concurso onde somente 
opinam as mulheres, ainda mais 

se desafia os homens a pensar 
com seu lado feminino. 

Being a women and a caricatur-
ist was just absurd until very 

recently, as it was absurd to talk 
about female themes, or see the 
world in the newspapers from a 
female perspective. We’re used 

to see humor made by men and 
read opinions written by men, 

female thoughts are limited 
to the private world. For this 

reason, it is an honor for me to 
be part of the jury in a contest 

where opinions are solely 
female, and also it forces men to 

think with their female side.

www.nanicartoons.com
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Juradas
Prycila Vieira 
Curitiba – Brasil

A cartunista curitibana Pryscila Vieira tem um “defeito de fabricação”. 
Aliás, dois. Recusa-se a ser objeto, de gozação, de um humor machista 
feito por homens e para homens, como parece natural desde que piada 
é piada. Também preza pelo direito de falhar, seja na hora H, Y ou Z. Para 
expressar esse inconformismo, que a tornou cartunista já aos 14 anos, 
deu vida à sua principal personagem. A boneca inflável Amely frustra o 
comprador interessado apenas em seus dotes de mulher perfeitamente 
plastificada. Ela pensa e fala (muito!). Com uma voz tão potente, que a 
tirinha já foi publicada diariamente no jornal de maior tiragem do planeta 
(Metro International) durante cinco anos. Atualmente, é na Folha de São 
Paulo que Amely exerce a sua “feminilidade engajada”, nas palavras de 
Pryscila. Ecoa as ideias de um monte de mulheres de verdade, mas que 
estão longe de serem amélias.

Curitiba-born cartoonist Pryscila Vieira has a manufacturing defect. Not one, but two. She refuses to be 
a subject of mockery, misogynist humor made by men to men, as it seems to be natural since joking was 
invented. She also cares for her right to fail, be it in that, or those moments. To express this lack of con-
formism, which turned her into a cartoonist since age 14, she gave birth to her main character. The blow 
up doll Amely frustrates its buyer interested only in the skills of a plastic-perfect artificial women. She 
thinks and talks (quite a lot!). With a voice so powerful that the comic strip was published for five years in 
the world’s largest circulation newspaper (Metro International). Today, it’s in the newspaper Folha de São 
Paulo that Amely practices her “combative feminility”, as Pryscilla says. She echoes the ideas of several 
true, common women, but ones that are far from being mediocre. 

Fiquei muito feliz com o convite 
do SIHG-PE. Retornarei à belís-
sima Recife com a doce incum-

bência de colaborar com o mais 
raro evento de humor gráfico 
que já presenciei nestes meus 
vinte anos de estrada. Afirmo 

isso, porque reunir tantas 
profissionais que se dedicam à 

tal arte é, no mínimo, inusitado, 
raro e precioso. Além disso, terei 

a oportunidade de despir-me 
da “solidão profissional” e 

conhecer pessoalmente outras 
damas, cujo trabalho já admiro, 

que também fazem do humor 
o seu árduo ofício. SIHG, aí vou 
eu de salto nos pés e ideias na 

cabeça.

I was very happy with the 
invitation from thr SIHG-PE. I’ll 

come back to beautiful Recife 
with the sweet mission of col-

laborating with the rarest event 
in graphic humor I’ve ever wit-
nesses in 20 years as a graphic 

artist. I can tell this because, 
to assemble so many female 

professionals dedicated to this 
art is, at least, unusual, rare and 

precious. Besides, I’ll have the 
opportunity of say farewell to 

mey “professional solitude” and 
get to personally meet other 

girls whose work I admire, and 
that also make humor their jobs. 

SIHG, here I come, in high heels 
and great ideas.

www.pryscila-freeakomics.blogspot.com.br
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Juradas
Sonia Luyten 
São Paulo – Brasil

Enquanto muitas mulheres ocupam seu espaço sobre as pranchetas, 
outras empunham o lápis (mouse e teclado, que seja!) para se inserir 
nas artes gráficas de uma outra perspectiva. A da análise, crítica e 
fundamentação teórica. É isso o que faz com maestria há mais de 40 
anos a doutora em Ciências da Comunicação pela Escola de Comuni-
cações da Universidade de São Paulo, Sonia Luyten.  Autora de uma 
tese sobre mangá, além de vários livros e centenas de artigos, Sonia 
foi professora convidada da Universidade de Estudos Estrangeiros de 
Osaka e Tóquio (Japão) e pioneira na criação de um curso regular so-
bre história em quadrinhos no País. Atualmente, é presidente da Feco 
Brasil - Federation of Cartoonists Organisations, onde testemunha o 
crescimento da presença feminina entre os profissionais do traço.

While many women occupy their spaces over drawing tables, others fold the pencil (or the mouse 
and the keyboard, whatever) to get into graphic arts from different perspectives: critique and 
theory. That’s what Sonia Luyten, a PhD in Communication from the Sao Paulo University (USP), 
has been masterfully doing for the past 40 years. Author of a thesis about manga, as well as several 
books and hundreds of articles, Sonia was a guest lecturer at the Foreign Studies University of 
Osaka and Tokyo (Japan) and a pioneer in the creation of a permanent course of comics history in 
Brazil. Today she’s the president of Feco Brasil - Federation of Cartoonists Organisations, where she’s 
being winess to the growth of females in the graphic arts field.

Será que a imagem da mulher 
como modelo idealizado de 
beleza e existência vai sair 

ilesa depois deste evento em 
Pernambuco? Este é, sem 

dúvida nenhuma, o grande 
mérito do Salão Internacional 
de Humor Gráfico (SIHG) que 

vai reunir mulheres, no papel e 
na prancheta, e pesquisadoras, 
para  avaliar, discutir e debater 
este universo ainda dominado 

pelos homens. Acredito que este 
será o grande momento para 
sabermos de nós mesmas se 

queremos continuar mantendo 
o status quo na sociedade ou se 
podemos refletir sobre a nossa 

imagem colocando nos balões a 
fala e no desenho a figura que 

realmente nos representa.

Will the image of the women 
as an idealized model of beauty 
and existence will be left unhurt 

after this event in Pernam-
buco? This is, without a doubt, 

the greatest merit of the 
International Graphic Humor 

Salon (SIGH) that will assemble 
women with papers, drawing 
boards as well as researchers 

to evaluate, discuss and debate 
this universe still dominated 
by men. I believe this will be 

the best moment to know from 
ourselves if we want to keep 
society’s status quo, or if we 

can think about our image by 
putting in some balloons the 

dialogues and the figures that 
really represents us.

www.sonialuyten.blogspot.com.br

Divulgação
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CANADÁ
Peter Radacina

COLOMBIA
Raul Fernando Zuleta_ZULETA
CUBA

Alfredo Lorenzo Martirena Hernández_MARTIRENA
Ramiro Zardoya Sánchez_ZARDOYAS
Carlos David Fuentes Hierrezuelo_CHARLI (2)

ESLOVÁQUIA
Kotrha L’ubomír _KOTRHA

ESPANHA
Leslie Ricciardi_LESLIE
Omar Alberto Figueroa Turcios_TURCIOS (2)
Tomás Serrano_TOMÁS

FINLÂNDIA
Heino Partanen_HP

HOLANDA
Marthe Roosenboom

IRÃ
Farzane Vaziri Tabar (2)
Manijeh Hejazi_MANIJEH
Masoud Ziaei Zardkhashoei_ZIAEI (2)
Mojtaba Faizi_FAIZI
Ramin Gholami Borji_RGB
Razm Hosseini

ITÁLIA
Marilena Nardi_NARDI

LUXEMBURGO
Pol Leurs_POLEURS

MACEDÔNIA
Jordan Pop-Iliev_JORD POP

POLÔNIA
Alicja Bednarek

ROMÊNIA
Constantin Pavel

TURQUIA
Erdem Golak
Murat GoK
Musa Gumus
Oguz Gurel_OGUZ

UCRÂNIA
Michael Mayevsky_MISHA
Yuri Kosobukin
Vladimir Kazanevsky_KAZANEVSKY

cartum
Selecionados ALEMANHA

Olaf Bartoschek_PIERRE
Silvia Sonntag _SONNTAG
Ridha H. Ridha_ RIDHA 

ARGENTINA
Marcelo Oscar Lawryczenko_LAWRY

ARMÊNIA
Arsen Gevorgyan

AZERBAIJÃO
Seyran Caferli_CAFERLI (2)

BÉLGICA
Luc Descheemaeker_O-SEKOER (2)
Sunnerberg Constantin_COST. (2)

BRASIL
Anselmo Gimenez Mendo_ANSELMO
Antoni Ribeiro Martins_DÃO
Antonio Amancio de Oliveira Filho_AMÂNCIO
Bruno Coelho Aziz Lima_AZIZ (2)
Claudio Antonio Gomes _CAU GOMEZ (2)
Clayton Ramos Rabelo_CLAYTON RABELO
Dalcio Machado_DALCIO
Daniel Kondo_KONDO (2)
Daniel Ponciano da Silva_PONCIANO
Dereck Bruno Lopes Teixeira_DERECK (2)
Elias Ramires Monteiro_ELIAS
Elihu Ribeiro Duayer Filho_ELIHU
Elson da Silva Souto_ELSON SOUTO
Evandro Alves_ALVES
Fernando Mendes Vasques_VASQS
Floreal da Silva Andrade_FLOREAL
Ildemir Dimas Restivo_DIMAZ RESTIVO
José Raymundo Costa do Nascimento_RAY COSTA
Lucas Welton Silva de Lima_LETO
Moises de Macedo Coutinho_MOISES
William Simões Costa_OSCAR
Paulo Sergio B. V. Indelt_JINDELT
Paulo Volmar Mattos Vilanova_VILANOVA
Raimundo Rucke Santos Souza_RUCKE
Silvano Mello_MELLO
Pablo Vinicius de Almeida Alcântara_GROTTO
Rodrigo de Lira Minêu Rocha_MINÊU
Cláudio Spritzer_SPRITZER

BULGÁRIA
Valentin Ivanov Georgiev_VALYO
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Ridha H. Ridha_RIDHA
ALEMANHA
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Olaf Bartoschek_PIERRE
ALEMANHA

Silvia Sonntag _SONNTAG 
ALEMANHA
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Seyran Caferli_ CAFERLI
AZERBAIJÃO

Seyran Caferli_ CAFERLI
AZERBAIJÃO



25

Marcelo Oscar Lawryczenko_Lawry
ARGENTINA

Arsen Gevorgyan
ARMÊNIA



26

Luc Descheemaeker_O-SEKOER
BÉLGICA

Luc Descheemaeker_O-SEKOER
BÉLGICA
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Sunnerberg Constantin_COST.
BÉLGICA

Sunnerberg Constantin_COST.
BÉLGICA
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Anselmo Gimenez Mendo_ANSELMO
BRASIL

Antônio Amâncio Filho_AMÂNCIO
BRASIL



29

Antoni Ribeiro Martins_DÃO
BRASIL

Clayton Ramos Rabelo_CLAYTON RABELO
BRASIL



30

Bruno Coelho Aziz Lima_AZIZ
BRASIL

Bruno Coelho Aziz Lima_AZIZ
BRASIL
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Claudio Antonio Gomes _CAU GOMEZ
BRASIL

Claudio Antonio Gomes _CAU GOMEZ
BRASIL



32

Dereck Bruno Lopes Teixeira_DERECK
BRASIL

Dalcio Machado_DALCIO
BRASIL



33

Daniel Kondo_KONDO
BRASIL

Daniel Kondo_KONDO
BRASIL



34

Dereck Bruno Lopes Teixeira_DERECK
BRASIL

Daniel Ponciano da Silva_PONCIANO
BRASIL



35

Elias Ramires Monteiro_ELIAS
BRASIL

Elihu Ribeiro Duayer Filho_ELIHU
BRASIL



36

Elson da Silva Souto_ELSON SOUTO
BRASIL

Fernando Mendes Vasques_VASQS
BRASIL

William Simões Costa_OSCAR
BRASIL



37

Floreal da Silva Andrade_FLOREAL
BRASIL



38

Evandro Alves_ALVES
BRASIL

Ildemir Dimas Restivo_DIMAZ RESTIVO
BRASIL



39

Lucas Welton Silva de Lima_LETO
BRASIL

José Raymundo Costa do Nascimento_RAY COSTA
BRASIL



40

Moises de Macedo Coutinho_MOISES
BRASIL

Silvano Mello_MELLO
BRASIL

Paulo Volmar Mattos Vilanova - VILANOVA
BRASIL



41

Raimundo Rucke Santos Souza_RUCKE
BRASIL

SPaulo Sergio B. V. Indelt_JINDELT
BRASIL



42

Pablo Vinicius de Almeida Alcântara_GROTTO
BRASIL

Cláudio Spritzer_SPRITZER
BRASIL

Rodrigo de Lira Minêu Rocha_MINÊU
BRASIL



43

Valentin Ivanov Georgiev_VALYO
BULGÁRIA

Alfredo Lorenzo Martirena Hernández_MARTIRENA
CUBA

Peter Radacina
CANADÁ



44

Raul Fernando Zuleta_ZULETA
COLÔMBIA

Kotrha L’ubomír_KOTRHA
ESLOVÁQUIA

Heino Partanen_HP
FINLÂNDIA



45

Carlos David Fuentes Hierrezuelo_CHARLI
CUBA

Carlos David Fuentes Hierrezuelo_CHARLI
CUBA

Ramiro Zardoya Sánchez_ZARDOYAS
CUBA



46

Omar Alberto Figueroa Turcios_TURCIOS
ESPANHA

Leslie Ricciardi_LESLIE
ESPANHA



47

Omar Alberto Figueroa Turcios_TURCIOS
ESPANHA

Tomás Serrano_TOMÁS
ESPANHA

Razm Hosseini
IRÃ



48

Farzane Vaziri Tabar
IRÃ

Manijeh Hejazi_MANIJEH
IRÃ

Masoud Ziaei Zardkhashoei_ZIAEI
IRÃ



49

Farzane Vaziri Tabar
IRÃ

Ramin Gholami Borji_RGB
IRÃ



50

Masoud Ziaei Zardkhashoei_ZIAEI
IRÃ



51

Mojtaba Faizi_FAIZI
IRÃ

Marilena Nardi_NARDI
ITÁLIA

Marthe Roosenboom
HOLANDA



52

Constantin Pavel
ROMÊNIA



53

Alicja Bednarek
POLÔNIA



54

Jordan Pop-Iliev_JORD POP
MACEDÔNIA

Yuri Kosobukin
UCRÂNIA

Erdem Golak
TURQUIA



55

Pol Leurs_POLEURS
LUXEMBURGO



56

Musa Gumus
TURQUIA

Oguz Gurel_OGUZ
TURQUIA

Murat GoK
TURQUIA



57

Michael Mayevsky_MISHA
UCRÂNIA

Vladimir Kazanevsky_KAZANEVSKY
UCRÂNIA
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CARICATURA
Selecionados

Brasil
Augusto Gomes de Oliveira Filho_GUCHARGES
Camilo Riani Costa_CAMILO RIANI
Daniel Ponciano da Silva_PONCIANO
Eduardo Baptistão_BAPTISTÃO
Fabricio dos Santos de Brito
Glen Barbosa de Carvalho Batoca_GLEN BATOCA (2)
Jonas dos Santos_JONAS SANTOS (2)
José Augusto de Lima Rodrigues_ZECO RODRIGUES
Junior Lopes_JUNIOR LOPES (2)
Luciano Félix Ferreira_LUCIANO FÉLIX
Luiz Eugênio Quintão Guerra_GENIN
Marco Aurelio de Souza_SOUZA
Moises de Macedo Coutinho_MOISES
Monico Jose Martins dos Reis_MONICO REIS
José Raymundo Costa do Nascimento_RAY COSTA (2)
Ricardo Ribeiro Soares_RICARDO SOARES
Sebastião Xavier de Lima_XAVI (2)
Ubiratan Nazareno Borges Porto_BIRATAN
Wenes Caitano Marques_VENES
Antonio Carlos de Paula Junior_JUNIÃO
Claudio Antonio Gomes_CAU GOMEZ
Eder Medeiros Galdino_EDER GALDINO
Fabrício Rodrigues Garcia_MANOHEAD
Max Eduardo Portella Ziemer_MAX ZIEMER (2)
Moises de Macedo Coutinho_MOISES
Alberto Alves de França e Silva_BETO FRANÇA

Bulgária
Stefan Despodov_DESPO

Espanha
Omar Alberto Figueroa Turcios_TURCIOS (2)

Irã
Alireza Pakdel_PARKDEL
Mojtaba Heidarpanah
Vahid Jafari

Nicarágua
Pedro Molina_PXMOLINA (2)

Perú
Walter Manuel Alvarez Toscano_TOSCANO (2)

Ucrânia
Sergii Fedko
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Madre Teresa 
Augusto Gomes de Oliveira Filho_GUCHARGES

BRASIL

Madre Teresa 
Eder Medeiros Galdino_EDER GALDINO
BRASIL

CA
RI

CA
TU

RA
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Maria Bethânia 
Camilo Riani Costa_CAMILO RIANI
BRASIL

Frida Kahlo 
Jonas dos Santos_JONAS SANTOS
BRASIL

Dona Ivone Lara 
Fabricio dos Santos de Brito
BRASIL



62

Tarsila do Amaral 
Daniel Ponciano da Silva_PONCIANO
BRASIL

Helena Bonham Carter 
Eduardo Baptistão – BAPTISTÃO

BRASIL



63

Janis Joplin 
Glen Barbosa de Carvalho Batoca_GLEN BATOCA

BRASIL

Marilyn Monroe 
Glen Barbosa de Carvalho Batoca_GLEN BATOCA
BRASIL

Laerte 
Jonas dos Santos_JONAS SANTOS

BRASIL



64

Laerte 
Junior Lopes_JUNIOR LOPES
BRASIL

Laerte 
Junior Lopes_JUNIOR LOPES
BRASIL

Dilma 
José Augusto de Lima Rodrigues_ZECO RODRIGUES

BRASIL



65

Maria Bethânia 
Max Eduardo Portella Ziemer_MAX ZIEMER

BRASIL

Rita Lee 
Luiz Eugênio Quintão Guerra_GENIN

BRASIL

Leda Nagle 
Luciano Félix Ferreira_LUCIANO FÉLIX

BRASIL



66

   

Angela Merkel 
José Raymundo Costa do Nascimento_RAY COSTA
BRASIL

Angela Merkel 
Claudio Antonio Gomes_CAU GOMEZ
BRASIL



67

Cristina Kirchner 
José Raymundo Costa do Nascimento_RAY COSTA

BRASIL

Cora Coralina 
Monico Jose Martins dos Reis_MONICO REIS
BRASIL



68

Dona Canô 
Sebastião Xavier de Lima_XAVI
BRASIL

Laerte 
Sebastião Xavier de Lima_XAVI

BRASIL

Rita Lee 
Ricardo Ribeiro Soares_RICARDO SOARES 

BRASIL

Marta 
Antonio Carlos de Paula Junior_JUNIÃO
BRASIL



69

Mona Lisa 
Fabricio Rodrigues Garcia_MANOHEAD 

BRASIL

Billie Holiday 
Marco Aurelio de Souza_SOUZA 

BRASIL

Clarice Lispector 
Ubirata Nazareno Borges Porto_BIRATAN 

BRASIL



70

Cristiana Oliveira 
Moises de Macedo Coutinho_MOISES
BRASIL

Édith Piaf 
Alberto Alves de França e Silva_BETO FRANÇA
BRASIL

Rita Lee 
Wenes Caitano Marques_VENES

BRASIL

Dilma 
Max Eduardo Portella Ziemer_MAX ZIEMER

BRASIL

Anna Akhmatova 
Stefan Despodov_DESPO

BULGÁRIA
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Anna Akhmatova 
Stefan Despodov_DESPO

BULGÁRIA
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Aung San Suu Kyi 
Alireza Pakdel_PARKDEL
IRÃ

Madre Teresa 
Omar Alberto Figueroa Turcios_TURCIOS

ESPANHA

Madre Teresa 
Omar Alberto Figueroa Turcios_TURCIOS

ESPANHA



73

Mercedes Sosa 
Pedro Molina_PXMOLIN 

NICARÁGUA
Amélie Poulain 
Mojtaba Heidarpanah 
IRÃ



74

Frida Kahlo 
Walter Manuel Alvarez Toscano_TOSCANO
PERÚ

Jodie Foster 
Walter Manuel Alvarez Toscano_TOSCANO

PERÚ

Sonia Sotomayor 
Pedro Molina - PXMOLINA

NICARÁGUA
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Catherine Ashton 
Vahid Jafari
IRÃ

Margaret Thatcher 
Sergii Fedko

UCRÂNIA
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cartum caricatura
Maria Roberta Moreira de Melo

Escola Municipal Oswaldo Lima Filho_Recife
 

Alexandro Marques da Silva
Escola estadual São José_Carpina

 
 Sayonara Pessoa Bittencourt

Escola Técnica Estadual Cícero Dias_Recife

Loudovico Soares da Silva
IFPE_Recife

 Maria Olívia de Figueiredo Queiroga
Escola Estadual Artur Mendonça_Moreno

Rafael Valdevino
Escola Laudelino Rocha_RECIFE

 
 Giovanni

Escola Laudelino Rocha_Recife

Rafael Valdevino 
Escola Laudelino Rocha_Recife

Giovanni 
Escola Laudelino Rocha_Recife

Cristiano 
Escola Laudelino Rocha_Recife

Jeferson Anderson da Silva Brandão 
Escola de Jatobá_Petrolândia

Loudovico Soares da Silva
IFPE_Recife
 
Felipe Marques Rocha de menezes 
Escola de Jatobá_Petrolândia

Wagner dos Santos Silva
Escola de Jatobá_Petrolândia

Maria Olívia de Figueiredo Queiroga
Escola Estadual Artur Mendonça_Moreno

José Apolinário da Silva
Escola Erem Dom João da Mata_Garanhuns

Kayo Victor Oliveira Santana
Escola Estadual São José_Carpina
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Maria Roberta Moreira de Melo
Escola Municipal Oswaldo Lima Filho - Recife

Giovanni
Escola Laudelino Rocha - Recife

Sayonara Pessoa Bittencourt
Escola Técnica Estadual Cícero Dias - Recife
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Rafael Valdevino 
Escola Laudelino Rocha - RECIFE 

Maria Olívia de Figueiredo Queiroga
Escola Estadual Artur Mendonça – Moreno

Loudovico Soares da Silva
IFPE - Recife

Alexandro Marques da Silva
Escola estadual São José – Carpina
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Rafael Valdevino
Escola Laudelino Rocha - RECIFE  
MERILYN MONROE

Escola de Jatobá – Petrolândia
Jeferson Anderson da Silva Brandão
DILMA

Loudovico Soares da Silva
IFPE – Recife 
DILMA

José Apolinário da Silva 
Escola Erem Dom João da Mata – Garanhuns
ADELE

Maria Olívia de Figueiredo Queiroga 
Escola Estadual Artur Mendonça – Moreno
DILMA



81

Giovanni 
Escola Laudelino Rocha - RECIFE 
DERCY GONÇALVES

Cristiano 
Escola Laudelino Rocha - RECIFE 
ANA MARIA BRAGA

Felipe Marques Rocha de menezes 
Escola de Jatobá – Petrolândia
RITA LEE

Wagner dos Santos Silva
Escola de Jatobá – Petrolândia
IVETE SANGALO

Kayo Victor Oliveira Santana 
Escola Estadual São José - Carpina 
BRASIL DE TODOS
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Ilustradoras

Pernambucanas

Beatriz Melo _www.biamelo.carbonmade.com

Dani Acioli_www.daniacioli.com.br

Simone Mendes_www.simonemendes.carbonmade.com

Ianah Maia de Mello_www.ianah.net

sabella Alves_www.cargocollective.com/isabellaalves

Isabela Stampanoni_www.flickr.com/photos/if_p/

Joana Lira_www.joanalira.com.br

Liz França_www.lizfranca.blogspot.com.br

Rosinha Campos_www.rosinhacampos.nafoto.net

Tainá Tamashiro_www.flickr.com/taimashiro 
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