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U
m final de semana de hu-
mor, desenhos e carrinhos 
de lomba. É o que promete 
a nona edição do Encontro 
dos Cartunistas Gaúchos, 

o Cartucho. Há quase uma década a in-
tenção era reunir, em Santa Maria, dese-
nhistas para trocar conhecimento. Com o 
passar do tempo, esse encontro cresceu e 
se tornou referência no Mercosul. O Car-
tucho começa hoje e, até domingo, reúne 
cartunistas de todo o Estado em Santa 
Maria. O homenageado deste ano é Re-
nato Canini, que desenhou o Zé Carioca 

para a Disney, de 1971 a 1976. 

desenho
para crianças

É lindo ver uma criança desenhando, 
ou mesmo impressionada com uma 
história contada com desenhos. Por 
isso, há quatro anos, o encontro realiza 
o Cartuchinho. Por meio de oficinas e 
palestras, cartunistas da cidade divul-
gam as artes gráficas para os pequenos. 
Jô, Byrata e Elias – chargista do Diário 
– levam para escolas desenhos e apren-
dizados de quem é craque no assunto. 
Durante o mês de novembro, as esco-
las João Belém, Aracy Barreto Sacchis, 

Celina de Moraes, Paulo Lauda e Diá-
cono João Luiz Pozzobon receberam o 
Cartuchinho. O resultado de tudo que 
foi produzido se transforma na revista 
Espoleta, que vai ser distribuída a partir 
de amanhã nas ações do encontro.

brincadeira 
de lomba

Impossível separar os quadrinhos, 
charges e tiras de molecagem. Então, 
para afirmar essa ligação, os cartuchei-
ros resolveram resgatar uma atividade 
pouco possível nos dias de hoje. Descer 
uma ladeira com carrinho de lomba 
– ou de rolimã, como alguns chamam 

por aí. No sábado, a partir das 15h, rola 
o Cartucho de Lomba. Cartunistas e 
crianças vão se encontrar na Rua Sera-
fim Valandro, abaixo da Vale Machado, e 
descer a lomba com carrinhos criados 
por alunos do curso de Desenho Indus-
trial da UFSM.

Hoje à noite, durante a abertura do 
evento, no auditório da Cesma, vai ser 
votado o Tema do Cartucho. Com essa 
informação, os participantes têm 24 
horas para criar sua obra, seja ela um 
cartum, uma charge ou uma tira. O re-
sultado será exposto no domingo, na 
Invernada do Humor, a exposição dos 
trabalhos dos artistas, na Rodoviária de 
Santa Maria. O Cartucho também tem 

cartucho 
reúne 
cartunistas 
gaúchos 
até 
domingo

PROGRAMAÇÃO

Abertura

n Hoje, às 20h30min
Show com Gisele e Maninho
Auditório da Cesma (Rua 
Professor Braga, 55)

Chimarrão 
com Nanquim

n Sábado, às 10h
Encontro dos cartunistas
Calçadão Salvador Isaia

Cartucho de Lomba

n Sábado, às 15h
Rua Serafim Valandro, abaixo 
da Vale Machado

Invernada
do Humor

n Domingo, às 15h
Espaço Arte na Estação da 
Rodoviária de Santa Maria

Toda a programação é gratuita e com classificação livre
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