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Alguém duvida que o Rio de Janeiro é a capital brasileira do humor? Em sua 17a edição, o Salão 
Carioca de Humor - marco anual tradicional na vida cultural e um dos maiores eventos de 
desenho e artes gráficas do País - traz como tema O Rio de Janeiro Continua Rindo. O cartunista 
Claudius é o homenageado deste ano. De terça-feira até 16 de abril, o público terá contato com 
os maiores profissionais de todo o Brasil, seja através de peça teatral, exposição, mesa-redonda, 
debate, mostra de documentários ou lançamento de livros. 
 
Outra iniciativa importante é o Concurso Nacional de Desenhos de Humor, com tema livre e 
premiação, que funciona como uma revisão de ano bem-humorada, ampla, geral e irrestrita. 
Atento aos movimentos culturais cariocas, o Salão abrirá espaço para estes valores através do 10 
Festival Estadual de Esquetes de Humor, que selecionará os 32 melhores textos inéditos e de 
autoria própria. 
 
"Nos últimos anos, o Salão Carioca de Humor passou por grandes expansões, mas este ano o 
evento está ainda maior e apresenta uma bela novidade: o Festival de Esquetes de Humor. A 
principal atividade de humor surgida no Rio nos últimos anos tem sido a intensa e excelente 
produção de esquetes teatrais", ressalta Eliana Caruso, diretora da Casa de Cultura Laura Alvim. 
 
O Museu da Casa de Cultura Laura Alvim também recebe a exposição dos primeiros quadrinhos 
feitos no Brasil, criados por Ângelo Agostini. O caricaturista, avô de Laura Alvim, foi o fundador da 
Revista Ilustrada - marco para a imprensa brasileira do Segundo Reinado, famosa por suas 
inspiradas charges - cuja coleção está à disposição para pesquisa. 
 
"Na mostra, que marcará a abertura do 170 Salão de Humor, o público poderá conferir As 
Aventuras de Nhô Quim - Impressões de Uma Viagem à Corte, primeiro quadrinho brasileiro, 
publicado há 137 anos. Há também uma Mostra de Documentários de Humor, com curtas e longas 
sobre artistas gráficos ou o ofício de desenhar. E a animadíssima programação nos teatros, com 
shows e peças ligados ao humor, como Sátira In Concert e o dos irmãos Caruso, Paulo e Chico: 
Fome Zero, Caixa Dois e Pizza Dez - Tem Copa e Eleição Outra Vez!", conta a diretora da casa de 
cultura. 
 
Após homenagear integrantes da célebre Turma do Pasquim como Jaguar, Ziraldo, Millôr 
Fernandes, Henfil e Fortuna, além do próprio Pasquim, em 1989, quando o jornal completou 20 
anos, o 170 Salão Carioca de Humor apresenta como artista homenageado outro cartunista que 
participou daquela publicação: seu sócio-fundador Claudius Ceccon, o Claudius, completando 
quase 50 anos de carreira. 
 
Já no Centro Cultural Correios estão outras quatro exposições do 170 Salão: Ao Mestre Com 
Humor, Cartunistas da América do Sul, O Pasquim - Uma Antologia/1969-1971 e Convidados do 
Salão, com amostras da arte dos convidados internacionais para o evento, como Ali Dilem 
(Algéria), Angel de La Calle (Espanha), Antonio Antunes (Portugal), Sábat (Argentina) e Steve Bell 
(Inglaterra). 
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Os Vencedores nas Respectivas Categorias  
 
A cerimônia de entrega dos prêmios aos ganhadores do Concurso Nacional de Humor acontece na 
noite de abertura do 170 Salão Carioca de Humor, a partir das 20h desta terça-feira, no Teatro 
Laura Alvim. A exposição poderá ser apreciada nas Arcadas. "Entre gargalhadas e reflexões, o 
público terá uma verdadeira aula de humor gráfico", garante Eliana Caruso, diretora da Casa de 
Cultura Laura Alvim. A seguir, a relação dos premiados do Salão. 
 
Xande - 3º lugar em caricatura - Juscelino Peixe Vivo - Terceiro lugar em 2004, 
primeiro lugar em 2005, terceiro lugar em 2006, este carioca é outra revelação 
do Salão Carioca. Suas caricaturas também têm um estilo diferente, moderno, 
minimalista, na linha do Nássara, que já era moderno e minimalista nos anos 40. 
As ondas do mar do Peixe Vivo formam as linhas do Palácio Alvorada. 

 
Rucke - 3º lugar em charge - Sem Título - De Itu (SP), 
Rucke, embora esteja começando a carreira de chargista, 
já acumula uma lista grande de prêmios. A charge de 
Rucke representa o grande tema internacional do ano, 
que foi o prosseguimento da ocupação do Iraque pelos americanos. 
 
 

Ed - 1º lugar em quadrinhos - Renda Per Capeta - Ed é ilustrador de jornal em Belo Horizonte, 
autor de uma tira diária sobre roqueiros e editor de fanzines mineiros. É a terceira vez que 
classifica uma História em Quadrinho entre os finalistas do Salão, desta vez premaido, com esta 
sátira engraçada às religiões do lucro. 
 
Jota A - 1º lugar em charges - Sem Título - Maranhense, Jota A é o principal nome do desenho no 
Piauí, onde publica diariamente suas charges desde os anos 80. Sua charge, premiada por 
unanimidade pelo júri do Salão, é ao mesmo tempo crítica e muito engraçada. 
 
Dálcio Machado - 1º lugar em caricatura - Dali - Dálcio é o grande nome da nova geração de 
chargistas brasileiros e um dos melhores caricaturistas do País. Este é seu quinto prêmil em salão 
carioca. 
 
Orlandelli - 3º lugar em caricatura - Fernando Pessoa - É um profissional paulista, ilustrador de 
revistas e autor da Revista em Quadrinhos Grump. Embora esteja na imprensa há varios anos, é a 
primeira vez que é premiado em salões como caricaturista. 
 
Cau Gomez - Menção honrosa em caricatura - Tony Blair Pet Shop - Baiano, começou a carreira 
há mais de 10 anos na imprensa mineira. 
Um dos melhores desenhistas do País, com um estilo de vanguarda. Suas charges contundentes 
são publicadas atualmente no Jornal A Tarde, de Salvador. Premiado diversas vezes como 
chargista e caricaturista pelo Salão Carioca. 
 
Duke - 1º lugar em cartum - Choro em Ré - Cartunista da nova geração, Duke obteve com esta 
classificação seu primeiro prêmio 
em salões de humor. 
 
Junior lopes - 2º lugar em caricatura - Ariano Suassuna - Este artista de São Paulo é uma 
revelação do Salão Carioca. Seu estilo é bastante pessoal, utilizando técnicas de colagem com 
panos, rendas e outros elementos. Para homenagear Ariano Suassuna usou tecidos feitos de 
plantas do Nordeste. 
 
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 4, 5 mar. 2006, Artes Visuais, p. C-8.  
 


