
um gibi especial, único!
BASEADO NA OBRA DE 



A turma do Menino Maluquinho 
está em festa! Ziraldo, 

que representa décadas de muita 
história, completa 90 anos 

em outubro de 2022. 
E para celebrar essa data tão especial, 

o Culturar, o Sesc em Minas e 
o Made in Minas Gerais Literatura 

bolaram uma comemoração 
divertida que irá resgatar 

as travessuras 
desse personagem carismático 

que marcou gerações. 
Além disso, 

por meio do Programa Mesa Brasil, 
o evento arrecadará alimentos 

para famílias carentes. 
Afinal, 

o Menino Maluquinho 
tirou a panela da cabeca, 

e agora é hora de 
enchê-la novamente 

para ajudar 
quem 

mais precisa.
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Ziraldo 90 é 
Made in Minas Gerais 

Vó, quero bolinho de chuva com açúcar e canela. Faz pra mim? – pergunta o 
Menino Maluquinho, conquistando o leitor pela literatura e pelo paladar.

Há 90 anos, Ziraldo nos encanta e compartilha com o Brasil e o mundo a cultura de 
Minas e a sua infância mineira. Suas histórias têm cheirinho de pão de queijo!

Ziraldo nasceu artista – autodidata – curioso, comunicador, ávido por informação, 
grande observador das fraquezas e grandezas humanas. E vem sendo um verdadeiro 
embaixador dos encantos e dos recantos de Minas, levando sua Caratinga natal e 
seus amigos de infância – eternizados nas HQs – para passear pelo mundo. 

Com reconhecimento internacional desde o final dos anos 1960, Ziraldo atua nos 
contextos social, político, ambiental e educacional, em mídias jornalísticas, lite- 
rárias e de entretenimento. Sua relevância pode ser medida tanto no entusiasmo  
individual de cada fã como nos incontáveis prêmios que já recebeu, ou pelas  
inúmeras exposições, filmes, peças de teatro, óperas, enredos de escola de samba 
desenvolvidos a partir de seus originais, de seus livros. 

O Instituto Ziraldo preserva e difunde um vasto acervo, relevante e representativo 
de sete décadas de nossa cultura. Um verdadeiro relato intelectual e artístico que  
é referência para a identidade e memória dos diferentes grupos formadores da  
sociedade brasileira. 

Este Gibi Edição Especial celebra o afeto, os encontros, as tradições que nos 
representam, e entrega, aos públicos de todas as idades, um tanto da inspiração 
de Ziraldo Alves Pinto, para brindarmos, juntos, os 90 anos de vida desse artista  
mineiro cidadão do mundo!
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Nos 90 anos do 
ilustre Ziraldo, 

convidamos você 
para uma 

comemoração 
cheia de alegria, 
resgate cultural, 

diversão e 
solidariedade.

12 de outubro
das 10h às 17h
Rua Congonhas
Santo Antônio
Belo Horizonte, MG
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