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Menino Maluquinho completa 30 anos e é homenageado pelo Google
Livro do personagem mais famoso de Ziraldo já está na 100ª edição.
Escritor, jornalista e chargista mineiro faz 78 anos neste domingo (24).
Do G1, em São Paulo
imprimir

Google homenageia os 30 anos do Menino
Maluquinho (Foto: Reprodução)
O personagem mais famoso do escritor, jornalista e chargista mineiro Ziraldo, o Menino Maluquinho, completa 30 anos neste domingo (24).
Ziraldo também faz aniversário hoje e comemora 78 anos. Em homenagem, a página inicial do Google Search brasileiro ganhou o rosto do
personagem no lugar do segundo “o” e uma panela sobre a letra “g”.
O livro “O Menino Maluquinho” foi lançado em 1980 e se tornou um dos maiores fenômenos editoriais no Brasil da história da literatura
brasileira, com mais de 2,5 milhões de exemplares vendidos. O livro que está na 100ª edição já foi adaptado para teatro, quadrinhos, ópera infantil,
videogame e cinema.
Ziraldo ganhou destaque nos anos 60 com o lançamento da primeira revista em quadrinhos brasileira feita por um só autor, “A Turma do Pererê”.
Durante a ditadura militar (1964-1984), fundou, com outros humoristas, o jornal “O Pasquim”. Os quadrinhos para adultos, com destaque para
The Supermãe e Mineirinho - o Comequieto, também estão entre os grandes sucessos do autor.
Suas obras já foram traduzidas para o inglês, espanhol, alemão, francês, italiano e basco.
Links Patrocinados
BalãoGástrico-ObesidadeRJ

Emagreca c/ balao intragastrico s/ cortes s/ cicatrizes s/ sofrimento
www.endogastrorio.com.br
Já assistiu Eclipse?

Então não perca o segundo filme da saga Crepúsculo. Confira!
Telecine.Globo.com/LuaNova
Cinemas RJ com Desconto

Cadastre-se em 5 Segundos e Ganhe até 90% de Desconto em Cinemas RJ
www.Groupalia.com/Cinema
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Seu e-mail
Enviar para
Comentário 140 caracteres

Verificação de segurança
Atualizar imagem
Digite os caracteres ao lado para enviar

Seu Nome
Seu E-mail
Cidade onde reside
UF
Gênero
M
F
Assunto
Mensagem

atualizar imagem
Digite as palavras ao lado para enviar sua matéria
enviar mensagem
Seu voto foi efetuado com sucesso
escreva seu comentário
fechar
Seu nome
Ao enviar qualquer comentário às notícias, o usuário declara-se ciente e aceita integralmente o termo de uso.
Seu comentário 300caracteres
Digite as letras ao lado

enviar comentário

Login Para enviar seu comentário, é preciso ser cadastrado na Globo.com
fechar
Login / E-mail
usuario e senha não conferem
Senha
enviar
Esqueci minha senha
Não sou cadastrado na Globo.com » Quero me cadastrar agora
Seu comentário foi enviado e aguarda aprovação.
escrever novo comentário
9comentários Não perca tempo e seja o primeiro a comentar esta notícia.
escrever comentário « voltar para a matéria
Comentários encerrados.
Não é mais possível comentar nesta matéria.
Revoltado24/10/201021h56
Fala sério! O cara deu o golpe da bolsa terrorista! Ficou no pasquim bebendo uisque até cair de bêbado e pediu indenização como
perseguido político e levou uma baba e agora vem ser homenageado? Tão brincando?
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Cesare24/10/201021h49
Concordo plenamente, futebol! É a cara da cultura brasileira, entre outras coisas. Tem o carnaval, o samba, passou o aniversário de
Adoniran Barbosa e não se deu um pio no Google, no centenário do 14 Bis nada também, e vem esse povo reclamar da minha crítica por
causa de um certo meninoquinho?
#RichardRF24/10/201021h22
Algumas ``homenagens`` do Google são patéticas! Concordo com o cara aí em baixo... Menino quem? Zira.. oq? Fala sério! O Corinthians
fez 100 anos dia 01/09 e o Google ignorou. Não que faça diferença pra nós, mas homenagear os grandes clubes brasileiros é infinitamente
mais importante do que isso aí.
Cesare24/10/201021h07
E antes que venham me aporrinhar com algum discurso falso-nacionalista, também tenho Lima Barreto, Augusto dos Anjos, Monteiro
Lobato, Drummond, entre outros. Ziro´hã?´ não passa nem perto
Cesare24/10/201021h00
Realmente, maldita inclusão digital. Tenho alguns livros na minha biblioteca, mais tarde vou pegar um pra ler, só não sei se pego Rousseau,
Proust, Kant ou Bakunin. Alguma sugestão, Bruno? Conhece?
Maldita inclusão digital, acha que ziroquem é um grande escritor e o meninoquê é um grande personagem
Bruno Lins24/10/201020h32
E maldita inclusão digital!!!
Caesar sai do orkut e pega um livro pra ler...
Cesare24/10/201020h29
Bel, Não me culpe se você sempre levou bomba em interpretação de texto e não sabe o que é ´sarcasmo´. A propósito, o correto seria ´vá´,
em vez de ´vai´, logo, ´Vá estudar mais, vá, Bel´.
No mais, menino quem? ziroquê?
Bel24/10/201020h16
Cesare, em q mundo vc vive?
dizer q não conhece a história do Menino Maluquinho. vai ler mais vai?
Cesare24/10/201018h02
Menino quem?
mais comentários
voltar ao topo
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