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Era no tempo do rei…

BUSCAR

Digite o que você procura...  Pesquisar

QUEM FAZ O BLOG?

Contar um causo do dia, do que eu ouço na
rua, do que me acontece. Essa é a
proposta do blog Era no tempo do rei..., que
pretende ser um espaço essencialmente
para contar histórias. Reais, ou não. Fugir
do tradicional Era uma vez... e apresentar
um olhar curioso, que ninguém vê. Um fato
engraçado, um fato triste. Tudo é matéria-
prima para o enredo de um bom conto, uma
boa crônica.

Fábio Luporini é formado em Jornalismo
pela Unopar e em Ciências Sociais pela
UEL, ambos os cursos em 2007. Desde
então passou a ser freelancer do JL, sendo
contratado em outubro de 2008. Começou
no JL On-line e, tempos depois, foi parar na
editoria de Cultura. Surpresa, aprendizado.
Experiências.

Compartilhe ideias, opiniões. Sugira,
critique: fabiol@jornaldelondrina.com.br
Siga no Twitter: @luporinifabio
Instagram: @fabio_luporini

CATEGORIAS

Sem categoria

Mônica vira figurinha da
Copa. Chaves, Mickey e Tintin
também
Publicado em 1 de julho de 2014 por Fábio Luporini. Sem categoria 0

0

 

A baixinha, dentuça e gorducha Mônica é realmente uma personagem muito querida. Criada pelo

desenhista Mauricio de Sousa em 1963, ela foi a vencedora, numa votação pela internet, para

integrar o hall de personagens que seriam retratados na série Figurinhas da Copa, promovida pela

equipe de ilustradores do estúdio Ilustranet. O desenho mostra Mônica dando uma coelhada na

Brazuca, a bola oficial da Copa do Mundo no Brasil.

Dos 1.458 votos, 25% foram para ela. Outros 16% para o Menino Maluquinho, de Ziraldo, e 14%

para o eterno Trapalhão Mussum. O restante dos votos foi a outros personagens, como Zé

Carioca, Saci-Pererê e Emília, do Sítio do Pica Pau Amarelo. Seria interessante ver como todos

os outros seriam retratados. O concurso foi encerrado na semana passada.

A série de ilustrações contemplou personagens de outros países. Entre eles, Godzilla, do Japão;

Tintin, da Bélgica; Chaves, do México; Michey Mouse, dos EUA. Mafalda, da Argentina, e Taz,

da Austrália, entre outros, também estão entre os homenageados. Todas as ilustrações e a

votação podem ser vistas pelo próprio site da Ilustranet.
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Mônica é a homenageada do Brasil na série Figurinhas da Copa
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Godzilla é o personagem do Japão

 

Ilustranet/Divulgação

http://www.jornaldelondrina.com.br/blogs/era-no-tempo-do-rei/2014/07/
http://www.jornaldelondrina.com.br/blogs/era-no-tempo-do-rei/2014/06/
http://www.jornaldelondrina.com.br/blogs/era-no-tempo-do-rei/2014/05/
http://www.jornaldelondrina.com.br/blogs/era-no-tempo-do-rei/2014/04/
http://www.jornaldelondrina.com.br/blogs/era-no-tempo-do-rei/2014/03/
http://www.jornaldelondrina.com.br/blogs/era-no-tempo-do-rei-old/
http://www.jornaldelondrina.com.br/blogs/era-no-tempo-do-rei/wp-content/uploads/sites/10/2014/06/ilustranet_brasil.jpg
http://www.jornaldelondrina.com.br/blogs/era-no-tempo-do-rei/wp-content/uploads/sites/10/2014/06/ilustranet_japao.jpg
http://www.jornaldelondrina.com.br/blogs/era-no-tempo-do-rei/wp-content/uploads/sites/10/2014/06/ilustranet_belgica.jpg


1/7/2014 Mônica vira figurinha da Copa. Chaves, Mickey e Tintin também - Era no tempo do rei... - Jornal de Londrina

http://www.jornaldelondrina.com.br/blogs/era-no-tempo-do-rei/monica-vira-figurinha-da-copa-chaves-mickey-e-tintin-tambem/ 3/4

Tintin recebeu a homenagem na figurinha da Bélgica
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Chesperito, mais conhecido como Chaves, é o representante do México
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Ok
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Mickey Mouse é a figura homenageada dos EUA
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