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Samuca Andrade (1965) é cartunista, 
chargista e design gráfico. Publicou 
seu primeiro livro “A vida por uma 
linha” em 1999. Dez anos depois, 
lançou seu segundo livro de cartum, 
“Sem Palavras”, ambos premiados 
com o troféu HQ MIX de melhor livro 
de cartum do ano. 

Recebeu vários prêmios de charge 
e cartum, com destaque para 
os Prêmios Cristina Tavares de 
Jornalismo, categoria Desenho para 
Imprensa (2006, 2007 e 2013), Prêmio 
charge no Salão Carioca de Humor, 
Casa da Cultura Laura Alvim (2007), 
Prêmio Jornalista Vladimir Herzog, 
categoria Desenho para Imprensa, 
(2010, 2011 e 2016), World Press 
Cartoon - Sintra Portugal, (2011), 
considerado um dos principais 
reconhecimentos na área do humor 
gráfico no mundo. Primeiro lugar em 
cartum no 15º Salão Internacional de 
Humor de Caratinga, (2019). 

Em 2012 e 2016, organizou o I e II 
Salão Internacional de Humor gráfico 
de Pernambuco, com os temas 
Mulher e Direitos Humanos. Em 2018, 
organizou o III Salão Internacional 
de Humor, sobre o Mundo Literário, 
aprovado pela Caixa Cultural. 

Lançou com o jornalista e escritor 
Ricardo Mello, vários livros infantis e 
adultos, como Poeminhas e Hai kados. 

Publicou charges no Diario de 
Pernambuco durante 14 anos.

Atualmente, colabora com a Revista 
Continente Multcultural e Revista 
Piauí e é diretor de arte da empresa 
Samucartum Produções.
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CHARGE

Crise no partido tucano: abandonar ou não o Governo Temer? | Charge publicada em junho de 2017.
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A perseguição a Lula no caso do Sítio de Atibaia | Charge publicada em março de 2016.

Temer nas mãos do Centrão | Charge publicada em outubro de 2017.

Gilmar Mendes, sobre mudança de entendimento em relação à execução 
antecipada da pena.| Charge publicada em setembro de 2017.
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FHC “treinando” Aécio Neves para comandar o golpe contra Dilma - o Brasil já batia panelas | Publicada em Março de 2015.

A escalada do Dólar no período de crise do Governo Dilma | Publicada em Março de 2015.
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Lula não escuta conselhos de ninguém, confia no seu taco | Charge publicada em março de 2016.

Enquanto isso, a lava-jato libera várias delações premiadas | Charge publicada em abril de 2016.

Pressão da oposição e do mercado 
sobre os rumos da Economia | Charge 

publicada em setembro de 2015.
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Sequência de charges sobre o impeachment de Dilma | publicadas de março a maio de 2016.



8

O escândalo da pedofilia | Charge publicada em março de 2010, 1º lugar no Word Press Cartoon - Sintra, Portugal.

Os casos de pedofilia na Irlanda | Charge publicada em março de 2010.
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Época natalina | Charge publicada em dezembro de 2010, premiada no Vladimir Herzog de Jornalismo.

Trabalho premiado em 1º lugar na categoria cartum | Salão Internacional de Humor de Caratinga-MG / 2019.
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Temer é satirizado na avenida pela Escola de Samba Paraíso do Tuiuti | Charge publicada em fevereiro de 2018.

Período do governo Temer | Charge publicada em abril de 2018.
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Brasil no G20 | Charge publicada em julho de 2017.

Vários pedidos de impeachment “fora Temer” e “fora Gilmar Mendes”.  | Charge publicada em junho de 2017.
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Pazuello é escolhido para assumir o Ministério da Saúde  | Charge publicada em maio de 2020.

Reunião fatídica, que estava sendo gravada no Governo Bolsonaro  | Charge publicada em maio de 2020.
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Charges espalhadas pela Revista Piauí_173, sobre o tema “esse governo é um circo”  | Publicado em fevereiro de 2021.
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Dia da mentira  | Charge publicada em 1º de abril de 2021.

50 anos do Golpe Militar que o Brasil sofreu em 1964  | Charge publicada em Março de 2014, 
prêmio Cristina Tavares de Jornalismo, na categoria Desenho para Imprensa.
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caricatura

Alfred Hitchcock
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Fernando Pessoa

Ascenso Ferreira

Ariano Suassuna
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João Ubaldo Ribeiro

Augusto dos Anjos
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Antônio Maria

Luis Fernando Verissimo
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Ferreira Gullar
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Manuel Bandeira

Dom Hélder Câmara

Nelson Rodrigues
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Miles Davis
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Amy Winehouse

Marisa Monte

Michelle Obama
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Elton John

Caetano Veloso

Elis Regina
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Belchior
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ILUSTRAÇÃO
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Ilustrações publicada na revista Continente Multicultural
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Ilustras publicada no Diario de Pernambuco sobre “Assombrações do Recife” e “cascas de bananas em provas de concursos”.
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Várias ilustras e ícones para matérias de Economia e para o caderno de Cidades (Vida Urbana) do Diario de Pernambuco.
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Ilustração para o caderno de Cultura do Diario de Pernambuco
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Ilustração para o caderno de Cultura do Diario de Pernambuco
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Ilustrações para uma série de vídeos 
“Um desenho, uma história” da Faber-Castell BR
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Família Jones - Personagens criados como “estudo de caso” para uma série de episódios sobre governança na empresa familiar.
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BALANÇO GERAL | 2019

HOMENAGEM A

JOÃO 
CABRAL 

DE MELO 
NETO

Design gráfico e ilustração para o 
Balanço Geral da SEFAZ/PE
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Jogo de memória para campanha 
educativa do MPPE.
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BRINCANDO, BRINCANDO, 
VOCÊ VAI VER QUE CADA ESCOLHA DA GENTE 

FAZ UMA GRANDE DIFERENÇA. 

SEU CUIDADO 
POR UM TRÂNSITO MELHOR

VAMOS
APRENDER
COLORINDO!

cartilha - passatempos - 24p.indd   1 08/09/2017   15:53:46

Personagem “Seu Cuidado”, criado 
para campanha educativa sobre o 

trânsito - Governo de Alagoas
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Design gráfico e ilustrações do livro de conto “Aquele Caminho”.
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Parceria com o escritor Ricardo Mello 
na coletânea hai kados e poeminhas.
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A HISTÓRIA DE JOSÉ

Olá, amigos! Meu nome é José Antônio da 
Silva, tenho 8 anos e meus amigos me chamam 
de Zé.

Moro numa cidade bem tranqüila no interior 
do Nordeste e gosto muito de passear. Na minha 
cidade, não tem praia, cinema e nem shopping, 
mas tem muitas outras diversões.

Tem uma praça linda no centro da cidade, 
onde sempre nos reunimos para brincar. 
Andarmos de bicicleta, patins, skates e jogamos 
muito futebol. 

Gosto muito de jogar e, jogando bola de 
gude, sou o melhor. Meus amigos sempre dizem 
que sou um bom jogador. 

Agora estão chegando as aulas e muitas novidades vamos aprender. Estou aqui 
para acompanhar vocês nessas novas descobertas que vamos fazer.

No xadrez, teremos novidades especiais, movimentos diferentes. Quero estar 
nesta aventura com vocês. Vamos lá?

O PequenO 
enxadrista

Ângela Macêdo Sobral

5º Ano
ENSINO FUNDAMENTAL

3ª edição

2021
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APRESENTAÇÃO

Oi, amigos!  Estou eu aqui de novo o Zé e quero apresentar para vocês uma 
ideia que tive.  O xadrez é um jogo muito divertido, cheio de peças diferentes que 
me lembram algumas personagens nordestinas.

Peço licença, então, para meus amigos apresentar e com vocês poder jogar.

Veja só se não parece...

O peão é valente e guerreiro, 
parece o bacamarteiro.

O bispo é nosso padre, 
reza missa o tempo inteiro.

O cavalo é nosso jegue, 
sempre ajuda sem sermão.

A torre é o cacto, 
sempre presente no sertão.

A dama? Essa é Mariazinha, 
a rainha do meu coração.

E o rei? Esse sou eu, Zé,
 valente vaqueiro do sertão.

2   9

0 7

A HISTÓRIA DE JOSÉ

Olá, amigos! Meu nome é José Antônio 
da Silva, tenho 9 anos e meus amigos me 
chamam de Zé.

Nas minhas férias de final de ano, passei 
alguns dias na casa do meu primo Pedro. 
Ele mora em Recife, fomos a muitos lugares 
legais.

Passeamos no shopping, fomos ao 
cinema, ao parque, ao museu, ao zoológico e brincamos bastante. 

Tudo foi muito divertido.
Levei, especialmente para minha tia, um tabuleiro de xadrez feito na minha 

escola com os personagens do Nordeste. Ele 
adorou e jogamos com ele.

Pedro também já sabia jogar e fizemos um 
torneio, reunimos todas as crianças da rua e 
preparamos tudo.

A premiação era uma taça muito linda 
que minha tia comprou e o segundo e o 
terceiro lugar ficaram com as medalhas de 
prata e bronze. Mas vejam só a surpresa que 

minha tia preparou: ela fez um bolo xadrez.
Estava uma delícia! Jogamos xadrez e comemos o bolo com refrigerante.
Foi muito divertido, todos gostamos e adivinhem...
Eu ganhei o troféu!
Neste ano, vou caprichar, pois nas 

próximas férias, Pedro vem passar comigo e 
marcamos de fazer um grande torneio.

Vamos lá? Temos muito a aprender...

O PequenO 
enxadrista

Ângela Macêdo Sobral

3º Ano
ENSINO FUNDAMENTAL

3ª edição

2021

O PequenO 
enxadrista

Ângela Macêdo Sobral

2º Ano
ENSINO FUNDAMENTAL

3ª edição

2021

Design gráfico e desenhos para a 
coletânea “O Pequeno Enxadrista”.
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quadrinhos
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História em quadrinhos publicada na Revista Piauí_169.
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Quadrinhos publicado na Revista Continente Multicultural_238 - Out/2020.
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Quadrinhos publicado na Revista Continente Multicultural_222 - Jun/2019.
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CONTATOS
samucartum@gmail.com

www.samucartum.org

(81) 9 8884.9399 | Recife - PE

SAMUCARTUM PRODUÇÕES LTDA

CNPJ 21.908.563/0001-52

sede WORKSPOT COWORKING | RUA DO FUTURO, 564, GRAÇAS, RECIFE, PE, CEP 52.050-005


