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6 anos sem Cedraz

Editorial
lá, meus caros amigos e leitores da revista AS AVENTURAS DO ZÉ CORUJA! É com muito prazer
que mais uma vez venho aqui à vocês para lhes falar um pouco desta mais nova edição da revista.
Em meio à esse terrível período em que todos nós estamos passando, nada como um pouco de
diversão com as engraçadas histórias da corujinha sertaneja. Pois bem, o nosso herói está de volta
em mais uma grande aventura como vocês nunca imaginaram! Vocês vão ver o nosso amigo Zé e seu el
escudeiro Tatu numa verdadeira ODISSÉIA, mas, não uma odisséia como a do famoso herói grego ULISSES,
e sim uma ODISSÉIA NO ESPAÇO! Sim! Isso mesmo! Trata-se de mais uma nova TRILOGIA escrita pelo
nosso grande roteirista e desenhista ARNALDO LUIZ e desenhada pelo MARCOS LOPES (Eu! KKKKK).
Pois é! Nesta nova trilogia vocês vão ver onde o Tatu (sempre ele!) meteu o nosso herói dessa
vez! Neste primeiro episódio que se intitula A CORUJA POUSOU, o ZÉ foi “voluntário” para uma grande
viagem à lua! Sim Isso mesmo! A lua! O governo municipal de BREJINHO e a AGÊNCIA ESPACIAL
PERNAMBUCANA resolveram realizar esse grande empreendimento! Em meio a grande alvoroço e muitas
situações engraçadas nesse roteiro, vocês vão descobrir como aconteceu toda a história! Descubram isso
lendo essa aventura mais uma vez feita com carinho pra todos vocês leitores por nós da PADA PRODUÇÕES.
Vocês verão também nesta edição, mais uma obra do ARNALDO LUIZ com ZARELA DIAS com
um tema muito em voga no momento em 2020 que é a proteção aos animais! Eu estou me referindo a série
ZOOLÂNDIA, a proteção aos animais em quadrinhos. Esta série será publicada nas páginas de nossa revista!
Vocês saberão mais à respeito dela no blog HTTPS://humorminotauro.blogspot.com e falando em blog não
deixem também de curtir e conhecer o blog blog www.zecorujaeturma.blogspot.com.br e também o canal
CURTINHAS DO ZÉ CORUJA no YOUTUBE.
Aproveitamos nessa edição para relembrar a obra de ANTÔNIO CEDRAZ, criador da turma do
XAXADO, que faz 6 anos que faleceu, mais precisamente 11 de setembro de 2014 e deixou uma grande obra
que queremos relembrar, deste grande mestre do quadrinhos nacional.
E mais uma vez, vamos ressaltar aqui, nesse período de PANDEMIA, só saia de casa se
necessário e se sair use máscaras e tome os cuidados essenciais. E como diz o Zé Coruja em sua última
animação no canal... ”Tenham calma que vai passar!”
Marcos Lopes

A Coruja Pousou
Brejinho esta prestes a lançar seu projeto
espacial e adivinha quem vai fazer parte desta
odisséia? O Zé Coruja mais uma vez é indicado
pelo seu «amigo» Tatu a mais essa encren-... ou
melhor aventura.
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Zoolândia

O Menino malvado

Essa é a estreia da série Zoolândia, que nessa
episódio da série conta a historia de um menino
que fazia a maldades com plantas e animais e até
mesmo com seus amigos, mas o que poderia
mudar esse comportamento?
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Cedraz, um grande
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autor e sua grande obra,
a Turma do XAXADO.
Dia 11 de setembro foi o dia que foi anunciada a
fatídica noticia da morte de Antônio Cedraz, que criou
a maior série de quadrinhos infanto-juvenil regionalista
nordestino de todos os tempo.
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o nal de janeirro o Canal CURTINHAS
DO ZÉ CORUJA teve mais um episódio
animado do ZÉ CORUJA , protagonista
da séria As aventuras do Zé Coruja, que já
encontra-se em sua 10º edição! Esse
animação trata-se da continuação de DE
VOLTA À CAPITAL I e nesta sequência
veremos o desfecho da história onde o ZÉ
CORUJA e o TATU se envolvem com uns
caras literalmente “DA PESADA”. O que será
que irá acontecer com eles? Bem,
acompanhem o desfecho desta história em
DE VOLTA À CAPITAL II e se divirtam com as
situações hilárias nas quais os nossos heróis
se envolvem.
O roteiro e desenhos são de
MARCOS LOPEZ, bem como os edição das
imagens. A edição do video e audio cou por
conta de MARCOS PEDRO. Falando em
“caras da pesada”, um dos personagem
estreando no universo do ZÉ CORUJA, nessa
animação, é o cachorrão PIT DOG. Mas, o
mais curioso é como surgiu o PIT DOG. Sua

criação foi por acaso, quando solicitamos ao
amigo e grande ilustrador MÁRCIO SABACK,
para fazer uma capa para AS AVENTURAS DO
ZÉ CORUJA, cuja história principal seria VOU
DE KOMBI e na capa deveria aparecer o ZÉ
CORUJA e o TATU dentro de uma KOMBI. O
nosso amigo SABACK viu o personagem TATU
e o confundiu com um cachorro (a culpa foi do
editor, que esqueceu de avisá-lo que se tratava
de um tatu) e o desenhou como um cachorrão
da raça PITBULL. mas nós não perdemos a
oportunidade e o aproveitamos mesmo assim
como um futuro personagem nosso que
batizamos mesmo de PIT DOG. Nós da PADA

PRODUÇÕES até agradecemos ao
MARCIO SABACK por este pequeno e
hilário engano e aproveitamos a ideia
para criar esse personagem que
futuramente fará par te de muitas
aventuras no universo do ZÉ CORUJA.
Valeu SABACK!
Então, como nós gostamos
da ideia para o novo personagem
resolvemos inserí-lo de cara nesta
nova animação do ZÉ CORUJA!
Fizemos uma pequena repaginada e
então o personagem ganhou esta
aparência que vocês verão no desenho
animado. É isso aí! O PIT DOG já
estreou com tudo no universo do ZÉ
CORUJA!
A ideia é transformar as
animções em historias e quadrinhos e
vise e versa. Por isso o PIT DOG, em
breve estará nas páginas da revista do

NOVAS PRODUÇÕES

ZÉ CORUJA e também continuará nas
animações seriadas do canal CURTINHAS
DO ZÉ CORUJA.
E falando em canal quero aproveitar
aqui que lançamos o novo desenho para lhes
pedir que não se esqueçam de cur tir,
comentar, compartilhar, se inscrever e clicar
no sininho para receber noticações de
novos vídeos!

Em busca de aumentar a
quantidade de lmes ou de Curtinhas do Zé
Coruja, já no nal de 2019, a produção que
foram inicialmente de Marcos Lopes
Produções, agora tem a adesão da PADA
Produções na produção, que serão feitas no
software OPEN TOOZ. Nesse momento que
estamos publicando esse artigo já foi lançado
o vídeo campanha para download grátis das
edições #7, #8, #9, #10 das AS
AVENTURAS DO ZÉ CORUJA. Está em
produção o vídeo promocional desta trilogia
ZÉ CORUJA VAI A LUA, que funcionará como
um treiler

ensine seu(s)
filhos amar
e respeitar
esse
os animais! é o principio
para um bom
crescimento!

Cedraz,

Turma do

Téo Pinheiro

um grande autor
e sua grande obra.

Dia 11 de setembro foi o dia que foi anunciada a fatídica noticia da morte de
Antônio Cedraz, que criou a maior série de quadrinhos regionalista nordestino de
todos os tempo. Sempre dedicado, Cedraz conquistou muitos fãs e publicou
diversas tiras e revistas ao longo de sua produção, que chegou a ter até
animações publicada na TV Cultura da Bahia. A aproveitamos aqui para relembra
deste grande autor que jamais deveria ser esquecido.

N

a Turma do Xaxado apresenta ao universo
infantil a simplicidade da vida no sertão
nordestino misturando o real e o imaginário
mas sempre representando de maneira bem
original o povo desta região. Começaram a ser
publicadas em 1998 no suplemento "A Tarde
Municípios", do jornal A Tarde, duas vezes por
semana; com o sucesso passaram a ser
publicadas diariamente no Caderno 2 do jornal.
Rompendo as barreiras do território baiano as tiras
foram publicadas em outros estados e outros
países como Angola, Cuba e Portugal. Em 2003, o
Projeto a Turma do Xaxado recebeu apoio
institucional da UNESCO.
Seu "personagem principal, segundo
Gonçalo Junior "tem o perl do bom menino,
preocupado com questões sociais e ecológicas e
que sonha em ser um sanfoneiro famoso".
"A Turma do Xaxado tem um aspecto
singular para a educação de crianças: os
personagens e ambiência são nordestinos,
retratam nossa cultura, nossos problemas e

potencialidades. A turma é inteligente, afetiva,
criativa e o dialogo tem argumentos altos, de nível
crítico, humorístico e poético. Essa turma tem sido
grande aliada das escolas do Brasil, onde
estudantes de todas as idades tem descoberto e
ampliado o prazer pela leitura e a escrita criativa."
Muito utilizada por seu conteúdo
pedagógico, as histórias da Turma do Xaxado
divertem e educam, trazendo uma linguagem
simples que contempla adultos e crianças,
trabalhando temas áridos
de maneira lúdica.
Citada em alguns
livros como apoio
pedagógico aos
professores
contemplando
diversos componentes
curriculares a exemplo de
L í n g u a Po r t u g u e s a ,
História e Geograa.

Em 2009, o autor foi convidado a
participar do livro MSP 50, criado para homenagear
os 50 anos do quadrinista Maurício de Sousa,
Cedraz criou uma história onde o Cascão encontra
com a Turma do Xaxado.

Sobre

A Turma do Xaxado teve duas revistas
em quadrinhos por editoras paulistas: uma pela
Editora Escala e outra pela HQM Editora.

Cedraz

N

ascido em uma fazenda no município de
Miguel Calmon no interior da Bahia, aos
10 anos mudou-se com a família para
Jacobina onde teve contato pela primeira vez
com as histórias em quadrinhos. Começou a
desenhar aos 16 anos vendo um colega
desenhar; se formou em Magistério, unica
opção na cidade."Depois, foi ser bancário e
mudou-se para Salvador, pois queria continuar
os estudos e fazer curso superior. Como já era
casado e trabalhava no banco o dia inteiro, não
podia concluir os estudos e só cursou por dois
anos o curso de Artes Plásticas na UFBA.»
Criou diversos personagens entre
eles: A Turma do Joinha, a Turma do Pipoca, Os
Guris e A Turma do Xaxado, seu ultimo trabalho.
Foi com esta Turma que ele nalmente conseguiu projeção nacional ganhando várias vezes o HQ Mix,
importante prêmio brasileiro das histórias em quadrinhos. Seus trabalhos foram publicados em jornais de
todo o Brasil e publicado por algumas editoras. Suas tirinhas são utilizadas em diversos livros didáticos.
Ilustrou os folhetos de cordel inspirados em cantigas de roda com versos do cordelista Antônio Barreto:
Cravo Brigou com a Rosa (2009), Atirei o Pau no Gato (2010) e Pai Francisco Entrou na Roda (2010).
Faleceu em Salvador em 11 de setembro de 2014.Foi o autor homenageado, em 2015 na FIQ –
Festival Internacional de Quadrinhos de Belo Horizonte.
O trabalho do quadrinista baiano tem características muito próprias, diretamente ligadas aos
costumes e falares nordestino. Isto se deve, sem sombra de dúvida, à sua origem sertaneja e à sua
vivência com o campo e a natureza. Para ele, os seus personagens são a cção que se confunde com a
realidade. Com essa verve, o artista encontra no seu próprio ambiente a matéria prima para moldar suas
criações."

Cedraz e a Turma do Xaxado na Prismarte
Em 2006 na Prismarte #34 zemos a edição especial Copa da
Alemanha, que juntamos um time de grandes autores e com a participação de
Cedraz, com a Turma do Xaxado com quadrinhos sobre futebol. Logo que
convidamos o Cedraz ele de imediato enviou suas obras. Ele sempre foi assim,
presente com satisfação quando era convidado. Em 2008, mas tive o prazer de
conhece-lo em uma das edições da Bienal do Livro em PE, onde ele estava com a
Turma do Xaxado, representando os quadrinhos baianos.
Milson Marins

Cedraz

Essas são algumas da tiras cedidas pelo próprio Cedraz para publicarmos na
Primarte # 34 - Copa da Alemanha.
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