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A Biblioteca Professor João Baptista de Mello e Souza traz nesta 14ª edição do Projeto #BibliotecaIndica, pela 
segunda vez, o tema o Dia Nacional da Leitura, comemorado no dia 12 de outubro. A data foi instituída através 
da Lei nº 11.899, de 8 de janeiro de 2009, que também prevê a celebração da Semana Nacional da Leitura e da 
Literatura no Brasil.  “O objetivo desta data é incentivar a prática da leitura entre jovens e adultos. A leitura é 
essencial para a formação do senso crítico, estimulando a criatividade, imaginação e enriquecendo o vocabulário 
dos leitores”. Considerando o objetivo da data, a edição tem como proposta levar ao público uma seleção de dicas 
as literárias de escritores aniversariantes em outubro. 
Esperamos que nossos leitores gostem e aproveitem as dicas!  
https://www.calendarr.com/brasil/dia-nacional-da-leitura/ 

https://thelmomattos.wordpress.com/datas-literarias/#OUTUBRO 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/lei/l11899.htm 

 
 

 
 
 
 
 
 

12 de outubro - Dia Nacional da Leitura 

 
Imagem: https://www.paulus.com.br/portal/paulus-editora-e-fapcom-distribuem-livros-gratuitamente-para-circular-pela-

cidade/#.YVssa5rMLIU 
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Escritores do mês de outubro – Dicas literárias  

 

 
 

1- MÁRIO DE ANDRADE,1893-1945 (MÁRIO RAUL DE MORAIS ANDRADE)  
 

 
Imagem:  

https://www.ebiografia.com/mario_andrade/ 

Mário de Andrade, nasceu em São Paulo, Capital no 
dia 9 de outubro de 1893 e faleceu vítima de ataque 
cardíaco no dia 25 de fevereiro de 1945, na cidade de 
São Paulo. Foi um escritor brasileiro. Publicou 
"Pauliceia Desvairada" o primeiro livro de poemas da 
primeira fase do Modernismo. Além de poeta, foi 
romancista, contista, crítico literário, professor e 
pesquisador de manifestações musicais e excelente 
folclorista. 
Mário se interessava por tudo aquilo que dissesse 
respeito ao seu país e teve papel importante na 
implantação do Modernismo no Brasil, se tornado a 
figura mais importante da Geração de 22. Seu 
romance "Macunaíma" foi sua criação máxima. 
Biografia completa: 

https://www.ebiografia.com/mario_andrade/ 

https://www.infoescola.com/literatura/mario-de-

andrade/ 

 

 
Sinopse 

1-Macunaíma  
Mário de Andrade criou uma narrativa alegórica, mescla de lendas e dizeres populares, que conta a história de 
Macunaíma, 'o herói sem nenhum caráter', índio nascido negro mas que se torna branco ao chegar à megalópole 
paulistana. Exemplar do modernismo brasileiro, Macunaíma rompeu barreiras ao se aproximar da língua brasileira 
cotidiana. Até hoje, não cessa de nos fascinar e a impor reflexões sobre a cultura nacional e o modo brasileiro de 
ser e se pensar. 
"Macunaíma" é considerado seu livro mais impactante, recebendo aclamada adaptação para o cinema. 

 
2- Amar, Verbo Intransitivo 
Classificado pelo autor como 'idílio', é, de fato, um romance experimental, modernista e moderno, 
cinematográfico. O autor consegue captar a alma da mulher, expressa-se magistralmente no feminino quando 
cria Fraülein, a governanta alemã, professora de mar. 
E esta heroína se recorta com grande autonomia, ingressando no rol das melhores personagens femininas da 
Literatura Brasileira, acima da moralidade. Leitor fino da alma da mulher, Mário soube denunciar sua 
marginalidade num mundo marcado pelo poder masculino. 
Fonte:  
https://www.infoescola.com/literatura/mario-de-andrade/ 

https://www.ebiografia.com/mario_andrade/ 
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VÍDEOS 

 
Documentário – Mário de Andrade, reinventando o Brasil 
Aborda a vida e a obra do escritor 
Canal: TV Universitária de Roraima (oficial) 
https://www.youtube.com/watch?v=PNjTMZlHSi8 

http://www.dominiopublico.gov.br/download/video/me004503.mp4 
 

 

 
2- FERNANDO SABINO 

 
Imagem: 

 https://www.ebiografia.com/fernando_sabino/ 
 
 
 

Fernando Sabino (Fernando Tavares Sabino), nasceu em 
Belo Horizonte, Minas Gerais, no dia 12 de outubro de 1923 
e faleceu na cidade do Rio de Janeiro, no dia 11 de outubro 
de 2004. Foi um escritor, jornalista e editor brasileiro. 
 “Iniciou sua carreira literária aos 13 anos, em Belo 
Horizonte, onde nasceu, com a publicação de uma história 
policial na revista da polícia local. Seu primeiro livro de 
contos, Os grilos não cantam mais, foi lançado quando ele 
tinha 17 anos. Depois vieram as crônicas sobre rádio em 
revistas cariocas e a colaboração regular em suplementos 
literários nacionais. Mais tarde, escreveu muitos livros – O 
encontro marcado, O grande mentecapto e O menino no 
espelho, entre tantos outros – que foram definitivos para a 
literatura brasileira”. Recebeu diversos prêmios, entre eles, 
o Prêmio Jabuti pelo livro "O Grande Mentecapto" e o 
Prêmio Machado de Assis, da Academia Brasileira de Letras. 
Foi condecorado com a Ordem do Rio Branco, no grau de 
Grã-Cruz, pelo governo brasileiro. 
Biografia completa:  

https://www.rocco.com.br/autor/fernando-sabino/ 

https://www.ebiografia.com/fernando_sabino/ 

https://mundoeducacao.uol.com.br/literatura/fernando-

sabino.htm 

 

 
 

 
Sinopse 

 
1- O menino no espelho - Nesta obra, o menino Fernando, que vem a ser o próprio autor, vive todas as fantasias 

de sua infância por meio de uma deliciosa viagem ao passado de um dos melhores escritores brasileiros. 
Sabino conta suas memórias, intercalando fatos reais e imaginários, histórias mirabolantes de um menino 
mineiro que cresceu na Belo Horizonte de 1920. Emocionante e engraçado, o livro é um clássico que 
acompanha gerações. 
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2- Cara ou Coroa? - Em 28 histórias, o autor retrata o dia a dia de adultos e crianças: traquinagens, pequenas 
mentiras, grandes encrencas, burocracia e reflexões desfilam com a graça característica desse celebrado 
escritor, que vê a vida com olhos de menino. 

 
 
 
 

 
3- DIAS GOMES 

 
Imagem: ABL 

https://www.academia.org.br/academicos/dias-
gomes/biografia 

 

Dias Gomes (Alfredo de Freitas Dias Gomes), nasceu em 
Salvador, Bahia, no dia 19 de outubro de 1922 e faleceu 
em São Paulo no dia 18 de maio de 1999. Foi um 
dramaturgo e novelista brasileiro, é o autor de 
novelas que fizeram grande sucesso na televisão, 
entre elas, “O Bem Amado”, “Roque Santeiro” e 
“Saramandaia”. A peça "O Pagador de Promessas", 
escrita nos anos 60 foi adaptada para o cinema e 
para a TV(...) Em 1991, Dias Gomes foi eleito 
membro da Academia Brasileira de Letras, para a 
cadeira n. 21. 
Fonte/Biografia Completa: 

https://www.ebiografia.com/dias_gomes/ 

https://www.academia.org.br/academicos/dias-gomes 

 
 

 
Sinopse 
 

1- Pagador de promessas - No relato do drama de Zé-do-Burro - o homem que buscando a salvação para seu 
burro, mal sabia estar lutando contra toda uma sociedade - Dias Gomes mostra, através dos diálogos, as 
contradições que o homem e suas instituições trazem dentro de si, revelando seu amplo poder crítico e criativo, 
que lhe valeu o reconhecimento internacional da obra. 

 
2- O Santo inquérito - Na presente obra, Dias Gomes mostra que a capacidade de comunicação dos homens é 

muito relativa e que a linguagem, em vez de ser o elo entre as pessoas, pode se transformar em uma terrível 
fonte de mal entendidos e de destruição. 
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4-VINICIUS DE MORAES 
 

 
Imagem:  

https://www.ebiografia.com/vinicius_de_moraes/ 

 
Vinicius de Moraes (Marcus Vinicius Melo Morais), nasceu no 
Rio de Janeiro, no dia 19 de outubro de 1913 e  faleceu no Rio 
de Janeiro, no dia 09 de julho de 1980. Foi um poeta e um dos 
maiores compositores da música popular brasileira, além de 
ter sido um dos fundadores da Bossa Nova, um movimento 
musical surgido nos anos 50. Foi também dramaturgo e 
diplomata. Entre os seus maiores sucessos está "Garota de 
Ipanema" que teve a letra escrita por Vinicius e a canção 
composta por Tom Jobim, em 1962. Vinicius de Moraes foi um 
poeta significativo da Segunda Fase do Modernismo. 
 
Biografia completa: 

https://www.ebiografia.com/vinicius_de_moraes/ 

https://www.viniciusdemoraes.com.br/pt-br/vida 

 
 

 
A VM Cultural existe desde 1987, com a função de cuidar deste legado deixado por Vinicius a seus filhos, com 
orientações de como gostaria que isso se procedesse após a sua partida. [...]. O objetivo de nossa ação e trabalho 
é propagar a obra do múltiplo poeta, dando acesso a estudantes, professores, pesquisadores e admiradores de 
sua fecunda produção, que aqui podem ter a segurança de encontrar um site de referência...] 
Imagem: https://www.viniciusdemoraes.com.br/pt-br 

 
 

POESIA DE VINICIUS 
“VINICIUS OCUPA UM LUGAR SINGULAR NA HISTÓRIA DA POESIA BRASILEIRA. UM DOS PRINCIPAIS NOMES DA 
GERAÇÃO QUE SURGE NA DÉCADA DE 1930, PERÍODO LOGO POSTERIOR AO MOVIMENTO MODERNISTA, SUA 
POESIA DE ESCRITA LÍMPIDA E DE LINGUAGEM FLUIDA ARREBATOU EM POUCO TEMPO SEUS 
CONTEMPORÂNEOS. 

 
Após seus primeiros livros, Vinicius permaneceu como um dos principais poetas do Brasil, publicando com 
frequência até a década de 1950. A partir desse momento, sua produção editorial fica mais esparsa. É nesse período 
que ele desloca sua poesia de prosódia perfeita e subjetividade intensa para a letra de música popular. Ao atuar 
intensamente como compositor, ele articula de forma inédita e definitiva a alta qualidade poética de seus versos à 
renovação da produção musical brasileira do seu tempo.” 
Confira a produção literária : https://www.viniciusdemoraes.com.br/pt-br/poesia/livros 
 

 
 

  
Sinopse 

 
1- Os sonetos deste livro, publicado pela primeira vez em 1967, foram escritos ao longo de trinta anos, a partir do 

início da década de 30 [...].  Esta edição reúne também nove sonetos publicados postumamente, pescados no 
baú de raridades que Vinicius de Moraes deixou com a família e que hoje está sob a guarda do Museu de 
Literatura da Fundação Casa de Rui Barbosa, no Rio de Janeiro. 
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2- Poemas esparsos é um livro surpreendente. Força, beleza, humanidade e apuro estético — comuns a todas as 
obras de Vinicius de Moraes — acham-se aqui numa configuração imprevista: uma seleção de poemas inéditos, 
ou publicados postumamente, a que se juntaram aqueles que não foram incluídos na Nova antologia poética. 
O volume cobre um vasto período da produção do poeta: do início dos anos 30 a meados dos 70. Ao morrer, 
em 1980, Vinicius de Moraes 

 
 
 

 
VINICIUS DE MORAES  NA BIBLIOTECA BRASILIANA DA USP 

 
“OBRA DE VINICIUS DE MORAES É DISPONIBILIZADA NA INTERNET. Por lei, só em 2040 o acervo será de domínio 
público, mas a família do poeta autorizou a divulgação dos livros na internet agora pelo site da Biblioteca 
Brasiliana da USP quando são celebrados 30 anos da morte de Vinicius. 
Clássicos como ‘Poemas, sonetos e baladas’, foram doados à Biblioteca Brasiliana da USP pelo colecionador José 
Mindlin”.  
Fonte: http://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2010/04/obra-de-vinicius-de-moraes-e-disponibilizada-na-
internet.html 
Confira o catálogo da Biblioteca Brasiliana da USP  
Link: https://www.bbm.usp.br/pt-br/ 

 
 
 
 
 
 

MÚSICA DE VINICIUS 
  “DISCOGRAFIA COBRE A TRAJETÓRIA MUSICAL DE VINICIUS DE MORAES ENTRE 1956, ÉPOCA DO LANÇAMENTO 
DO DISCO DEDICADO À TRILHA SONORA DA PEÇA ORFEU DA CONCEIÇÃO, E 1980, ANO DE SUA MORTE E DOS 
ÚLTIMOS DISCOS FEITOS COM TOQUINHO 
A lista de discos cobre os LPs em que Vinicius participa como intérprete, seja de canções e poemas seus, seja 
de canções de terceiros. Não foram incluídos discos dedicados à obra do compositor sem sua presença como 
intérprete, nem compactos.” 
Confira a discografia:  
https://www.viniciusdemoraes.com.br/pt-br/musica/discos 
 
 
 
 

VÍDEOS 
 

Vinícius declamando 
 

SONETO DE SEPARAÇÃO - VINÍCIUS DE MORAES 
https://www.youtube.com/watch?v=3ANzjsBjGWU 

 
"SONETO DE FIDELIDADE", ACOMPANHADO POR TOM JOBIM  

https://www.youtube.com/watch?v=eHgU4ERc7Nc 
 

A CASA – Música de Vinícius de Moraes 
https://www.youtube.com/watch?v=xVHZnBef0JI 
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5-GRACILIANO RAMOS 
 

 
Imagem:  

https://www.ebiografia.com/graciliano_ramos/ 
 

 
Graciliano Ramos, nasceu na cidade de Quebrângulo, Alagoas, no 
dia 27 de outubro de 1892 (1892-1953) e faleceu no Rio de Janeiro, 
no dia 20 de março de 1953. Foi um escritor brasileiro. O romance 
"Vidas Secas" foi sua obra de maior destaque. É considerado o 
melhor ficcionista do Modernismo e o prosador mais importante da 
Segunda Fase do Modernismo. 
Suas obras embora tratem de problemas sociais do Nordeste 
brasileiro, apresentam uma visão crítica das relações humanas, que 
as tornam de interesse universal. 
Seus livros foram traduzidos para vários países e Vidas Secas, São 
Bernardo e Memórias do Cárcere, foram levados para o cinema. 
Recebeu o Prêmio da Fundação William Faulkner, dos Estados 
Unidos, pela obra "Vidas Secas". 

Biografia completa:  
https://www.ebiografia.com/graciliano_ramos/ 

https://revistagalileu.globo.com/Vestibular-e-
Enem/noticia/2019/10/conheca-vida-e-obra-de-graciliano-ramos-
autor-de-vidas-secas-e-angustia.html 
 

 
Conheça o site Oficial do escritor Graciliano Ramos 

https://graciliano.com.br/contato/ 
 
 

 
Sinopse 

 
1- Vidas secas - Vidas secas acompanha a trajetória da família de Fabiano, Sinha Vitória, os dois filhos do casal e a 

cachorra Baleia na fuga do sertão em busca de oportunidades. É o romance em que Graciliano alcança o máximo 
da expressão que vinha buscando em sua prosa: o que impulsiona os personagens é a seca, áspera e cruel, e 
paradoxalmente a ligação telúrica, afetiva, que expõe naqueles seres em retirada, à procura de meios de 
sobrevivência e um futuro. 
Vidas Secas (1938) é considerada a obra-prima de Graciliano Ramos. 

 
 

2- São Bernardo - Defrontado consigo mesmo e suas lembranças, no declínio de um atribulado percurso de vida, 
Paulo Honório, que chegara a ser um poderoso fazendeiro do sertão alagoano, conta a sua história. E o que nos 
fica é a figura de um homem simplório, perplexo diante da complexidade da existência sobre a qual lutou, 
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sempre, para se manter no papel de protagonista, e que teve entretanto suas ações voltadas contra si mesmo. 
É o perfil de um homem envolvido quase instintivamente no jogo de poder, na arriscada aposta da lei do mais 
forte, e para quem o triunfo rende apenas o vazio e o abandono. Ao final, Paulo Honório deixa de lado o que 
conquistou, oprimido pela constatação de que perdeu justamente o que poderia humanizar sua vida, inclusive 
sua mulher, Heloísa, a quem se culpa, no fundo, por ter destruído. O que escapou a Paulo Honório foi a 
capacidade de manter o que lhe poderia despertar a aptidão para amar. 

 
 
 
 

VÍDEO 
 

DOCUMENTÁRIO SOBRE GRACILIANO RAMOS 
https://www.youtube.com/watch?v=JlqbVfhydz0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

6- CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE 
 

 
Imagem:  

https://www.ebiografia.com/carlos_drummond/ 
 

Carlos Drummond de Andrade, nasceu em Itabira de Mato 
Dentro, interior de Minas Gerais, no dia 31 de outubro de 
1902 e faleceu no Rio de Janeiro, no dia 17 de agosto de 
1987. Foi um dos maiores poetas brasileiros do século XX. 
"No meio do caminho tinha uma pedra / tinha uma pedra no 
meio do caminho". Este é um trecho de uma das poesias de 
Drummond, que marcou o 2º Tempo do Modernismo no 
Brasil. 
 
Biografia completa: 

https://www.ebiografia.com/carlos_drummond/ 

https://revistagalileu.globo.com/Vestibular-e-
Enem/noticia/2019/10/vida-e-obra-de-carlos-drummond-
de-andrade-um-dos-maiores-poetas-do-brasil.html 
 
 

 
 
 
 
 
 

CONHEÇA OS SITE OFICIAL CALOS DRUMMOND DE ANDRADE 
 

  

 
 

O site reúnem informações acerca da trajetória do escritor e “pretende ser o principal portal de acesso à obra de 
Drummond.” 
Link: https://www.carlosdrummond.com.br/ 
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Sinopse 

 
1- Antologia poética - Prova disso é a Antologia poética, reunida e organizada pelo próprio Drummond em 1962 — 

quando o poeta completava 60 anos de idade e 30 de intensa atividade literária. E ninguém melhor que o próprio 
Drummond para reunir desde poemas clássicos de seu percurso até outras peças menos conhecidas. O amor, a 
morte, a memória, a família e o passado brasileiro comparecem neste alentadíssimo conjunto de poemas, 
organizados em nove seções. 
 

2- Antologia poética e vou crescer assim mesmo: poemas sobre a infância -Todo mundo foi criança um dia. Mas 
nem todo mundo fez desse tempo poesia, como Carlos Drummond de Andrade. Nos poemas reunidos neste livro, 
Drummond fala sobre a infância de um jeito que só os artistas sabem fazer — e é impossível não se identificar. 
Quem é que nunca levou uma bronca do pai, comeu jabuticabas do pé, ouviu a pergunta “o que você vai ser 
quando crescer”? 
Uma leitura para as crianças que ainda não tiveram a oportunidade de conhecer os textos do nosso grande poeta 
e para todos aqueles que desejam revisitar a infância através de um olhar especial. 

 
 
 
 
 
 

VÍDEOS 
 

Documentário sobre Carlos Drummond de Andrade 
https://www.youtube.com/watch?v=ztAP7-vcP3Y 

 
Carlos Drummond de Andrade 

Canal: TV Cultura 
A vida e a obra do escritor são contadas através de entrevistas com professores, parentes e 

estudiosos de seu trabalho 
https://www.youtube.com/watch?v=kMZHoLdfLVo 

 
Programa Mestres da Literatura - No caminho de Drummond 

Canal: TV Universitária de Roraima (oficial) 
O vídeo inicia-se com impressões das alunas do Colégio Pedro II, Campus Centro. Aborda a 

vida e a obra do escritor, com depoimentos do próprio  e de outros escritores como Ziraldo e 
Ferreira Gullar. 

https://www.youtube.com/watch?v=JUX6f_TVVqg 

 
 
0:17 / 1:07:30Carlos Drummond de Andrade por ele mesmo (Poemas) 

Canal: Ibamendes 
https://www.youtube.com/watch?v=Pm3dI6qznms 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=ztAP7-vcP3Y
https://www.youtube.com/watch?v=kMZHoLdfLVo
https://www.youtube.com/channel/UCG9RZ4f5Lh3JZcZ_0WT1j1Q
https://www.youtube.com/watch?v=JUX6f_TVVqg
https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/channel/UCAUpcBghaj-R344rrfGmvBQ
https://www.youtube.com/watch?v=Pm3dI6qznms


 
 

7- ZIRALDO 
 

 
Imagem:  

https://www.ebiografia.com/ziraldo/ 
 

 
Ziraldo (Ziraldo Alves Pinto), nasceu em Caratinga, Minas Gerais, no dia 
24 de outubro de 1932.  Dedica sua vida à literatura e à ilustração para 
crianças. É artista gráfico, humorista, escritor de livros infantis, 
ilustrador, cartunista, caricaturista, dramaturgo, jornalista e bacharel 
em Direito. Publicou seus primeiros cartuns na imprensa de seu Estado, 
Minas Gerais, quando ainda nem havia escolas de artes no Brasil. Sua 
carreira de Ziraldo começou na revista Era Uma Vez... com colaborações 
mensais. Em 1954 trabalhou no jornal A Folha de Minas, com uma 
página de humor. Em 1957, começou a publicar seus trabalhos na 
revista A Cigarra e, posteriormente, em O Cruzeiro, além do Jornal do 
Brasil e as revistas Visão e Fairplay. Fez cartazes para inúmeros filmes 
brasileiros, como Os Fuzis, Os Cafajestes, Selva Trágica, Os Mendigos, 
etc. Em 1960 lançou a primeira revista brasileira de comics com a Turma 
do Pererê. Escreveu e ilustrou seu primeiro livro para crianças, Flicts, 
em 1969 e, a partir daí, não parou mais de fazer trabalhos para o público 
infantojuvenil. Durante o período da ditadura militar (1964-1984), 
realizou um trabalho intenso de resistência à repressão, fundando com 
outros humoristas O Pasquim. Em 1968 teve seu talento reconhecido 
internacionalmente com a publicação de suas produções na revistas 
Graphis, Penthouse, Private Eye, Plexus, Planète e Mad. Sua maior 
criação é O Menino Maluquinho, livro que desde 1980 diverte as 
crianças de todo o país e já foi adaptado para histórias em quadrinhos, 
teatro, cinema e televisão, além de render-lhe o Prêmio Jabuti da 
Câmara Brasileira do Livro, em São Paulo. O Menino Maluquinho virou 
um verdadeiro símbolo do menino nacional e em 1989, começaram a 
ser publicadas a revista e as tirinhas em quadrinhos esse personagem. 
 

Biografia completa: 

https://www.ebiografia.com/ziraldo/ 

https://www.travessa.com.br/Ziraldo/autor/8f0a36f3-b126-4186-8b20-
27000395529e 
 

 

 
Sinopse 

 
1- O menino maluquinho é uma criança, que vive com uma panela na cabeça, é alegre, sapeca, cheio de 

imaginação e que adora aprontar e viver aventuras com os amigos. Alegria da casa, liderava a garotada, era sabido 
e um amigão. Fazia versinhos, canções, inventava brincadeiras. Tirava dez em todas as matérias, mas era zero em 
comportamento. Menino maluquinho, diziam. Mas na verdade ele era um menino feliz. 
“Em 1981, o livro recebeu o "Prêmio Jabuti da Câmara Brasileira do Livro". Em 1989, começou a publicação da 
revista e das tirinhas em quadrinhos do personagem. A obra serviu de inspiração para adaptações no o teatro, 
televisão, quadrinhos, videogames e cinema”. Fonte: https://www.ebiografia.com/ziraldo/ 
 
2- O Livro das mágicas do Menino Maluquinho apresenta 37 mágicas com todos os truques bem explicadinhos, 

acompanhado de ilustrações. 
 
 

https://www.ebiografia.com/ziraldo/
https://www.ebiografia.com/ziraldo/
https://www.travessa.com.br/Ziraldo/autor/8f0a36f3-b126-4186-8b20-27000395529e
https://www.travessa.com.br/Ziraldo/autor/8f0a36f3-b126-4186-8b20-27000395529e
https://www.ebiografia.com/ziraldo/


 
VÍDEOS 

 
 

Ziraldo: conheça a história do chargista, ilustrador e escritor (2017) 
Canal: Assembleia de Minas Gerais 

Programa Memória e Poder, da TV Assembleia, com o chargista, ilustrador e escritor Ziraldo Alves 
Pinto, nascido em Caratinga (MG). 

https://www.youtube.com/watch?v=PZy0FfVIFNM 
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