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Mostra paralela do Salão de Humor leva ilustrações para museu na 
Esalq em Piracicaba 
Mostra, que tem charges, cartuns e caricaturas, faz parte da programação paralela do 46º Salão Internacional de Humor. 

Visitantes podem conferir a exposição até o dia 6 de outubro. 

Por G1 Piracicaba e Região 

06/09/2019 10h53  Atualizado há 3 horas 

 
A exposição “Humor no Museu” leva charges, cartuns e ilustrações para o Museu Luiz 
de Queiroz em Piracicaba (SP). A mostra faz parte da programação paralela do 46º 
Salão Internacional de Humor. Os visitantes podem conferir a exposição a partir desta 
sexta-feira (6) até o dia 6 de outubro. A entrada é gratuita. 

 

Caricatura de Regina Casé compõe mostra paralela do Salão de Humor em Piracicaba — Foto: 

Reprodução/Salão de Humor de Piracicaba 

A exposição reúne charges e cartuns do artista Jota A e ainda charges, caricaturas, 
ilustrações e cartuns de Amorim. Segundo a organização, os trabalhos foram 
expostos, inicialmente, em diferentes edições do salão. 



 

                                                                                   

O objetivo das ações paralelas é levar diferentes obras para locais de grande acesso, 
como o Museu Luiz de Queiroz, que fica no campus da Escola Superior de Agricultura 
Luiz de Queiroz (Esalq-USP). 

Salão de Humor 
A mostra principal do 46º Salão Internacional de Humor de Piracicaba está aberto no 
Engenho Central e reúne, também até outubro, 449 trabalhos produzidos por 217 
artistas de 34 países. 
Na programação, o evento conta ainda com o Salãozinho de Humor, outras 
exposições paralelas e oficinas. A programação completa pode ser acessada no site do 

Salão de Humor. 

Serviço 
O quê: Exposição “Humor no Museu” 
Onde: Museu Luiz de Queiroz (no campus da Esalq-USP) 
Quando: de 6 de setembro a 4 de outubro, visitas de segunda a sexta, das 8h às 17h 

Quanto: entrada gratuita 

http://www.salaodehumor.piracicaba.sp.gov.br/
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