
 

O universo das histórias em quadrinhos 
no Rua da Praia Shopping 

 
Terceira edição do Mundo HQ terá palestras, oficinas, exposições e cosplays entre os 

dias 13 e 18 de fevereiro, reunindo grandes nomes do quadrinho brasileiro. 
Programação gratuita 

 
Entre os dias 13 e 18 de fevereiro, o Rua da Praia Shopping realizará uma maratona de atrações 

voltada para o universo dos quadrinhos, na terceira edição do Mundo HQ. A programação inclui 

palestras, oficinas, exposições e até cosplays, reunindo importantes quadrinistas reconhecidos 

no mercado brasileiro e internacional. O evento é gratuito e aberto ao público. 

 

Entre os convidados, estão Alexandre Beck, criador do personagem Armandinho – que possui 

dez livros de tiras no Brasil e quatro em Portugal, e é publicado diariamente em sete jornais – e 

Daniel HDR, que já trabalhou com os maiores personagens da Marvel e DC comics e é diretor do 

Dínamo studio, a maior escola de quadrinhos de Porto Alegre. Juntos, eles participam do bate-

papo “Quadrinhos como instrumento de crítica social”. 

 

Ainda haverá as palestras “Quadrinhos na Web”, com Pedro Leite (autor dos Quadrinhos Ácidos 

- facebook.com/QuadrinhosAcidos) e Gustavo Borges; “O HQ independente brasileiro lançado 

para o mercado norte-americano”, com o músico e quadrinista Thivá Froés (criador do Projeto 

Constelação - facebook.com/constellationproject); e “Filosofando com os super-heróis”, com o 

filósofo e autor Gelson Weschenfelder.  

 

A programação também terá três oficinas para adultos: “Criação de Webcomics”, com Roger 

Goulart; “Roteiro para Quadrinhos”, com Guilherme Smee; “Aquarela”, com Matias Streb; e 

uma para crianças a partir de 8 anos de idade: “Minicurso de Tirinhas: como criar sua própria 

história em quadrinhos”, com Márcio Cabreira. As oficinas são gratuitas, porém as vagas são 

limitadas. As inscrições podem ser feitas pelo email contato@ruadapraiashopping.com.br ou 

telefone (51) 3211 6603. 

 

Na quarta-feira, o destaque fica por conta do Feirão das HQs, com exposição de trabalhos de 

artistas gráficos, produtores de HQs independentes e colecionadores da chamada nona arte. E, 

para encerrar o evento, o sábado (18/2) será dedicado ao Star Wars. Das 9h às 19h, o público 

poderá conferir a exposição “Colecionáveis Star Wars”, com peças de personagens como Darth 

Vader, Han Solo & Chewbacca, Princesa Leia e Luke Skywalker, Yoda, Imperador Palpatine, C3-

PO e RD-D2, entre outros, do acervo do colecionador Alexandre Lopes, da Toy Quest 

(www.toyquest.com.br). Lopes também ministrará a palestra “Star Wars e a Revolução dos 
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Colecionáveis”, às 14h. No mesmo horário, haverá cosplays de personagens da saga criada pelo 

cineasta George Lucas circulando pelo shopping. 

 

MUNDO HQ | 3ª EDIÇÃO 
Quando: de 13 a 18 de fevereiro 

Onde: Rua da Praia Shopping – Pavimento Grande Hotel (Rua dos Andradas, 1001 – Centro 

Porto Alegre)  

Quanto: Evento aberto ao público, com entrada franca 

Inscrições para oficinas: contato@ruadapraiashopping.com.br ou pelo fone (51) 3211.6603. 

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO COMPLETA: 
 
SEGUNDA (13/2) 
18h: Coquetel + abertura da exposição dos originais 
18h30: Palestra “Quadrinhos na Web”, com Pedro Leite e Gustavo Borges. 
19h30: Oficina “Criação de Webcomics”, com Roger Goulart. 
 
TERÇA (14/2) 
17h30: Oficina “Roteiro para Quadrinhos”, com Guilherme Smee 
18h30: Palestra “O HQ independente brasileiro lançado para o mercado norte-americano”, 
com Thivá Froés 
 
QUARTA (15/2) 
11h às 19h: Feirão de quadrinhos, com apoio do “Feirão HQ’s”  
17h: Oficina “Minicurso de Tirinhas: como criar sua própria história em quadrinhos”, com 
Márcio Cabreira 
 
QUINTA (16/2) 
17h: Oficina “Aquarela”, com Matias Streb 
18h30: Palestra “Filosofando com os super-heróis”, com Gelson Weschenfelder 
 
SEXTA (17/2) 
18h30: Bate-papo “Quadrinhos como instrumento de crítica social”, com Alexandre Beck 
(criador do personagem Armandinho) e Daniel HDR 
 
SÁBADO (18/2) 
9h às 19h: Exposição “Colecionáveis Star Wars” 
14h: Palestra “Star Wars e a Revolução dos Colecionáveis”, Com Alexandre Lopes, da Toy 
Quest  
14h: Cosplay - participação de personagens StarWars 
 
REALIZAÇÃO: RUA DA PRAIA SHOPPING 
APOIO: TOY QUEST 
 

ALEXANDRE LOPES 



 
Alexandre Lopes é colecionador de figuras de ação e estátuas há 12 anos. É um dos idealizadores 

do site Toy Quest (www.toyquest.com.br), que reúne colunas, entrevistas e novidades em 

colecionáveis. Esteve à frente a do FDACAST – podcast  figuras de ação – primeiro a tratar 

exclusivamente de cultura pop e colecionáveis. Foi um dos responsáveis pela programação dos 

painéis no estande da Piziitoys durante as três edições da Comic-Con Experience. É um dos 

organizadores do Taberna, evento que reúne colecionadores e entusiastas do hobby, com 

exposição e feira de colecionáveis que acontece mensalmente no bar Café Cartum, em Porto 

Alegre. Seu acervo de colecionáveis se baseia em Star Wars, no universo dos filmes Alien e em 

personagens do cinema sci-fi e terror. 

 

DANIEL HDR 

Desenhista que já trabalhou com os maiores personagens da Marvel e DC comics, há mais de 15 

anos no mercado internacional. Diretor do Dínamo studio, a maior escola de quadrinhos de 

porto Alegre. 

 

GELSON WESCHENFELDER 

Graduado em filosofia, mestre e doutorando em educação. Possui dois livros publicados: 

Filosofando com os super-heróis, publicado também em Angola e Portugal e Aristóteles e os 

Super-heróis, tendo participado de diversas outras publicações, inclusive na revista mundo dos 

super herois, a maior do segmento. 

 

GUILHERME “SMEE” SFREDO MIORANDO  

Nasceu em Erechim em 1984. Já deu aula de quadrinhos, trabalhou com design e venda de livros 

e publicidade. Faz parte do conselho editorial da Não Editora. Co-roteirizou o premiado curta-

metragem Todos os Balões vão Para o Céu. Seu livro de contos Vemos as Coisas como Somos foi 

selecionado pelo IEL-RS em 2012. Publicou em 2014 a HQ Fratura Exposta e sua primeira 

narrativa longa, Loja de Conveniências. Em 2015 lançou a antologia FUGA, de HQs com seu 

roteiro. Possui o blog sobre quadrinhossplashpages.wordpress.com 

 

GUSTAVO BORGES  

Gustavo Borges é quadrinista gaúcho, tem 21 anos é estudante de design gráfico. Publicou de 

forma independente os álbuns A Entediante Vida de Morte Crens, A Entediante Família de Morte 

Crens. Ao lado de Giovane Mello publicou Edgar (vendedor do troféu HQMIX de melhor 

publicação independente de autor no ano de 2014), junto de Cris Peter lançou Pétalas 

(Marsupial e Tambor), que foi distribuído em bancas e livrarias de todo país. Em 2017 Pétalas 

será lançado em Portugal pela KingPin Books. Participou também de coletâneas como, 321 fast 

comics (independente), A Samurai volume 1 e 2 (Tambor e independente) e Memórias do 

Mauricio (Panini).  

 

 

MÁRCIO CABREIRA 

http://splashpages.wordpress.com/


 
Desenhista de Sketch Cards oficias da Marvel e DC comics, desenhista da tirina “Quero ser super-

herói” voltada para o público infantil. 

 

MATIAS STREB 

Aquarelista, membro do Dínamo studio e artista de skecth cards oficiais da Marvel, DC Comics, 

The Walking Dead e Game of Thrones. 

 

PEDRO LEITE 

Considerado um dos maiores desenhistas do Brasil, Pedro Leite é ilustrador e publicitário de 

Porto Alegre e atualmente também faz quadrinhos para a internet. Tem três livros publicados: 

Quadrinhos Ácidos, Tirinhas do Zodíaco e Onde Meu Gato Senta. Estas sérias juntas possuem 

mais de 550 mil seguidores no Facebook. Site: www.pedroleite.com.br 

 

ROGER GOULART 

Criou o quadrinho Dragão Escarlate, trabalhou com Sketchcards da Marvel e da DC e ilustrações 

para a revista DragonSlayer ligadas a RPG. Mais recentemente fez arte-final para Smallville 

Season 11 da DC Comics. 

 

 
 
Assessoria de imprensa  
Dona Flor Comunicação | Raphaela Donaduce Flores  
51 9975 7282 | 3208 1600 
raphaela@donaflorcomunicacao.com.br 
www.donaflorcomunicacao.com.br 
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