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Você sabe o que é um fanzine? Um zine é uma revista alternativa, 

de baixo custo, que permite que qualquer pessoa conte uma 

história, seja em desenhos ou em palavras. E uma cidade também 

tem muitas coisas para contar. Com Altinópolis não poderia ser 

diferente e, nas próximas páginas, você vai conhecer um pouco 

destes 'causos', ouvidos e pesquisados 

pelos professores Arnaldo Júnior e 

Arnaldo Neto, e pelo jornalista Angelo 

Davanço, que têm em comum a paixão pelos 

fanzines, este veículo de comunicação 

criativo e democrático e que agora está 

em suas mãos. 

A partir dos relatos de moradores da 

cidade e por meio de pesquisas em livros e sites, as histórias 

de Altinópolis - reais ou lendas - ganharam vida pelo traço de 

ilustradores que esbanjam talento. 

Nas próximas páginas você vai conhecer as origens dos povos 

indígenas que por aqui viveram, as fantásticas batalhas entre 

índios e dragões que deixaram marcas em nossas grutas. A 

história de João de Tal, tão comentada, mas nunca confirmada 

pelas ruas da cidade, o lobisomem que aparece em noite de forró 

e as marcas deixadas por um italiano de rara sensibilidade que 

um dia esteve por aqui. Boa leitura! 
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Altinópolis, uma terrinha encantadora 
Por: Ana Maria Frighetto Menossi 

 

E no meio do caminho é necessário descansar. É necessário respirar. Assim faço. 
Respiro a atmosfera puríssima. Observo daqui o extenso planalto dominado 

pela serra. Que visão privilegiada. Como na vida com tantos altos e baixos. Tons 
de verde diferentes e a perder de vista fazem uma tela poética para meus olhos 

encantados. 

Pássaros passam por mim em bandos sem pressa. Uma algazarra alegre e 
gostosa de ouvir. Esfrego os pés um no outro e sinto a terra entrar 

delicadamente e sorrateira entre os dedos pedindo paz. Jogo o corpo para trás. 
Vou deitar nessa grama orvalhada e tentar dormir uns minutos. 

Olho para o céu. Não tem como dormir não. As nuvens começam a conversar 
comigo por sinais como me esperassem há um bom tempo. Anjos, animais e até 

pessoas queridas aparecem para me dar um oi de forma delicada. Nuvens me 
fazem bem, são enigmas que duram pouco e os decifro de forma única. O céu 

daqui parece o telhado de Deus me protegendo. Protegendo todos nós. Não sei 
se é melhor ver o verde ou o azul e branco. Gostar de cores tem disso mesmo. 

Melhor levantar antes que o sono vem e deixo de ver o que me espera. 
Transpiro ansiedade e a sede vem como sinal que é melhor não acelerar tanto. 

Aqui o lugar é excelente, principalmente pela quantidade de águas tão 
cristalinas. Como sei? Acabei de sentir o sabor. 

Por um tempo acreditei que aqui era um paraíso perdido. Acordei. Nem tudo é 
perfeito mesmo. Alguns embriões estão esquecidos. Impotência é a palavra 

chave de meu sentimento. O egoísmo cega pessoas. Sou muito grata a minha 
terrinha natal por ela ter me dado aconchego e me receber tão bem. 

O que desejo a ela? Ser compreendida. Ser amada. Acariciada. Respeitada. 

Algumas certezas? Deus é brasileiro. Deus é paulista. Deus é altinopolense com 
certeza mesmo. 

Gratidão, pequenina. Por tudo. 
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Ademir, o jornalista 
 

Há 13 anos, o jornalista Ademir Feliciano trocou as praias e 
a agitação do Rio de Janeiro pelo aroma do café e a 
tranquilidade de Altinópolis. O samba do morro pela Folia 
de Reis. “Me casei com uma altinopolense, que não se 
acostumou com Copacabana, então vim parar aqui”, lembra 
Ademir, que hoje contabiliza 52 anos, quatro filhos, três 
netos, 11 anos de jornal AltAqui, três infartos, um pulmão a 
menos e incontáveis encrencas com os poderosos de plantão. 

É de sua redação, cercado por fotos posadas com políticos, 
lembranças dos filhos e netos e referências a outra de suas 
paixões - o Sport Club Corinthians Paulista -, que Ademir 
acompanha tudo o que acontece para depois informar em seu 
site e em seu jornal impresso, que resiste bravamente aos 
avanços da tecnologia. “Atuei sempre no Rio de Janeiro. 
Confesso que estranhei bastante quando de minha vinda para 
Altinópolis. Aqui não há, ou não havia, muito diálogo. O medo 
imperava nas pessoas. Hoje, parece que isso está mudando”, 
avalia o jornalista. 

E como é fazer jornalismo numa cidade de 16 mil habitantes? 
“Em se tratando do tipo de jornalismo que faço, político 
investigativo, existem riscos. Quando você entra na seara 
administrativa e começa a descobrir os podres, e, torná-los 
públicos, tem que ter coragem. Mas, isso existe em todas as 
cidades. Seja pequena, ou grande”, explica. 

A mesma paixão que tem pelas batalhas no jornalismo, Ademir 
tem quando o assunto é o futebol, ou melhor, o Timão. “Sou 
paulistano de nascimento. Fui para o Rio ainda garoto, mas 
levei comigo e trago embalado no meu peito até hoje e sempre, 
meu amor pelo Alvinegro de Parque São Jorge. Paixão, não se 
explica!”. Se é assim, então, VAI CORINTHIANS!!! 
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“O jornalismo não corre riscos quando da solidez 
democrática. Temos que lutar sempre por liberdade, pois 

assim, estaremos sempre em evidência para, com nossa 
coragem, avançarmos no sentido da diminuição da corrupção.” 

Ademir Feliciano 
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Quem produziu este fanzine? 
 

 

ALEXANDRE NASCIMENTO (páginas 17, 18 e 19) 

Ilustrador, designer gráfico e cartunista. 
Contribui com a produção do fanzine Travessão, 
feito na Livraria da Travessa de Ribeirão Preto. 
Para acompanhar seus trabalhos, basta acessar o 
blog www.budapeste.blog.br  

 

ANA MARIA FRIGHETTO MENOSSI (página 16) 

Ativista cultural, diretora da Trupe Alegria e 
Farrapos e julgadora de Carnaval. Seus trabalhos 
podem ser conferidos no Facebook: Ana Maria 
Frighetto (Ana Flor) 

 
 

ANGELO DAVANÇO (páginas 2, 3, 24 e 25 / edição) 

Jornalista e fanzineiro, e vice-versa. Criador do 
zine A Falecida, em 1991, e do canal {ofizine}. 
Coordena oficinas de fanzines em livrarias, 
escolas e bibliotecas. Seus trabalhos estão no 
blog angelodavanco.com.br 

 

ARNALDO MARTINEZ DE BACCO JUNIOR (páginas 8, 9, 
20, 21, 22 e 23 / capa) 

Graduado em História e Pedagogia, mestre e 
doutorando em Educação. Professor, zineiro, poeta, 
escritor, quadrinista e ilustrador. Membro do 
grupo RPHQ, da Casa do Poeta e do Escritor e da 

União dos Escritores Independentes de Ribeirão Preto. Trabalhos 
em historiaquadrinhosecia.blogspot.com.br 
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ARNALDO NETO (páginas 14 e 15 / capa) 

Graduado em Administração de Empresas, História e 
Pedagogia, é mestrando em Educação. Professor de 
História nas redes públicas e particular e 
professor universitário, é também fanzineiro, 
quadrinista e caricaturista. Participa dos grupos 
RPHQ e Travessão e edita o Arnaldo’s Zine. Seus 

trabalhos podem ser vistos no canal do Youtube Os Arnaldos 

 

DÊNIS PIMENTÃO (páginas 10, 11, 12 e 13) 

Formado em História, mas se arrisca nos desenhos. 
Premiado duas vezes no Salão Universitário de 
Humor de Piracicaba, em 2014 e 2016. É um dos 
criadores do zine PasteldePelo e cria tirinhas 
para a página facebook.com/pasteldepelorevista 

 

KAREN FAGU (páginas 4, 5, 6 e 7) 

Ilustradora, quadrinista e musicista. Seus 
trabalhos podem ser conferidos na página do 
Facebook: www.facebook.com/artekarenfagu  

 

 

VITOR PANDÃO (páginas 26, 27, 28 e 29) 

Professor de História, especializado em ensino 
lúdico, apaixonado por desenho. Co-criador do 
fanzine PasteldePelo. Publicou uma série de tiras 
HQ no jornal A Cidade em novembro de 2017. 
Participou da revista RPHQ no ano de 2019 com uma 
página de HQ sobre Chico Lorota. Participa do 

fanzine Travessão e do Coletivo Z. Seus rabiscos podem ser 
vistos no Instagram @vitor_pandao ou no blog 
pandaodesenhos.blogspot.com 

 

 

 



 

 

 

 

 


