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assava um pouquinho das seis da manhã e eu já estava arrumando 
minha bolsa para ir pela primeira vez para Piracicaba, naquela época 
todos tinham uma bolsa de couro, a minha, só pra contrariar o visual 
bicho-grilo, era de lona. Fui colocando um bloquinho de desenho, umas 

canetas nanquim, uma lapiseira, uma maçã, rg e a minha passagem, pois 
como dá pra ver minha excitação era tão grande, que na véspera já tinha 
comprado o meu bilhete. 
No ano anterior, 1973, eu assisti pela televisão o julgamento do primeiro 
Salão Mackenzie de Humor e Quadrinhos onde entre os jurados estavam 
a patota do Pasquim. “Patota” era na época um jeitinho moderno de 
carinhosamente chamar uma turma e “Pasquim” era minha leitura 
predileta. O Pasquim foi uma virada de página na história do jornalismo 
e do humor gráfico. O júri era formado por vários artistas do Pasquim, 
como Jaguar, Ziraldo, Millôr, Fortuna, Sérgio Augusto e Zélio. Fiquei tão 

entusiasmado, que no dia seguinte fui com meu pai ao Museu Lasar Segall para ver ao vivo este que 
foi o primeiro evento deste tipo no Brasil. 
No ano seguinte o Mackenzie não se interessou em dar continuidade ao evento, mas alguns jovens de 
uma cidade do interior de São Paulo, com a ajuda do Zélio, resolveram continuar a empreitada. E lá 
estava eu dentro de um ônibus com o coração cheio de esperanças viajando em direção a esta nova 
festa. Chegando lá descubro duas coisas: o evento vai começar somente às 20h e o último ônibus pra 
Sampa sairá às 21h.
Conclusão, como só fui com o dinheiro do lanche e da passagem, fiquei o dia inteiro vagando pela 
cidade. Quando finalmente o evento atrasado abriu suas portas, só tive tempo de conferir tudo 
rapidamente e literalmente sai correndo em direção da rodoviária. 
Entro ofegante dentro do ônibus, sem ainda ter processado em minha cabeça se realmente vi 
alguma coisa e se avistei alguém do Pasquim. Neste momento percebo que não estou sozinho, lá 
dentro haviam vários garotos, como eu, que foram conferir os resultados, ver seus ídolos e curtir 
a festa. Na mão de um deles estava uma maravilhosa revista independente de quadrinhos, feita na 
USP, chamada Balão. A revista foi comprada diretamente dos artistas, que por sinal um deles, o 
Laerte, acabou vencendo aquele Salão. 
Descobri pelos relatos do grupo que cada um tinha visto apenas uma pequena parte e a medida que 
as histórias eram narradas em nossa cabeça formava-se uma grande versão daquela noite. Esta 
grande versão e o entusiasmo com a revista Balão me acompanham até hoje. 
No ano seguinte voltei pra mesma correria. Desta vez mais descolado fiz muitas amizades com os 
jovens artistas que estavam lá em busca dos mesmos sonhos. No outro ano lá estava eu com a minha 
turma da revista CAPA animadíssimos vendendo a nossa cria. 
Em 1977 fomos com o pessoal da revista Boca e pernoitei pela primeira vez em Pira. O lugar parecia 
um convento e dormi no chão com aquela famosa bolsa de lona como travesseiro. 
Os anos foram passando e eu fui mantendo aquela romaria. Nestes 36 anos só faltei uma vez, mas 
a história deste ano fica para outra hora. No 16º Salão eu e o Jal fomos convidados para dar uma 
oficina de quadrinhos para jovens piracicabanos, entre nossos alunos estavam nossos futuros amigos 
e promissores artistas da terra o Eduardo Grosso, Érico San Juan e Fábio San Juan. No ano seguinte 
qual não foi a nossa alegria em ver que aquela turma virou um núcleo de quadrinistas e lá estavam 
todos vendendo a NUQ, a publicação independente deles. 
Ir ao Salão Internacional de Humor de Piracicaba também sempre foi uma forma de saber o que há 
de novo em relação a publicações independentes. Foi lá que conheci a Meia-Sola de Benjamin e outros 
mineiros, o Almanaque do Humordaz do Nilson, Lor e Mário Vale, a Casa de Tolerância dos curitibanos 
Solda e Miran, da Ovelha Negra do Geandré e muitas outras. Lembro-me também do Fortuna 
cercado de jovens e todos querendo saber um pouco do BICHO, a sua publicação independente ou 
marginal como dizíamos na época (as vezes eram underground ou udigrudi, como afetuosamente 
abrasileirávamos o termo).
Todos sabem o carinho, respeito e entusiasmo que tenho pelo Quarto Mundo. A felicidade de ver esta 
maravilhosa exposição acompanhada deste catálogo modestamente apresentado por mim, mostra 
o quanto este Salão evolui e a sua sensibilidade em reconhecer os fenômenos culturais periféricos 
que acontecem em suas imediações e o seu verdadeiro papel de fomentar o surgimento de novas 
gerações de artistas gráficos.
Tenho certeza que no último ônibus, que agora sai as 23h, vai ter pelo menos um jovem sentado com 
este catálogo no colo e com o coração entusiasmado de sonhos, e que em breve, eu sei, contará uma 
bela história de sucesso.

Gualberto Costa
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rabalhar na curadoria de uma 
exposição coletiva significa 
muito mais que escolher um 
conjunto de trabalhos que 

represente bem seus autores; é, 
acima de tudo, inserir no espaço 
entre um trabalho e outro uma 
mensagem que é percebida por quem 
observa o conjunto dos trabalhos.
Ao iniciar as discussões sobre a 
exposição do coletivo Quarto Mundo 

para o 36º Salão Internacional de Humor de Piracicaba, as questões que mais 
nos preocupavam eram: Qual é a mensagem do Grupo? Como transmitir 
tal mensagem?
Um retrospecto do trabalho coletivo e individual dos membros do grupo 
pode dar margem a diversas leituras equivocadas sobre o que o Quarto 
Mundo pretende, e tentar sintetizar todas as ações em uma mensagem 
não é tarefa fácil.
Não é por menos que o grupo já foi confundido com cooperativa e até com 
editora. O Quarto Mundo como forma é apenas isso mesmo: um conjunto de 
artistas. O que diferencia o Quarto Mundo são exatamente os conceitos 
em cima dos quais se pretende buscar sua maior ambição: incentivar a 
evolução dos quadrinhos e a formação de um mercado. 
Para isso, ajudar autores a trocar idéias e a se auto-publicarem, oferecendo 
aos leitores uma gama imensa de publicações como alternativa ao 
mercado editorial estabelecido, criando assim um mercado independente 
que não apenas se sustente, mas que influencie o mercado editorial como 
um todo, levando a absorção de novas propostas e abordagens artísticas 
e editoriais.
Trabalhando individualmente e em conjunto, cada membro do Quarto Mundo 
tem nessas ambições um refrão que guia, ampara e fortalece o grupo.
Aos curadores dessa exposição restou a tarefa de tentar sintetizar 
essa mensagem de diversidade e de pontos de vista muito originais e 
particulares que unem e alimentam esses artistas.  
Ao público, só podemos aconselhar: Muita atenção! Há algo de novo no ar.

Edu Mendes
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omo apresentar um grupo de 
produção artística tão diversificado, 
com tantos participantes (mais de 
100 autores), espalhados por todo o 

Brasil e até no exterior, se eles parecem brotar em 
todos os eventos de humor gráfico a que se vai?
Mesmo os freqüentadores do Salão Internacional 
de Humor de Piracicaba lembram-se dos 

quadrinistas Will e Daniel Esteves vendendo as revistas do Quarto Mundo na 
abertura do evento, na banquinha montada no barracão 9 ou na abertura de 
exposições paralelas. Outros nomes como Laudo e Bira também são figurinhas 
carimbadas nessas ocasiões. Eles sempre estiveram vendendo suas revistas, o 
que não é pouco. Quem anda por São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Porto 
Alegre, mecas do humor gráfico brasileiro, sempre encontra com um integrante 
do Quarto Mundo nesses eventos, para não falar de outras cidades pelo Nordeste, 
Norte, Sul, Sudeste, etc., etc., etc...
Essa onipresença do Quarto Mundo é decorrente da ação de autores 
independentes que juntam forças e divulgam o trabalho uns dos outros, 
conquistando público e prêmios, frutos de ideias simples mas que demandam 
muita organização e vontade de mostrar a produção de quadrinhos brasileiros 
para o maior número de pessoas possível.
Página por página, eles conquistaram respeito e admiração, abrangência e 
qualidade, leitores, amigos e fãs.
É com todo o mérito que o Quarto Mundo mostra ao público do Salão de Humor 
um panorama de seus autores, em painéis com histórias de uma página, nesta 
Mostra Paralela.
Pois já era hora do maior grupo alternativo de revistas independentes do Brasil 
marcar sua presença no evento de humor mais antigo e prestigioso do Brasil.
Fico honrado por ser um dos curadores desta mostra, o Embaixador 
“Pamonha de Piracicaba” que fez a ponte do grupo com a 36.a edição do Salão 
Internacional de Humor de Piracicaba. 
Obrigado ao Edu Mendes e ao Will por confiarem no meu trabalho.
Gostaria de agradecer à Secretaria Municipal da Ação Cultural de Piracicaba, 
ao Fundo de Apoio à Cultura de Piracicaba, ao Centro de Pesquisa e Divulgação 
Nacional de Humor de Piracicaba, e às empresas Silk Sign e Marqbem, por 
terem tornado possível a mostra e seu catálogo.

Fábio San Juan é artista gráfico 
e um dos curadores da Mostra
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 6 Abs Moraes e Antonio Eder A Vingança de Carlitos (Grande Clã nº 2 - 2008)



 7 André Caliman Sem Volta (Blog do Quarto Mundo - 2008)



 8 Bira Dantas e Alex Mir A fadinha e a canção (Front nº 20 - 2009)



 9 Cadu Simões, Jeff Batista e Rodrigo Montero         Homem-Grilo (Garagem Hermética nº 3 — 2007)



 10 Caio Majado Hunter (Blog do Quarto Mundo — 2008)



 11 Equipe Menino Caranguejo Menino Caranguejo (Blog do personagem — 2008)



 Daniel Esteves, Wagner de Souza, Alex Rodrigues e Wanderson de Souza   Diálogo com a Morte (Quadrinhópole nº 4 — 2007) 12



 13 Edu Mendes Crônicas de um Professor de Desenho (Blog do Quarto Mundo - 2009)



 14 Fabiano Gummo Habanero Finger Band (Blog do Quarto Mundo — 2008)



 15 Hugo Nanni Sem título (Subterrâneo nº 28 — 2009)



 16 Jozz Integral (Blog do autor — 2009)



 17 Laudo e Omar Viñole Clube da Esquina (Site Museu da Pessoa — 2008)



 18 Leonardo Santana e Maurício Fig Homem Nu (Blog do Quarto Mundo — 2008)



 19 19 Marcos Venceslau Piratas (Tiras de Letra — 2008 e 2009)



 20 Mario Cau Valsa (Pieces — 2009)



 21 Mário César (TopBlog — 2009)



 22 Marlon Tenório Pinguim (Blog do Quarto Mundo — 2008)



 23 23 Pablo Mayer Um Minuto (Site do autor — 2008)



 Renato Lima Bad karma (Mosh nº 4 — 2004) 24



 25 Ric Milk e Josi Bel Diário de um Casal (site dos autores — 2006)



 Sergio Chaves e Fernada Chiella Amor de Cinema (Café Espacial nº 3 — 2009) 26



 27 Wagner Passos Foi no 20 de Setembro (Idéia nº 2 — 2007)



 28 28 Wellington Marçal Thunderbocats (blog do autor — 2008)



 29 Wellington Srbek e Nilson Breve História Breve História da Religião no Ocidente (Mystérion nº 2 — 2002)



 30 Will e Leonardo Melo Colecionador de quadrinhos (Informativo Quarto Mundo - 2008)



q
u

e
m

 
e

s
t

á
 

n
a

s
 

p
á

g
i

n
a

s
A . M o r a e s A l e x M i r A l e x R o d r i g u e s A n d r é

C a l i m a n A n t o n i o E d e r B i r a D a n t a s

C a d u S i m õ e s C a i o M a j a d o C h i c o l a m

C r i s t i a n e D r e w s D a n i e l E s t e v e s E d u M e n d e s

Fa b i a n o G u m m o F e r n a n d a Ch i e l l a H u g o N a n n i

J e f f B a t i s t a J o s i B e l J o z z L a u d o F e r r e i r a J r .

LeonardoMeloLeonardoSantanaMarcosVenceslau

MarioCauMárioCésarMarlonTenórioMaurícioFig

N i l sonOmarV iño lePabloMayerPauloK ie lwagen

RenatoLimaRicMilkRodrigoMonteroSergioChaves

VivianeCrisWagnerdeSouzaWagnerPassosWanderson

deSouzaWell ingtonMarçalWell ingtonSrbekWil l

A.MoraesAlexMirAlexRodriguesAndré

CalimanAntonioEderBiraDantas

CaduSimõesCaioMajadoChicolam

CristianeDrewsDanielEstevesEduMendes

FabianoGummoFernandaChiellaHugoNanni

JeffBatistaJosiBelJozzLaudoFerreiraJr.

LeonardoMeloLeonardoSantanaMarcosVenceslau

MarioCauMárioCésarMarlonTenórioMaurícioFig

NilsonOmarViñolePabloMayerPauloKielwagen

RenatoLimaRicMilkRodrigoMonteroSergioChaves

VivianeCrisWagnerdeSouzaWagnerPassosWanderson

deSouzaWellingtonMarçalWellingtonSrbekWill



 32

A. Moraes
Foi criado por uma família de primatas que abandonou a vida na cidade 
pra voltar à natureza. Cansado do anonimato que o tornou conhecido 
mundialmente, passou a escrever nos anos 90, obtendo resultados du-
vidosos, como sua primeira hq, no ALMANAQUE ENTROPYA. No início 
do século XXI, escreveu O GRALHA e o fanzine RÉPTIL. Em prosa, pu-

blicou digitalmente a novela MARRETA e vem serializando CIDADE. A parceria com Jean 
Okada já rendeu duas hqs curtas e a série de tiras DESVIO. Colaborou esporadicamente 
com a PRISMARTE e a QUADRINHÓPOLE. Atualmente trabalha na hq NADA A PERDER, 
co-narrada com Daniel Pereira dos Santos. Estimulado por uma corrente elétrica contí-
nua, seu cadáver segue cobrindo papel em branco com tinta. 
http://amoraes.wordpress.com

Alex Mir
Roteirista, escritor e editor. Edita e escreve para as revistas 
Defensores da Pátria e Tempestade Cerebral. Ganhou o Prêmio 
Prismarte como melhor de 2007 nas categorias melhor roteirista, 
melhor personagem e melhor história, com a HQ “Um dia quente 
em Cancun”.
http://fotolog.terra.com.br/defensoresdapatria

 
Alex Rodrigues
Ilustrador, quadrinista e professor, formado nos cursos HQEMFOCO de 
História em Quadrinhos e Ilustração. Atua junto a HQEMFOCO tam-
bém há bastante tempo, tendo participado da produção de diversos 
materiais nas áreas de ilustração publicitária, editorial e quadrinhos, 
seja dentro do estúdio ou como free-lance. Colabora com projetos de 
quadrinhos, tais como FRONT, Quadrinhópole e Nanquim Descartável.

http://hqemfoco.com.br/escola

 André Caliman
Desenhista e roteirista de Histórias em Quadrinhos, publicou histó-
rias e criou juntamente com outros autores de Curitiba, as revistas 
independentes Quadrinhópole e Avenida. Formado em Desenho na 
EMBAP - Escola de Música e Belas Artes do Paraná, ministra aulas 
de quadrinhos na rede pública de ensino, além de trabalhar como 
ilustrador e animador. É paulista, mas vive em Curitiba. Atualmen-

te mantém suas publicações independentes e trabalha para o mercado americano.
http://andrecaliman.blogspot.com

Antonio Eder
Nascido em Curitiba, ilustrador e quadrinista. Fez a direção de 
arte de dois longas-metragens em animação “BRICHOS” 2006 e 
“BELOWARS” 2007. Principais trabalhos publicados são Dr. Clima, 
Manticore,  O Gralha, Almanaque Entropya, Informal, Espectros 
Microscópicos e Chalaça.
http://antonioeder.blogspot.com/

  
Bira Dantas
Foi desenhista da revista em quadrinhos “Os Trapalhões” de 1980 
a 82 e intercalador de desenho animado no Estúdio Briquet em 
85. Colaborou em diversas revistas como Bundas, Quadrinhópole e 
Garagem Hermética e jornais como Folha da Tarde, Diário do Povo e 
Pasquim21. Ilustrou livros para Editora Atual e para Ática. Produz 
ilustrações para agências de design em Campinas. Participou em 

livros cooperativados da Editora Virgo: “Brasil, 500 anos”, “Fome de ver estrelas”, 
“Tiras de Letras”, entre outros. É professor na Escola de Arte Pandora, em Campi-
nas. É contratado pelo Sinergia e Sindipetro, onde publica charges, reproduzidas em 
seus flogs. Tem uma revista virtual (Bira, 20 anos de HQ). Toca gaita.
http://quadrinhosbira.blig.ig.com.br/
 

Cadu Simões
É historiador, estudante de grego antigo, mora em Osasco e tam-
bém é quadrinista. Publica na Garagem Hermética, é membro-fun-
dador do Quarto Mundo e atualmente está escrevendo a hq Nova 
Hélade, desenhada por Ângelo Ron. Recebeu este ano (2008) o 
Troféu HQMIX de Roteirista Revelação.
http://novahelade.homemgrilo.com

Caio Majado
Tem 26 anos e ilustra profissionalmente desde os 16. Com foco 
em histórias em quadrinhos, já ilustrou para editoras como: Nobel, 
Daemon, Via Lettera, Editora do Brasil, Abril, da qual colabora todo 
mês na seção de cartas “Diga para gente” da revista Men’s Health, 

entre outras. Já fez trabalhos para a Kaiser, Whiskas, Sundow e Timore Cinema. Em 
2006 ganhou o HQMIX com a HQ “A mosca no copo de vidro e outras histórias”. 
Em 2008 lançou a revista em quadrinhos Conseqüências. É professor de desenho, 
ilustração e histórias em quadrinhos na Academia brasileira de artes.
www.caiomajado.blogspot.com

Chicolam
Formado em Design Gráfico pela Belas Artes SP em 1997. Mestrando em 
Educação com o projeto “Desenho Animado Ambiental” pela UNIVALI. 
Profissional em multimídia, ilustrações, webdesign e animações 2D, 
atualmente dedica-se como professor do curso de Design da Univille.
http://meninocaranguejo.com/blog

 
Cristiane Drews
Pós graduanda em “Gestão Integrada de Desenvolvimento de Pro-
dutos e Processos” e formada em Design com ênfase em móveis 
(2006), ambos pela UNIVILLE. Técnica em Desenvolvimento de 
Produtos, pela Escola Técnica Tupy (2003) com participação na 
34o FECIETT - com o trabalho “Quarto de criança com materiais 
alternativos” obtendo o 1º lugar na categoria desenvolvimento de 

produtos. Participou de cursos como: “Desenvolvimento de Personagens”, na casa 
da cultura, ministrado por Chicolam e curso de preparação de “Gestores da água” 
(2006). Atua no projeto Desenho Animado Ambiental, participando em todas as fa-
ses de desenvolvimento dos desenhos, bem como exposições e eventos. Contribui 
para o desenvolvimento de artigos e editais, também ministrando palestras.
http://meninocaranguejo.com/blog

Daniel Esteves
Roteirista, professor nos cursos de Roteiro, História em Quadrinhos e 
Mangá, diretor da Escola HQEMFOCO. Formado em Desenho de Comu-
nicação (Técnico), além de diversos cursos de Roteiro e Quadrinhos, 
graduado em História/USP. Editor das publicações HQEMFOCO e de 
conteúdo dos cursos HQEMFOCO, participa de publicações de qua-

drinhos nacionais, tais como: FRONT, Quadreca, Garagem Hermética, Quadrinhópole, 
entre outras. Atualmente produzindo a revista Nanquim Descartável, com personagens 
de sua autoria. Ganhador do Troféu HQMIX 2006/2007 de Roteirista Revelação.
http://hqemfoco.com.br/escola

Edu Mendes
Arquiteto e artista plástico, nasceu em São Paulo em 1976. Em 
2006, fundou ao lado de outros artistas o grupo Sócios Ltda. que 
edita a revista independente Garagem Hermética. Quando não 
está no estúdio ou na sala de aula, pode ser encontrado em sebos 
empoeirados ou em salas de cinema vazias.
http://edumendes.viewbook.com

Fabiano Gummo
Nasceu em 1978, em Canoas, Rio Grande do Sul. iniciou sua pro-
dução “verbivocovisual” no final da década de 80, vinculando o 
cotidiano minimalista do pampa urbanizado aos mais diversos su-
portes estético-conceituais, tais como pintura, desenho e poesia-
intersignos. sempre mantendo o “absurdo” como desculpa de ata-
que, Gummo desenvolveu diversos projetos no meio anti-artístico 

setentrional, com destaque para a “I Mostra Platina de Poesia Totalitária Algonauta 
Navepoesia Galacto-Canibal”, em 2002, no Planetário de Porto Alegre. além disso, 
lançou as bases científicas de sua simbiose entre Arte e Matemática na plataforma 
“Destrutura”, e, no início do Século 21, fundou a Fuzzie Cannibal Comics, um selo 
independente de quadrinhos que há alguns anos vem botando na roda uma vasta 
produção de fanzines, minicomics e minigraphicnovels.

Fernanda Chiella
Natural de Porto Alegre, RS, se mudou pra Santa Catarina com 5 anos 
e desenvolveu um sotaque semi paulista semi alienígena. Publicou 
uma HQ one-shot pela Shadowline/Image comics em agosto de 2007 
e atualmente trabalha na Techfront, desenvolvendo a arte de jogos. Só 
ouve música do diabo e lê gibis demais pra sua idade. Ainda reside em 
Florianópolis e de uma maneira geral é um problema com pernas.

http://www.fereleufefa.blogspot.com

Hugo Nanni
Formado em Artes pela Puc de Campinas, Artista plástico, Profes-
sor da rede pública estadual e municipal. Autor premiado no pri-
meiro concurso de HQs da Editora Vardi, com a história “Entidade 
Assistencial” publicada na revista do Toninho do Diabo. Participa 
de iniciativas para a prática das HQs nas escolas. Membro dos 
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grupos Jundcomics (na região de Jundiaí-SP) e do Quarto Mundo.
www.jundcomics.com.br - http://hugonanni.blogspot.com

Jeff Batista
Desenha desde os 9 anos de idade e aos 12 anos descobriu que 
poderia ser pago pra fazer isso, fazer o que gosta e ainda ganhar 
dinheiro, então decidiu que iria ser desenhista. Desde então tra-
balhou como chargista no Jornal Imprensa Livre por 4 anos e meio, 
fez algumas colaborações para o Homem-Grilo, trabalhou com a 
Reverbo por alguns anos e também fez alguns cartuns para o Ip-

sum Design. Hoje em dia está trabalhando com o Rascunho Estúdio.

Josi Bel
Joseana Kanieski é ariana e nasceu em Ijuí, Rio Grande do Sul, 
mas veio pra Cuiabá no colo e se considera uma cuiabana. Sempre 
envolvida com movimentos Culturais em sua cidade e aos poucos 
foi se inserindo no mundo dos quadrinhos através de Ric Milk, que 
na correria de um projeto e outro precisava de uma mão pra desen-
volver suas Hqs. Assim, começou uma parceria que já dura muitos 

anos. Seja ela preenchendo os balões ou colorindo as páginas, pois o desenhista é 
daltônico, e se divertindo criando as histórias do Diário de um Casal. Um outro dom 
dessa artista é a bela forma de dançar que embriaga o desenhista. www.diariodeu-
mcasal.blogspot.com

Jozz
Jorge Otávio Zugliani ou Jozz, é designer gráfico formado pela 
Universidade Presbiteriana Mackenzie. Cursou a Quanta Acade-
mia de Artes, trabalhou em editoras de livros e revistas, além 
de produtoras de tv e cinema. Edita e desenha a revista Zine 
Royale de quadrinhos e ilustrações que está na sua 3ª edição. Em 
2008, o livro O Circo de Lucca, uma hq em metalinguagem, foi 

publicado pela Editora Devir e recebeu o Troféu HQMIX na categoria “Desenhista 
Revelação” pelo Zine Royale 2.
http://www.jozz.com.br

Laudo Ferreira Jr.
Seus primeiros trabalhos publicados foram no início dos anos 80 
através da Editora Press. Foi participante ativo do movimento fan-
zineiro em meados dos anos 80. Em 1995 lançou a adaptação para 
quadrinhos do filme “À meia-noite levarei a sua alma” do cineasta 
José Mojica Marins, o Zé do Caixão, além de produzir várias hq’s 
curtas com o personagem. Participou de várias publicações mix de 

quadrinhos nacionais, além de lançar trabalhos solos como “Subversivos: compa-
nheiro Germano” feito em parceria com o roteirista André Diniz. Criador da persona-
gem erótica Tianinha, vem publicando sua série de hq’s há oito anos consecutivos. 
Recentemente criou o selo Quadro Imaginário para publicar trabalhos seus em par-
ceria com o arte-finalista Omar Viñole, sócio de seu estúdio, o Banda Desenhada.
http://fotolog.terra.com.br/bandamamao

 Leonardo Melo
É formado em estatística pela UFPR e só por aí você já percebe 
o grau de insanidade da figura. Ele leva uma vida paralela como 
roteirista de quadrinhos e cinema, sendo que em outubro de 2006 
lançou, junto com uma equipe de quadrinistas de Curitiba, o pri-
meiro número da Quadrinhópole, que alcançou a marca de cinco 
edições publicadas durante um ano. Atualmente trabalha em vá-

rios projetos paralelos, sejam eles voltados para Estatística, Cinema, Quadrinhos 
ou para a web.
http://www.quadrinhopole.com

Leonardo Santana
É roteirista e editor de quadrinhos. Começou produzindo roteiros 
curtos em zines como o Heróis Brazucas. Em 2004, ingressou na 
equipe da revista Brado Retumbante como roteirista. Posterior-
mente, passou também a ser o editor da revista até a sua saída 
no início de 2007. Através de seu trabalho em Cabala, ganhou em 
2005, o 3º Prêmio DB Artes Independentes de Melhor Roteirista. 

Nos anos seguintes publicou em diversas revistas e fanzines como Areia Hostil, 
QI, A Mosca no Copo de Vidro e outras histórias e Prismarte. Nesta última, ele foi 
agraciado com os Troféus de Melhor Roteirista ( 2006, 2007) e de Melhor História 
em Quadrinhos (2006). Em 2007, recebeu o prêmio de Melhor Roteirista no 1º Troféu 
Alfaiataria de Fanzines. Como editor, além da Brado Retubante, vem lançando espo-
radicamente o fanzine AHQB - Arquivos de História em Quadrinhos Brasileiros. Em 
2008 editou e publicou a revista independente F.D.P.
http://www.leonardosantana.com.br

Marcos Venceslau
Professor, Artista Plástico e Desenhista. Como artista plástico 
aplica as técnicas de desenho e aquarela em papel e em telas de 
tecido, além de pinturas de painéis e murais. Trabalha em Atelier 
próprio “Ñanderu Ateliêr”, onde promove oficinas de artes plásti-
cas, pintura, desenho, HQ, gravura, escultura, e modelo vivo, além 

de trabalhos de encomendas, serviços de criação e editoração. Como ilustrador, 
cartunista e quadrinhista, vem atuando de forma autônoma e em produções in-
dependentes. É fundador do grupo de quadrinhos Mafagafos, extinto. Participa do 
Subterrâneo desde o início com os Piratas e a quatro anos é o editor da publicação.
http://fotolog.terra.com.br/subterraneo

Mario Cau
Artista plástico por formação, quadrinista por paixão. Diz a lenda 
que desenha desde sempre, e hoje defende a Arte Sequencial como 
forma legítima de expressão, comunicação el inguagem. Autor da 
série de quadrinhos Pieces, que homanageia os pequenos pedaços 
poéticos da vida cotidiana. Também participa de publçicações 
como Nanquim Descartpavel, Café Espacial e Sem Crise, e já pu-

blicou em coletâneas nos EUA e Reino Unido. É professor de História em Quadrinhos, 
Ilustração e Desenho na Pandora Escola de Artes.

Mário César 
É chargista do informativo Jornalistas & Cia (www.jornalistase-
cia.com.br), atua como ilustrador e designer gráfico freelancer e 
publica tirinhas para o Top Blog (www.topblog.com.br/quadrinhos) 
da MixMD. Já foi resenhista do site UniversoHQ (www.universohq.
com.br) e trabalhou na Editora Via Lettera como diretor de arte 
e editor de quadrinhos. Também é colaborador e organizador da 

Front, uma renomada antologia de quadrinhos, contos e ilustrações nacionais. Lan-
ça agora a Entrequadros, uma revista independente com seus trabalhos autorais.
www.masquemario.net

Marlon Tenório
Cartunista errante, ilustrador andarilho e quadrinista viajante. Em 
Maceió, nasceu; em Salvador, cresceu; por São Paulo já passou 
e hoje mora no Rio de Janeiro. Enquanto os ventos não mudam, 
trabalha na Globo.com, toca projetos paralelos de quadrinhos e 
ilustração. Tem trabalhos premiados dentro (e fora) do Brasil e já 
contribuiu para diversas publicações de quadrinhos nacionais. Em 

2008 editou e publicou a revista independente A Serpente e a Borboleta.
http://www.marlontenorio.com

Maurício Fig
Maurício Figueirôa (geralmente as pessoas só acertam o sobre-
nome até o Fig, mesmo, então pode ser Maurício Fig). Nascido 
em 1979, não vive de desenho, mas não larga disso desde que 
começou a ler gibis (ou ver as figurinhas). Já participou da pre-
miação “Melhores quadrinhistas da Prismarte 2005” da revista 
independente Prismarte, onde ganhou o prêmio com Leonardo San-

tana pela história “Cláudia Encontra a Felicidade”. Ainda na parceria com Leonardo 
Santana publicaram pela editora Marca de Fantasia a coletânea METRÓPOLES com 
várias das histórias publicadas na Prismarte. Publicou ainda os fanzines Cobaia 1 e 
2 de forma independente. Hoje em dia dedica-se a ilustração e webdesign - mas os 
quadrinhos continuam no seu coração! (que piegas).

Nilson
O cartunista Nilson nasceu em Belo Horizonte, mas foi criado na 
pacata Raul Soares. Entre seus personagens mais conhecidos, está 
o Negrim, inspirado nas experiências de sua infância no interior de 
Minas Gerais. Outro trabalho bastante conhecido é A Caravela, uma 
série de HQs e tirinhas sobre as Grandes Navegações. Em sua incan-
sável “guerrilha do traço”. Publicou charges e cartuns no Pasquim 

e nos principais jornais do país, além de ser um dos criadores do Humordaz e com-
panheiro de Henfil na luta contra a Ditadura. Nos últimas décadas está afastado da 
grande imprensa, encontrando espaço na imprensa alternativa e sindical. 

Omar Viñole
Sua carreira de ilustrador teve início em 1994. Atuou como arte-
finalista no desenvolvimento dos personagens para os produtos 
da “Turma da Xuxinha”. Trabalhou nos estúdios Flash e APA (As-
sociação Paulista de Artes). Em 1996, junto com Laudo Ferreira 
Jr., funda o Estúdio Banda Desenhada. Atualmente envolvido na 
produção de quadrinhos em trabalhos como: Depois da Meia-Noi-

te, Clube da Esquina e A História do Brasil em Quadrinhos.
http://fotolog.terra.com.br/bandadesenhada
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Pablo Mayer
Pavlichenzo Mayorovisky, ou só Pablo Mayer, como é conhecido, nasceu 
em Curitiba há 22 anos atrás. Ex-lutador de vale-tudo, hoje é ilustra-
dor do Jornal A Notícia (Grupo RBS) onde também publica diariamente 
as tirinhas da Brabos Comics. Desenhou o álbum em quadrinhos A 
Casa ao Lado (Editora HQM) e é co-autor da aclamada revista em qua-
drinhos MUCO, eleita a mais engraçada de todos os tempos pelo seus 

familiares. Gosta de sorvete e de amendoim japonês, mas não juntos.
http://braboscomics.com

Paulo Kielwagen
Pós graduando em Design Gráfico e Estratégia Corporativa, Uni-
vali. Formado em Design Gráfico pela Univille em 2006, atua na 
área de animação junto ao projeto de extensão Desenho Animado 
Ambiental desde 2005. Apaixonado pelo desenho e pelos quadri-
nhos desde a infância, em 2006 publicou o livro “Cineducação em 
Quadrinhos”, suas ilustrações junto aos textos do professor Niel-

son R. Modro fizeram um livro agradável utilizando os quadrinhos como um reforço 
ao aprendizado do assunto. Outros trabalhos relacionados: Videoclipe Animado “Soy 
Loco Por Sol” do Mundo Livre S/A; Mundo da Lua Estúdio Gráfico.
http://meninocaranguejo.com/blog

Renato Lima
Formado em Pintura (EBA-UFRJ), começou no mundo dos qua-
drinhos com o fanzine Porão. Desenhou para a primeira revista 
de RPG do Brasil - a Dragão Dourado - e também para a Coleção 
Assombração (editada pelo Ota - revista MAD). Publicou a tirinha 
diária para adolescentes Teenangel no jornal O SUL (RS) após uma 
menção honrosa no Salão Carioca de Humor. Co-editou a revista 

independente MOSH!, com 12 números lançados. A revista foi premiada no HQMIX 
(melhor revista independente e melhor revista mix) em 2005 e 2006. Editou a JUKE-
BOX, com 4 números lançados e ganhou o troféu HQMIX de melhor publicação de 
bolso, em 2008. Além de dar aulas e palestras sobre HQs, também atua como DJ, 
desde 2007, quando organizou o Espaço Jukebox para bandas novas, em Copacaba-
na. Atualmente comanda a festa College Rock Party com edições em várias casas 
noturnas no Rio de Janeiro e apresenta o programa Rock Party na Cidade Web Rock.
www.fotolog.com/jukeboxrock

Ric Milk
Ricardo Leite nasceu em Cuiabá, no dia 13 junho, numa noite fria de 
1979. Começou muito cedo aos 14 anos, publicando em jornais e re-
vistas como a saudosa Vôte! do roteirista Wander Antunes. Adaptou 
os personagens de teatro Nico e Lau para os quadrinhos. Ganhou em 
2000 o 1º lugar em Ribeirão Preto com a hq “Lhéovis”.  Seu primeiro 
álbum, Destino Oeste com Gabriel de Mattos no roteiro, obteve 3 indi-

cações ao HQMIX. Lançou a Gorjeta, com o cartunista Vínicius. Em 2006, participa do 
projeto Bichos do Pantanal, lançando seus personagens infantis da Turma do Mato. Fez 
ilustrações para Austrália através da ZUPI Design. Desenhou para Dreamworks Anima-
tion, quadrinhos da antologia Dreamworks Tales da editora Titan Books e também pela 
americana Digital Webbing. Ultimamente está terminando seu primeiro álbum de Ficção 
Cientifica, Volcanya Blues, feito em parceria com Gabriel de Mattos, e trabalhando nas ti-
ras do Diário de um casal, junto com sua esposa Josi Bel, para o Jornal Folha do Estado.
Site: www.ricmilk.com.br - Blog: www.ricmilk.blogspot.com
 

Rodrigo Montero
Nasceu em 1978 em Belo Horizonte onde ainda vive até hoje. Ele se 
formou em propaganda, mas já vem trabalhando como colorista de 
quadrinhos desde 2003. Além disso também trabalha como redator 
freelance e tradutor. Entre seus principais trabalhos com coloriza-
ção estão uma adaptação para quadrinhos do filme “Amistad” e 
diversas tiras e quadrinhos do Homem-Grilo.

Sergio Chaves
É roteirista, editor e apaixonado por quadrinhos. Atualmente edita 
o premiado fanzine Justiça Eterna (desde 1999) e a revista al-
ternativa Café Espacial, publicação independente que abrange 
várias formas artísticas, como HQs, cinema, literatura, música, 
fotografias, entre outros. Mora em Vera Cruz/SP.
www.cafeespacial.com

Viviane Cris
Viviane Cris
Formada técnica de áudio pelo Instituto de Áudio e Vídeo - IAV 
de São Paulo em 1997. Técnica em informática pela Escola 
MicroImport. Experiência profissional em diagramação de pro-
jetos gráficos de embalagens, mídias impressas e publicidade 
em empresas como Progral Desenhos em São Paulo - SP. Atua 

em parceria em projetos com Chicolam na área de concepção de roteiro, cria-
ção, produção, diagramação, sonorização de animações do personagem Menino 
Caranguejo. Atua também como gerente de conteúdo na internet e trabalha com 
free-lancer no desenvolvimento e atualização de projetos de sites para empresas 
nacionais e internacionais.
http://meninocaranguejo.com/blog

Wagner de Souza
Ilustrador. Começou sua carreira em 2005 fazendo ilustrações 
para apostilas no estúdio HQEMFOCO, depois disso trabalhou du-
rante 1 ano para o estúdio/agência Impacto Quadrinhos fazendo 
ilustrações e quadrinhos. Após isso, trabalhou fazendo ilustrações 
para o site da loja NC Games, referente ao lançamento do jogo 
Grand Teft Auto 4, para revista Rolling Stone Brasil e páginas de 

quadrinhos para a revista Nanquim Descartável. Atualmente está cursando Design 
na UNESP de Bauru, e voltou a trabalhar com o estúdio Impacto Quadrinhos.

Wagner Passos
Nasceu em outubro de 1979 na cidade do Rio Grande, no Rio Gran-
de do Sul. Em 2000 começou a participar de salões de humor e fes-
tivais, criando em 2002 o coletivo chamado Vagão do Humor. Junto 
com a GRAFAR - Grafistas Associados do Rio Grande do Sul produ-
ziu alguns eventos importantes. Participou de exposições coletivas 
em outros países, entre eles Cuba, Polônia, Espanha, Alemanha e 

Portugal. Tem inserções no cartum, charge, caricatura, quadrinhos, ilustração e ani-
mação. Foi premiado nos festivais de humor de São Luis e de Varginha, além de ter 
seu trabalho de animação premiado no 5° Animarte, participando também em festi-
vais como o Granimado e o Animaserra. Em 2006 criou com Alisson Affonso o jornal 
Peixe Frito e em 2007 juntamente com Alisson Affonso e Ivonei D´Peraça a Revista 
Idéia. É um dos criadores do Grupo de Estudos em Animação da FURG, premiado em 
2008 no Animamundi. Escreveu e ilustrou o livro “O Menino do Mar”. 
http://vagaodohumor.blogspot.com

Wanderson de Souza
Quadrinista e ilustrador formado em cursos de História em Qua-
drinhos, Desenho e Ilustração, vêm atuando junto a HQEMFOCO 
há bastante tempo, ministrando aulas nas áreas de Quadrinhos, 
Ilustração e Mangá. Atualmente também coordena o conteúdo dos 
cursos da escola, além de produzir material nas áreas de ilustra-
ção publicitária, editorial e quadrinhos, tendo participado de diver-

sos trabalhos dentro do estúdio HQEMFOCO. Colabora com projetos de quadrinhos, 
tais como: FRONT, Quadrinhópole e Nanquim Descartável.
http://hqemfoco.com.br/escola

Wellington Marçal
Nasci em Curitiba em 1981 (Deus abençoe os anos 80). Autodi-
data, desenho desde que me conheço por gente. Trabalho com 
ilustrações e como colorista de HQ’s. Tenho um blog onde publico 
tirinhas diárias.
www.tiradareta.com

 
Wellington Srbek
Doutor e Mestre em Educação pela UFMG, graduado em História. Pes-
quisador e professor de quadrinhos, roteirista e editor premiado nacio-
nalmente. Profissional com mais de vinte anos de experiência na criação 
de HQs e edição de revistas. Estórias Gerais, trabalho em parceria com 
Flavio Colin, foi publicado de forma independente em 2001, lançado na 

Espanha em 2006 e reeditado no Brasil pela Conrad Editora em 2007. 
http://maisquadrinhos.blogspot.com.

Will
Ilustrador e designer gráfico. Foi um dos responsáveis pela criação 
do fanzine Subterrâneo onde começou a publicar o Sideralman. Em 
2007 ganhou dois Troféus HQMIX, Melhor Fanzine, com o Subter-
râneo, e Melhor Prozine com A Mosca no Copo de Vidro e outras 
histórias. Recebeu menção honrosa de Melhor Desenhista no 1º 
Troféu Alfaiataria de Fanzines. Tem trabalhos publicados nas re-

vistas Front nº 19 (Sonho), Front Especial 100 Anos da Imigração Japonesa no Brasil, 
Prismarte nºs 32 e 42, Projeto Continuum nº 9, Tempestade Cerebral nº 4, Grande Clã 
nº 2, Garagem Hermética nº 5 e nas edições especiais do Subterrâneo. Em 2008 criou 
o personagem Demetrius Dante, o detetive do absurdo.
http://fotolog.terra.com.br/gazetadenovaluz



t
o

d
a

s
 

a
s

 
p

á
g

i
n

a
s




