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O QUE FORAM ESSES  

MOVIMENTOS? 

 

SAIBA AGORA  

NO #ZINE do cervo 

Versão on line em www.rifaina.org 

 

 

          FAN 

#ZINE  
O que é #FANZINE? 

 

Trata-se de uma publicação 

despretensiosa, eventualmente 

sofisticada no aspecto 

gráfico, dependendo do poder 

econômico do respectivo editor.  

 



 

 

VOCÊ SABIA (OU) CONHECIA (?) ESTES PROJETOS? 

 

Ecologicamente correto 

Economicamente viável 

Socialmente justo 

Culturalmente aceito 

 

             + encantavale.wordpress.com 

 

 

Trata-se de uma proposta de intervenção e 

pesquisa-ação continuada, de modo a 

apresentar uma cidade que parte 

significativa da população de São Paulo não 

conhece ou não reconhece. 

 

+ fotografourbano.wordpress.com 

 

Difusão do trabalho independente dos diversos 

artistas envolvidos – de Rifaina e região – 

ampliando o contato com o fazer cultural de 

criadores e criaturas, despertando o 

espírito de coletividade e troca de 

experiências. E claro, (disco)tecando sempre 

em vinil satisfação. 

 

QUEM É ERNANI, rifainense radicado em São Paulo por quinze 

anos. Trabalhou como executivo em uma grande 

operadora de turismo; Criou diversos projetos 

socioculturais e mantém aprovação de projetos 

na ANCINE (Agência Nacional do Cinema) e, 

também na Rouanet (lei de incentivo cultural). 

Há dois anos voltou a viver em Rifaina (sua terra 

natal) e vem tentando aplicar diversas ações na 

cultura e no turismo, entre os projetos 

destacam-se: Rifain.org e Festival Encanta Vale. Formado em 

Administração de Empresas com Habilitação em Comércio 

Exterior. Hoje, com 37 anos, traça seu caminho em diversas 

atividades relacionadas ao audiovisual, antropologia, fotografia, 

sociologia, cinema, produção cultural, turismo sustentável e 

ciências políticas. Ernani é filho da Maria Aurea, neto do seu 

Alberto Baraldi, irmão do André, da Elaine e da Adriana. Sobrinho 

do Carlinhos, do Bertinho, do Paulo e do Celso; da Helena, da 

Ada e da Yara. 

 

 

+ facebook.com/ernanibaraldi  

      www.ernanibaraldi.wordpress.com 
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Contracultura é um movimento que teve seu auge 

na década de 1960, quando teve lugar um estilo 

de mobilização e contestação social e utilizando novos 

meios de comunicação em massa. Jovens inovando estilos, 

voltando-se mais para o antissocial aos olhos 

das famílias mais conservadoras, com um espírito mais 

libertário, resumido como uma 

cultura underground, cultura-alternativa ou 

cultura marginal, focada principalmente nas 

transformações da consciência, dos valores e 

do comportamento, na busca de outros espaços e novos 

canais de expressão para o indivíduo e pequenas 

realidades do cotidiano. 

 

Vanguarda (deriva do francês avant-garde) em sentido 

literal faz referência ao batalhão militar que precede as 

tropas em ataque durante uma batalha. Daí deduz-se 

que vanguarda é aquilo que "está à frente". Desta forma, 

todo aquele que está à frente de algo e portanto aquele 

que está à frente do seu tempo em uma atitude poderia 

se intitular como pertencente a uma vanguarda. 

A Vanguarda esta identificada com a promoção do 

progresso social: o indivíduo ou grupo a ela ligado seria 

responsável por um movimento de reformas sociais.  

http://www.ernanibaraldi.wordpress.com/
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http://pt.wikipedia.org/wiki/Consci%C3%AAncia
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http://pt.wikipedia.org/wiki/Militar

