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No Google, resume-se em gênero da literatura de
massa, vinculada por revistas especializadas e
apresentada em forma de quadrinhos fotográficos,
com textos sucintos em legendas e balões.
Na Oficina de Educomunicação, a fotonovela se
resumiu em muito (MUITO MESMO!) trabalho em
grupo. Ao produzirmos, pensamos e relembramos
fatos e histórias da nossa cidade, lugar esse que
possui diversos contos interessantes, nas quais
ficamos curiosos em explorar cada uma deles. E
descobrimos que nem toda a população tem
conhecimento sobre a história da cidade. Decidimos
então levar essa narrativa até a população
serralitrense, por meio deste livreto de fotonovela,
sendo uma forma divertida de compartilhar tudo que
descobrimos sobre a cidade!

Herança de gerações
A história
começa
quando duas
irmãs ganham
uma máquina
de costura
de sua mãe.

Na juventude, Maria, a
irmã de Herci, vai
embora e deixa a
máquina pra ela.

Adeus,
minha
querida
irmã...

Foi um
ótimo
presente
ter ganhado
essa
máquina!

Anos depois...dona Herci ainda
costurava em sua máquina.

Já está na
hora de
trocar minha
máquina

TIA,
CHEGUEI!

E assim Ana partiu levando a
máquina......

Nossa...quanto tempo! Não
te vejo desde o funeral de
sua mãe.

Você gostaria de ficar com
minha máquina???

Claro,
tia!

E a máquina tão antiga, mas ainda funcional,
continuou em família para lindas costuras.

FIM

Como tudo começou...
Antigamente, na região do Alto Paranaíba vivia o Capitão
Luiz Manoel Leite de Alcobaça, um homem de muita fé...

... e atrasado.

@#%&*
@%!
Começaram
sem mim de
novo?!

Cansado de esperar, o
padre começa a missa
antes da chegada do
capitão.
Jesus,
me
abana!

Mesmo chateado, o Capitão
decide participar da missa.

Quer saber?
Vou construir uma
capela mais perto
da minha casa.

Ele constrói
sua própria
capela...

Bença,
seu
padre!

"E hoje, graças ao Padre e ao Capitão,
Serra do Salitre e seus moradores podem
contar esta e muitas outras histórias!

FIM

Certa noite, uma mulher
desconhecida contava histórias na
praça enquanto os jovens se
aproximavam para escutar...

...As Lendas
Urbanas de Serra

Tempos
atrás, uma
linda mulher
morre. E,
insatisfeita
com sua vida
do outro
lado, decide
voltar para
aterrorizar
pessoas.

Não se sabe quando
ela pode aparecer,
mas eu já avistei sua
alma caminhando
embaixo do viaduto
da cidade.
Cuidado com a viúva negra!

Perto de lá, conta-se também
sobre a mulher da porteira...

Quando alguém
se aproxima da
porteira, ela
abre sozinha,
ou...

...Não
abre!

Ea
mulher
de
branco
não
deixa
ninguém
passar...

????????
E dizem que esse local que estamos
agora já foi um cemitério e até hoje é
assombrado. Mas chega de história,
preciso descansar. Adeus!

PUFF!
E desaparece sem deixar
vestígios...

?
FIM

A Velha no espelho

Oi Vó, “Bença”! Como cê tá?

Oi minha netinha,
estou bem...

...tirando as dores na
coluna e o problema
nas “vista”

Xiiii, isso é açúcar ou
sal???

Finalmente chega o dia de
fazer a cirurgia e ela sai
de lá curada das vistas.

Estou me sentido
ótima, finalmente vou
me enxergar no
espelho.

QUE CARA É
ESSA?

Preciso é de
uma plástica...

FIM

O Conselho do
Instituto Lina
Galvani esteve
em Serra do
Salitre visitando
os projetos
realizados na
cidade.

E esse capacete
que não para!
AFFFF!!

Complexo Minero Industrial da Serra
do Salitre (CMISS)
Fazenda Pavão

Projeto Comunidade de Aprendizagem
Reunião com o Comitê de
Mobilização de Serra do Salitre

Juntos
somos mais
fortes!

Uai, que
queijo
bão!

Projeto Brincando e Aprendendo
contemplado pelo Edital Agenda
de Suturo - Serra do Salitre

Fique por dentro do que acontece na cidade. Participe!

