PREFEITURA MUNICIPAL DE SERAFINA CORRÊA
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

PROJETO MINHA SERAFINA EM FOTO
A fotografia é mais do que um registro, é um bem precioso
quando está relacionado a um fato histórico. Nos ajuda a entender o
mundo em diversas óticas. Uma vez que a fotografia possa ser
utilizada como recurso de registro ou até mesmo como arte, sendo
de suma importância para o resgate do patrimônio imaterial de
nossa história pois com o passar do tempo os nossos momentos
vividos e experiências vão ficando pra trás e fica cada vez mais
difícil de se fazer lembrar sendo o registro fotográfico uma das
formas mais adequada de promover a eternização desses
momentos ao mesmo tempo que se revela um potente meio de
levar através das gerações a linha do tempo de nossa história e
cultura.
O Projeto cultural “Minha Serafina em Foto” está em busca
de fotos históricas de moradores de Serafina Corrêa a fim de
promover a reunião de imagens que mostram a cidade entre os
anos de 1903 (data do início das colônias na região) até o ano de
2021. Assim, a percepção visual e a compreensão de que o resgate

de momentos através da arte da fotografia vai além do sentido
físico, envolve sentimentos, histórias e estórias que fizeram e ainda
fazem parte da construção de nossa identidade cultural.

OBJETIVO GERAL
Expressar diferentes olhares sobre o município de Serafina
Corrêa, buscando o resgate de imagens de locais, fatos ou eventos
que fizeram e ainda fazem parte de nossa história buscando o
compartilhamento dessas riquezas culturais para que as novas
gerações conheçam a linha de tempo do município que temos hoje.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
-Valorizar as imagens de nosso município;
-Compartilhar imagens nas redes sociais para conhecimento dessas
imagens para a população da cidade e região;
-Resgatar momentos importantes de nossa história desde a
colonização até a atualidade;
-Aumentar e renovar o acervo fotográfico do Arquivo Histórico
Municipal através do compartilhamento digital das imagens;

-Estimular o surgimento de novos talentos fotográficos;
-Comemorar os 61 Anos de Emancipação Política e Administrativa
de Serafina Corrêa através de imagens fotográficas na forma virtual.

DESENVOLVIMENTO
O Projeto “Minha Serafina em Foto” convida serafinenses a
publicarem imagens históricas de Serafina Corrêa entre os anos de
1903 até a atualidade.
Para participar, é preciso publicar os retratos nas redes
sociais. As fotos devem ser postadas nas redes sociais com a tag:
#minhaserafinaemfoto, durante todo o mês de Julho, mês do
aniversário do município.
Serão aceitas fotografias de pessoas que apareçam na
imagem com monumentos, parque, praça, ruas, avenidas, prédios
ou locais que remetam a nossa cidade.
Os registros fotográficos devem contemplar as riquezas
naturais, a diversidade cultural, os costumes, a gastronomia, a
religiosidade, os monumentos, os pontos turísticos entre outros
momentos que revelem fatos de nossa história.
Ao publicar a imagem, o participante deve seguir as seguintes
orientações:
-usar a hashtag #minhaserafinaemfoto na publicação;

-publicar foto nas redes sociais, inserindo título, local, data e nome
do autor;
-deixar o perfil aberto;
-ao participar do projeto, o autor automaticamente autoriza o uso da
imagem como fonte para o Arquivo Histórico Municipal e assim
autoriza a utilização e divulgação da fotografia inscrita e de seu
nome, sem incidência de qualquer ônus para a Prefeitura de
Serafina Corrêa - RS.

DISPOSIÇÕES FINAIS
As dúvidas referentes ao projeto podem ser encaminhadas
para o e-mail: cultura@serafinacorrea.rs.gov.br ou através do
telefone: (54)99127-3497.
Serafina Corrêa, 28 de Junho de 2021.
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