Baseado em lembranças coletivas e individuais, na oralidade, e em contos e “causos” que são
passados de geração em geração, Roseira, Medalha, Engenho e Outras Histórias é um relato
emocionante sobre a luta de pessoas reais vivendo uma vida duramente real. Acompanhe a
trajetória de duas famílias às voltas com suas diferenças, tragédias e comédias, sonhos e
perspectivas, construindo a sua história no sertão nordestino durante o movimento retirante da década de 1970.
Ao introduzir um Brasil bem diferente daquele que se vê nas áreas urbanas, permeado pelo
Cangaço e negligenciado pelos que detêm mais privilégios, este quadrinho pinta com cores
fortes e exuberantes muitas das características nordestinas tradicionais, como o folclore,
os engenhos de cana de açúcar, os “cabras machos”, a busca por rastros e pegadas de uma herança ancestral e as relações humanas que se desenvolveram em torno da cultura que ali
se estabeleceu.
Esta é uma das primeiras publicações a integrar o selo Original Pipoca & Nanquim, cuja proposta é oferecer ao leitor o que há de melhor no quadrinho e na literatura nacional, sempre
com a qualidade editorial e o acabamento gráfico à altura das obras e do desejo dos fãs.

SOBRE O AUTOR
Do alto de seus quarenta anos, Jefferson Costa é um artista multitarefa que trabalha nas áreas mais variadas, fazendo desde peças
publicitárias, storyboards e ilustrações, até histórias em quadrinhos. Na nona arte, é lembrado principalmente por seu trabalho
como desenhista nas seguintes obras: A Tempestade, baseada no romance de William Shakespeare e vencedora do Troféu HQMix de
2013, na categoria Adaptação para os Quadrinhos; La Dansarina, vencedora do HQMix de 2016, nas categorias Melhor Roteirista e
Melhor Edição Especial; e Jeremias: Pele, da coleção Graphic MSP, laureada com o mesmo prêmio em 2019, nas categorias Edição Especial Nacional e Publicação Juvenil, e finalista do Prêmio Jabuti de quadrinhos. A Dama do Martinelli, Bang Bang e Arcane Sally

& Sr. Vapor são outros pontos de partida para se conhecer o talento de Jefferson. Roseira, Medalha, Engenho e Outras Histórias
marca sua primeira incursão como escritor e artista em uma mesma HQ.
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Projeto realizado com o apoio do Governo do Estado de São Paulo,
Secretaria da Cultura, Programa de Ação Cultural 2018.
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