EXPOSIÇÕES
SESC CAMPOS
SESC TIJUCA
Meio Ambiente e Religiosidade
Período: 21/11 a 30/12
Horário: 3ª a 6ª, 9h às 21h. Sábados,
domingos e feriados, 9h às 18h.

Artesanato e Folclore
Período: 23/11 a 30/12
Horário: 3ª a 6ª, 9h às 21h. Sábados,
domingos e feriados, 9h às 18h.

SESC NOVA IGUAÇU
Cordel e Cantadores
Período: 25/11 a 30/12
Horário: 3ª a 6ª, 9h às 21h. Sábados,
domingos e feriados, 9h às 18h.

RELIGIOSIDADE E MEIO AMBIENTE
A REINVENÇÃO DO NORDESTE
Uma viagem no tempo e ao centro do nordeste brasileiro! A exposição que integra o Projeto “O Nordeste é
Aqui no Sesc RJ”, apresenta a Religiosidade dos nordestinos e o respeito ao Meio Ambiente.
Em 1871 havia apenas uma Capelinha e três pés de Juazeiro... era a conhecida “Fazenda Tabuleiro Grande”
quando o Padre chegou... lá foi onde tudo começou... Hoje o Juazeiro do Norte é a grande marca da
Reinvenção do Nordeste... Agora uma nova história se conta... O Nordeste e sua contribuição para a
humanidade... os patrimônios naturais, religiosos e culturais... legados sob novos prismas...
“O Nordeste é Aqui no Sesc RJ” apresenta nesta montagem, as “relíquias” de Padre Cícero Romão Batista, o
“Padim Ciço”, como é carinhosamente conhecido, nascido no interior do Ceará, há 174 anos. O acervo é
composto de móveis, objetos e documentos que pertenceram ao religioso. Padre Cícero foi um dos líderes
mais respeitados em todo o Nordeste Brasileiro e é sem dúvida uma dos maiores expoentes do Nordeste
do Brasil, onde lutou pelos pobres, contra a fome, pela sobrevivência na seca e levantou bandeiras pela
educação, pela ecologia, pela economia criativa e pelo desenvolvimento tecnológico.
O Nordeste é Aqui no Sesc RJ...
Crenças e histórias do dia-a-dia da Nação Romeira.

BRASIL – REPÚBLICA DO CORDEL!!!
A REINVENÇÃO DO NORDESTE
Uma viagem no tempo e ao centro do nordeste brasileiro! A exposição que integra o Projeto “O Nordeste é
Aqui no Sesc RJ”, apresenta o Cordel como um dos grandes pilares culturais e de divulgação dos saberes
dos nordestinos.
A exposição é uma homenagem ao centenário de morte – 100 Anos de Saudades - do Cordelista paraibano
Leandro Gomes de Barros, que foi também Jornalista no Recife. Leandro foi contemporâneo de Padre
Cícero Romão Batista, Editor de Cordéis, e à época, um dos primeiros distribuidores nacionais de Cordel,
sendo o grande destaque deste ano de 2018. Este ano também, o Cordel será registrado como Patrimônio
Nacional pelo IPAHN.
Folhetos do mestre Leandro e de nossos Mestres da atualidade da nossa Repúbica do Cordel estão aqui
reunidos nesta Praça. O Folclore e o Cordel ainda hoje estão presentes também em outras Praças do Brasil
e aqui na Homenagem a Leandro Gomes de Barros... ele traz na mala de couro, os “saberes nordestinos” e
muito mais do que sonhos... novas e melhores formas de vida.
O Nordeste é Aqui no Sesc RJ...
Folhas soltas: histórias do dia-a-dia da Nação Romeira.

FOLCLORE E ARTESANATO SUSTENTÁVEL
A REINVENÇÃO DO NORDESTE
Uma viagem no tempo e ao centro do nordeste brasileiro! A exposição que integra o Projeto “O Nordeste é
Aqui no Sesc RJ”, apresenta o Folclore e o Artesanato Sustentável entre as principais e maiores fontes de
renda e de divulgação da Cultura Nordestina na atualidade.
Reinventando as tradições, Padre Cícero foi um dos grandes incentivadores das festas populares, que no
Nordeste, em sua grande maioria se fundem à religiosidade, como formas de expressões. Movimentam a
economia e ainda divulgam mensagens de respeito à vida e ao meio ambiente.
O Artesanato também tem espaço de destaque e ao lado do Folclore faz a moda... coletes, bolsas de couro,
sandálias, utensílios para casa e decoração, movimentam as grandes Feiras tradicionais nordestinas.
A Exposição é montada com Participação do Geopark do Cariri Cearense, o primeiro Geopark Mundial
UNESCO das Américas e o único no Brasil. É hoje um dos mais importantes Programas de Desenvolvimento
Regional Sustentável. É um território Vivo resultante da interação entre o homem a natureza e o tempo, e
constitui-se como uma inovadora proposta de território que promove valores e identidades de seus atores
em diferentes cenários de significativo valor geológico, paleontológico e arqueológico, além de uma valiosa
herança cultural e de significativo potencial para práticas do exercício verde. Peças exclusivas do artesanato
da região do Cariri vieram com apoio do Geopark/UNESCO
O Nordeste é Aqui no Sesc RJ...
Lendas e modas do dia-a-dia da Nação Romeira.

