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Lista de Documentos Digitalizados
Nenhum registro foi encontrado.

Proponente
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Nenhum registro foi encontrado.
Fundamento Legal Portaria Interministerial nr 127/2008
Órgão 42000 - MINISTERIO DA CULTURA
Órgão Vinculado 20411 - INSTITUTO DO PATRIMONIO HIST. E ART. NACIONAL

Justificativa

O bairro do Horto, da cidade de Juazeiro do Norte, Ceará, localizado na colina do mesmo
nome é famoso por abrigar no seu cume a estátua do Padre Cícero. Assim, o bairro foi
criado a partir do caminho percorrido pelos peregrinos que, principalmente, nas romarias
de fevereiro, setembro e novembro, percorrem suas ladeiras até chegar ao seu alto, num
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ato de penitencia, de fé ou de simples turismo religioso. Nesse processo, diversos
peregrinos, chamados de romeiros, se estabeleceram na cidade de Juazeiro do Norte na
esperança de encontrar uma vida melhor sob os ensinamentos do Padre Cícero. Dessa
forma, como manifestação do catolicismo popular, se deu a ocupação do bairro do Horto,
composto em sua maioria por pessoas oriundas de outros lugares do Ceará e do
Nordeste Brasileiro como Pernambuco, Alagoas, Paraíba e Sergipe. Essas pessoas
trouxeram consigo sua bagagem cultural, seus costumes, suas formas específicas de
manifestar sua religiosidade, sua própria identidade. O Bairro de grandes carências
sociais possui grande riqueza e diversidade cultural com diversos grupos culturais, tais
como lapinhas, reisados, cantores de benditos, rezadeiras, penitentes, artesãos de
diversos tipos, além de grupos ligados a religiões de matriz africana. Demonstrando a
complexidade de uma região que mesmo fruto do catolicismo popular, possui uma trama
cultural que perpassa até a motivação original religiosa de usa ocupação urbana. Porém,
essa miscelânea cultural do bairro do Horto é desconhecida da maioria da população da
cidade de Juazeiro do Norte e dos romeiros que a visitam freqüentemente aos milhares.
Por trás de casas humildes, de porta e janela, com 4 ou 5 metros de frente, escondem-se
diversas manifestações culturais brasileiras, diversas práticas já mencionadas, que
precisam ser resguardadas. Atividades econômicas ligadas a produção cultural do bairro
são fomentadas durante as épocas de Romarias. Neste período as calçadas das
simplórias casas são ocupadas por obras de arte esculpidas em madeira, cantadores de
benditos, tocadores de pífanos e zabumbas, pelo artesanato produzido pela população,
onde se amontoam chapéus de palhas, tapetes, almofadas de tecidos, livretos de
cordéis. Além disso, existe uma série de crianças, ligadas as famílias carentes, que
buscam o seu sustento e o da família, guiando os novos romeiros e peregrinos nessa
caminhada de fé. Essas crianças contam histórias da vida do Padre Cícero e de Juazeiro
do Norte e cantam benditos. Contudo, essas crianças, verdadeiros guias do Horto do
Padre Cícero, nunca tiveram uma orientação, numa receberam nenhum tipo de apoio ou
ação educativa que estruturassem melhor a sua ação e que pudessem aumentar sua
compreensão e suas potencialidades. Apesar da importância histórica, simbólica do
bairro do Horto para a cidade de Juazeiro do Norte, trata-se de uma área carente,
também, de pesquisas e ações culturais que beneficiem a população local, aqui reside o
ineditismo da nossa proposta. Em 2011 comemora-se o primeiro centenário da cidade de
Juazeiro do Norte (CE), momento ímpar para lançar uma ação fecunda de preservação
de parte do patrimônio imaterial local que permita um melhor autoconhecimento,
valorização e defesa desse patrimônio, desconhecido para muitos, mais que está vivo,
pulsante e tentado resistir e persistir dentro dessa sociedade de consumo de bens de
massa.

Objeto do Convênio

O MUSEU QUE HÁ ENTRE NÓS: Pesquisa/mapeamento dos saberes, modes de fazer,
formas de expressão, festas, rituais, celebrações, lugares e espaços de importância
coletiva para a comunidade do Horto em Juzeiro do Norte/CE.

Capacidade Técnica e
Gerencial

Arquivos Anexos - Capacidade Técnica e Gerencial
Nome Arquivo Data Upload

digitalizar0001.pdf 29/10/2010 Baixar

OBTV
Opera por OBTV Não

Dados Bancários
Banco BANCO DO BRASIL SA
Agência 0433-2 Conta 492922

Situação
Conta
Regularizada

Data da Última
Modificação 20/12/2010 00:00:00
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Descrição
A instituição bancária informou a regularização da conta do convênio e a mesma está
pronta para ser movimentada.

Datas 
Data da Proposta 29/10/2010
Data Assinatura 29/12/2010
Convênio publicado no
DOU em 14/01/2011
Data Início de Vigência 06/01/2011
Data Término de
Vigência Atual 17/05/2012
Data Limite p/ Prestação
de Contas 14/07/2016

Valores
R$ 107.600,00 Valor Global

R$ 102.100,00 Valor de Repasse
R$ 5.500,00 Valor da Contrapartida

R$ 500,00 Valor Contrapartida Financeira
R$ 5.000,00 Valor Contrapartida Bens e Serviços

R$ 0,00 Valor de Rendimentos de Aplicação
Anexos de comprovação da contrapartida
Nenhum registro foi encontrado.

Cronograma orçamentário do valor do repasse
Ano Valor (R$)

2011 R$ 102.100,00
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