Laércio Oliveira abre os
trabalhos do Fórum Nordeste
das Artes
O presidente do Sistema Fecomércio/Sesc/Senac, Laércio Oliveira, abriu oﬁcialmente
ontem à noite, no Hotel Sesc Atalaia, os trabalhos do Fórum Sesc Nordeste das Artes,
com a palestra do professor Danilo Santos de Miranda, diretor regional do Sesc São
Paulo. Ele veio a Aracaju a convite do presidente para falar sobre a política cultural do
Sesc.
Segundo Laércio, esse encontro tem a ﬁnalidade de agregar a classe artística para o
diálogo e propor um debate em torno da formação de proﬁssionais, no sentido de
aprofundar reﬂexões sobre a política cultural da instituição, principalmente no que
concerne os princípios da diversidade e do direito à cultura. “O Sesc respira arte e sem

dúvida é uma oﬁcina permanente que estimula os processos criativos e abre espaço
para o fazer cultural de diversas linguagens. Sinto-me honrado de poder contribuir e
impulsionar a produção artístico-cultural do meu Estado, facilitando o acesso
democrático da população à bens culturais, através de projetos como Aldeia Sesc de
Artes, Sescanção, Sonora Brasil, Palco Giratório e tantos outros que acontecem dentro e
fora dos muros institucionais”, disse o presidente.

Para uma plateia atenta, formada por artistas, produtores culturais, estudantes,
pesquisadores, professores e representantes de órgãos públicos e privados, o professor
Danilo fez um breve resumo sobre a origem do Sesc, ainda na década de 40, e destacou
o projeto socioeducativo desenvolvido pela instituição em São Paulo, que compreende o
papel central da arte, o norte de boa parte de seus programas. “Nossos centros culturais
e desportivos são idealizados, projetados e geridos como locais propícios ao contato e à
interação com as diversas linguagens e manifestações da arte, com especial atenção à
busca por transpor barreiras (físicas e simbólicas) entre os trabalhos artísticos e os
públicos”, acrescentou.
A diretora regional do Sesc, Aparecida Farias, destacou a importância de promover
eventos desta natureza e aproximar a classe artística do Estado. “O Sesc está de portas
abertas para recebê-los e juntos fortalecermos uma rede de fomento e visibilidade a
todas manifestações culturais. Recorrentemente lançamos editais de credenciamento,
para que todos de forma transparente possam participar e compartilhar sua arte de
maneira proﬁssional e igualitária em nossas programações”, disse a diretora
parabenizando o engajamento da equipe técnica e a participação do público.

O Sesc também brindou os convidados com a apresentação do Samba de Coco São João,
do município de Indiaroba, na abertura dos trabalhos – momento que chamou a atenção
do palestrante e demais participantes pela beleza genuína da indumentária, dos
instrumentos, da música marcante e ritmo sincopado. O Samba de Coco é uma das mais
tradicionais manifestações culturais de Sergipe e o Sesc tem somado esforços no
sentido de manter viva essa tradição, inserindo os grupos na programação do Regional
e em projetos de circulação nacional.
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Nos dois dias de realização, o Fórum Nordeste das Artes irá aprofundar reﬂexões sobre a
Política Cultural do Sesc, Direitos Autorais, Gestão de Carreira e Produção Independente,
Sustentabilidade nos Projetos Socioculturais, Elaboração e Gestão de Projetos Culturais,
Marketing Digital e a Importância da Inteligência Emocional nas Redes de Convivência.
O projeto é patrocinado pelo Departamento Nacional do Sesc, com acesso gratuito e
certiﬁcação. A próxima fase do Nordeste das Artes acontecerá em agosto e a
programação estará voltada para vivências e intercâmbios entre artistas do Nordeste na
área de literatura.
https://www.ﬂickr.com/photos/fecomerciosergipe/sets/72157690756292233/

