DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DOS MUSEUS DO RS
CADASTRADOS NO SISTEMA ESTADUAL DE MUSEUS – SEMRS

Prezados,
Solicitamos que as instituições cadastradas junto ao SEM/RS enviem seus eventos para divulgação até quinta-feira de cada
semana.

Regras para divulgar atividades das Instituições cadastradas junto ao SEM/RS:

1 – As divulgações dos eventos são exclusivas das instituições devidamente cadastradas junto ao SEM/RS;
2 – É imprescindível que conste no material a ser divulgado o nome completo da atividade com o horário do evento, o
período de duração, nome e endereço completo da instituição. Arte da divulgação em jpg.
3 – Enviar a divulgação para o email semrsmuseus@gmail.com
4 – Todas as solicitações serão analisadas pela equipe técnica do SEM/RS que autorizará ou não a divulgação.

Atenciosamente,
Equipe do SEM/RS
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5ª Região

Município: São Borja

“Identidade e imaginária jesuítico-missioneira da Redução de São Francisco de Borja: Altares
particulares, da idolatria ao fogo.”
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O interesse:
Cada município, escola, ou instituição que desejar receber a exposição devera contatar pelo e-mail do
autor jfernandocorrea@yahoo.com.br ou pelo fone (55)99912-1311 informando o interesse, e verificando
a disponibilidade para os dias solicitados. Ela não tem custo, o interessado deverá combinar e providenciar
a retirada dos banners com o autor e sua entrega posteriormente, e ficará de responsável durante o período
acordado.

O Produto:
A exposição itinerante A educação patrimonial, é uma ferramenta, importante na conscientização do
passado histórico, capaz de estabelecer diálogos com o passado e proporcionar a inclusão de grupos
excluídos. Bem pertinente ao caso de São Borja, onde entendemos que a educação patrimonial deixa uma
lacuna que precisa ser preenchida a fim de se tornar um fator motivador para o entendimento e
conhecimento do legado missioneiro e difusor do turismo regional. Escolhemos como elemento
propagador de nossa pesquisa e de apoio à educação patrimonial, a criação de uma exposição itinerante,
voltada à valorização do legado jesuítico missioneiro da antiga Redução de São Francisco de Borja, que
possa circular visitando cidades, escolas, associações, parques, praças, etc. democratizando assim o acesso
à cultura e difundindo o conhecimento patrimonial.

Neste contexto, a exposição itinerante ficou assim representada:
Banner 1: Abertura
Banner 2: 30 Povos Missioneiros
Banner 3: Redução de São Francisco de Borja
Banner 4: O escultor Brasanelli
Banner 5: Arte Jesuítico-Charrua
Banner 6: Imaginária virou notícia
Banner 7: Inventário da Imaginária Missioneira
Banner 8: Retábulo Missioneiro
Banner 9: São Francisco de Borja
Banner 10: Menino Jesus
Banner 11: Santo Antônio de Pádua
Banner 12: São João
Banner 13: São Joãozinho Batista
Banner 14: Imaginárias não inventariadas – Idolatria
Banner 15: Reflexão identitária – Ao fogo
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Município: Cachoeira do Sul

Instituição: Museu Municipal de Cachoeira do Sul - Patrono Edyr Lima
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