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Festa da banana será vitrine para artesanato em Jaíba
Enviado por Fernando Lucas
24 de março de 2007

* Por AntÃ´nio CarlosJAÍBA -- A AssociaÃ§Ã£o dos ArtesÃ£os de Jaíba firmou parceria com a Emater, Consórcio
UniÃ£oGeral e AssociaÃ§Ã£o de ArtesÃ£os do Projeto Jaíba, visando o cumprimento de convÃªnio com a prefeitura de Jaíba
para ornamentaÃ§Ã£o da 13Âª Festa Nacional da Banana, que se realiza entre os dias 26 e 29 de abril. Na
ornamentaÃ§Ã£o serÃ£o utilizados 30 profissionais, sendo 25 da AssociaÃ§Ã£o da sede do município e cinco da
AssociaÃ§Ã£o do Projeto Jaíba.
Os artesÃ£os buscam com a parceria, divulgar o artesanato da regiÃ£o, ser parte do turismo local, gerar emprego e
renda, além de utilizar a festa como vitrine para exposiÃ§Ã£o de suas criaÃ§Ãµes. Na ornamentaÃ§Ã£o será utilizado
basicamente o tronco da bananeira para criaÃ§Ã£o das artes.
A AssociaÃ§Ã£o já trabalha a todo vapor e pretende concluir as artes 10 dias antes do inicio da festa. Dentre as
criaÃ§Ãµes que serÃ£o expostas e servirÃ£o de ornamentaÃ§Ã£o, destacam-se: esteiras, bananeiras feitas de garrafas
descartáveis, vestimentas femininas como biquínis, cangas e sutiÃ£s, e muita arte em madeira.
A técnica que mais chama a atenÃ§Ã£o é a produÃ§Ã£o do papel para os convites das autoridades, que é feito da fibra
da bananeira, usando uma técnica milenar. Esta técnica era utilizada pelos povos egípcios na produÃ§Ã£o do papiro, a
3.200 anos ac, e eram extraídos de uma planta do mesmo nome. O convite irá retratar a versatilidade da utilizaÃ§Ã£o do
tronco da bananeira e mostrará a habilidade dos artesÃ£os de Jaíba.
Os artesÃ£os se declaram satisfeitos com o convÃªnio firmado com a prefeitura, por que, além de terem a oportunidade
de exporem suas criaÃ§Ãµes, serÃ£o remunerados por elas. Todo trabalho será orientado pela Emater e fiscalizado pela
Secretaria de Agricultura do município.
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