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ATIVIDADES DA ARENA JOVEM, NA 8ª FEIRA DO LIVRO, FORAM 
PRÉVIA PARA O FESTIVAL DA JUVENTUDE

No intuito de promover a cultura entre os jovens 
da cidade, foi criado a Arena Jovem, espaço que 
traz apresentações dos mais diversos 
segmentos, na 8ª Feira do Livro. Durante os dias 
26 e 27 de setembro, o espaço da Arena, na 8ª 
Feira do Livro, foi dinamizado e organizado pela 
comissão do Festival da Juventude do Portal do 
Sertão. A Arena foi apenas uma mostra do que 
acontecerá no I Festival da Juventude Portal do 
Sertão. O Cantor Bruno Bezerra, o cordelista 
O l i v e r  

Brasil, o grupo Unidade de Guerrilha, o artista de 
rua José Girolento e o Anihime movimentaram o 
espaço, atraindo centenas de pessoas.

A 8ª Feira do Livro aconteceu na Praça João 
Barbosa de Carvalho - Praça do Fórum, sendo 
organizada pela Universidade Estadual de Feira 
de Santana (Uefs) e entidades parceiras. As 
demais atividades serão desenvolvidas nos 
períodos diurno e noturno, até domingo (27).

SOBRE O FESTIVAL
O Festival da Juventude em Feira de Santana é um projeto para jovens do município, das 
demais cidades do território Portal do Sertão e regiões vizinhas. A ideia é utilizar como 
modelo o Festival da Juventude realizado desde 2011 em Vitória da Conquista, 
adequando-o para a realidade e as necessidades do Portal do Sertão, e a partir do diálogo, 
construir uma proposta partilhada. A iniciativa conta com o apoio do Deputado Estadual Zé 
Neto, SESC, Consórcio Público Portal do Sertão e Instituições Civis voltadas para o 
segmento da juventude na cidade de Feira e região.
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PROJETO DO FESTIVAL DA JUVENTUDE DO PORTAL DO SERTÃO É 
APRESENTADO EM SECRETARIAS DO ESTADO
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Desde julho deste ano está acontecendo 
uma articulação entre representantes de 
instituições diversas da cidade e região 
voltadas para o segmento da juventude para 
derivação de um festival de múltiplas 
atividades culturais, sociais e esportivas para 
o público jovem de Feira e território Portal do 
Sertão. Formou-se, portanto, uma comissão 
mista integrada por representantes do 
Consórcio Público do Portal do Sertão, 
Mandato da Luta, Aprisco, Levante, November Rock, H2F, Pastoral da Juventude, 
ANIHIME, Neojibá, dentre outras representações ligadas aos segmentos da capoeira, 
música regional, percussiva e cordel. Esta comissão elaborou a proposta escrita para o 
Festival da juventude do Portal do Sertão, com período de realização previsto em 
dezembro de 2016 e está agora em fase de apresentação do projeto a algumas 
Secretarias do estado. A comissão pretende até o final de outubro já possuir uma definição 
da captação do recurso necessária a realização do Festival da Juventude do Portal para 
que a juventude de Feira e região possa, enfim, consagrar coletivamente um ambiente 
festivo e propício a trocas de saberes, debates e capacitações das mais variadas. Acesse 
a  p á g i n a  d o  F e s t i v a l  d a  j u v e n t u d e  d o  P o r t a l  d o  S e r t ã o  e m :  

  www.facebook.com/festivaldajuventude

CONFIRA OS EDITAIS ABERTOS PARA A CULTURA

O Ministério da Cultura está com editais abertos para 
a sociedade civil realizados por pessoas físicas e 
jurídicas nas áreas: bibliotecas comunitárias, pontos 
de leitura e ambientes sociais diversos de promoção 
da leitura; apoio a feiras de livros e eventos literários 
existentes no País, com no mínimo duas edições 
realizadas; e ações e projetos educacionais a serem 
realizadas em  museus. As inscrições para os 
respectivos editais ficarão abertas até o dia 26 de 

outubro. Para maiores informações com relação a inscrição e os valores destinados de 
cada edital acesse: http://www.cultura.gov.br/editais  

http://www.facebook.com/festivaldajuventude
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