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APOIO DO GOVERNO DO ESTADO É DECISIVO PARA REALIZAÇÃO
DA FEIRA DO LIVRO, DA CAMINHADA DO FOLCLORE E DO
FESTIVAL DE SANFONEIROS
Mesmo com dificuldades econômicas
alegadas pela Universidade Estadual de
Feira de Santana (UEFS), não faltou
empenho do Governo do Estado, através
das Secretarias Estaduais de Educação e
Cultura, por intermédio do deputado
estadual e líder do governo Zé Neto (PT),
para solucionar as questões voltadas a
Feira do Livro, a Caminhada do Folclore e
ao Festival de Sanfoneiros, organizados
pelo Centro Universitário de Cultura e Arte
(CUCA). Foram disponibilizados pelo
Governo do Estado R$ 270 mil reais para
financiar a estrutura e algumas atrações, da 8ª edição da Feira do Livro – Festival Literário
e Cultural de Feira de Santana, além de R$ 150 mil reais para aquisição de vale-livros a
serem utilizados por estudantes da rede pública de ensino e professores. Já para a
Caminhada do Folclore e o Festival de Sanfoneiros foram disponibilizados R$ 100 mil
reais para a execução.
Zé Neto agradece o empenho de todos e destacou a importância da realização desses
eventos culturais. “Tudo que estiver ao nosso alcance para evitar que nós percamos estes
importantes eventos culturais nós vamos
fazer, até porque queremos avançar com
ações para o segmento da cultura e não
perder espaços significativos. Não posso
deixar de agradecer ao governador Rui
Costa, ao Secretário da Cultura Jorge
Portugal e ao Secretário de Educação
Osvaldo Barreto que tiveram toda boa
vontade de sentar com a Universidade e
dar apoio para a concretização e
realização destes importantes eventos”,
disse. “Atualmente temos um setor do
Mandato que cuida especificamente de
assuntos voltados para a cultura,
coordenado por Aloma Galeano. A nossa expectativa é ampliar a nossa participação nos
processos relacionados as ações e as atividades culturais, já que a cultura é a alma de um
povo e a expressão mais singular dos nossos sentimentos”, pontuou Zé Neto.
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UEFS CONFIRMA A REALIZAÇÃO DA 16ª CAMINHADA DO
FOLCLORE
A Universidade Estadual de Feira de
Santana (Uefs) confirmou para 18 de
outubro, um domingo, a realização da
16ª Caminhada do Folclore. As
inscrições dos grupos interessados
devem ser feitas de 26 de agosto a 25
de setembro. Os formulários de
inscrição estão disponíveis na página
d o C u c a n a i n t e r n e t
(www.uefs.br/cuca). No início de julho,
o Centro Universitário de Cultura e Arte
(Cuca), entidade da Uefs responsável
pela organização e realização do
evento, anunciou o cancelamento da
Caminhada em função das dificuldades orçamentárias da Universidade. A direção do
Cuca revelou que, diante da situação, houve mobilização junto ao Governo do Estado,
através do deputado estadual Zé Neto, o que resultou na destinação de recursos da
Secretaria de Cultura (Secult). Os preparativos foram retomados após acordo em que os
custos serão administrados pela Secult, cabendo ao Cuca a execução técnica do evento.
O Cuca está localizado na rua Conselheiro Franco, 66, centro, Feira de Santana, BA.
Telefone (75) 3221-9766.

FUNDAÇÃO CULTURAL PALMARES ABRE EDITAL PARA
MUNICÍPIOS ATÉ O DIA 30 DE SETEMBRO
A Fundação Cultural Palmares contemplará até 25
projetos oriundos de municípios distintos do país, com
período de execução de até dois anos. Será um valor
total de R$ 3 milhões para apoio. As propostas devem
prever projetos e programas que contribuam com a
proteção e a promoção das manifestações culturais de
grupos e comunidades tradicionais, de maneira a
estimular a transmissão de conhecimentos e práticas
culturais para as novas gerações. Veja mais informações
em: http://www.cultura.gov.br/editais
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