
Assembleia Legislativa
Av. Luiz Viana Filho, S/N - C.A.B. Gab.: 207 - Prédio Nelson David Ribeiro

Tel.: 71 3115 7000/7133 Fax: 71 3115 5528 - Salvador/BA
e-mail: zeneto@alba.ba.gov.br

Gabinete em Feira de Santana
Rua Domingos Barbosa de Araújo, nº 333 - Kalilândia 
CEP 44001-280 Tel.: 75 3223 2728
site: www.zeneto.com.br

FALE COM ZÉ NETO
Assembleia Legislativa

Av. Luiz Viana Filho, S/N - C.A.B. Gab.: 207 - Prédio Nelson David Ribeiro
Tel.: 71 3115 7000/7133 Fax: 71 3115 5528 - Salvador/BA

e-mail: zeneto@alba.ba.gov.br

Gabinete em Feira de Santana
Rua Domingos Barbosa de Araújo, nº 333 - Kalilândia 
CEP 44001-280 Tel.: 75 3223 2728
site: www.zeneto.com.br

FALE COM ZÉ NETO

INFORMATIVO CULTURAL DO MANDATO DO DEPUTADO ESTADUAL ZÉ NETO | Feira de Santana- Bahia | 2016

FUNDAÇÃO CULTURAL DA BAHIA REALIZA CADASTRO PARA 
DIVULGAR A PRODUÇÃO LITERÁRIA BAIANA

ARTISTAS, PRODUTORES E AGENTES CULTURAIS PODEM 
CADASTRAR SEUS EVENTOS NA AGENDA CULTURAL DA BAHIA

Lançado em outubro de 2016 na Festa Literária 
Internacional de Cachoeira (FLICA), o projeto 
Mapa da Palavra.BA realizado pela Fundação 
Cultural do Estado da Bahia (FUNCEB), unidade 
da  Secre ta r ia  de  Cu l tu ra  da  Bah ia  
(SecultBA)pretende identificar escritores nos 27 
territórios de identidade da Bahia e ajudar a 
divulgar suas produções. "Esse mapeamento é fundamental para conhecermos quem faz 
a nossa cultura e, a partir daí, aprimorar nossas políticas públicas em uma área tão 
importante como a Literatura. Iremos identificar escritores, poetas, cronistas, recitadores e 
cordelistas que encantam através da palavra", afirmou Jorge Portugal. O cadastramento 
no Mapa da Palavra.BA segue até 14 de março. Escritores que atuam nos 27 territórios de 
identidade do estado ou baianos que residem fora podem se inscrever.
Após o período de inscrições, as próximas etapas serão a seleção das produções literárias 
e o lançamento da plataforma virtual do projeto, com biografias e produções literárias dos 
artistas da palavra. Na sequência, serão realizadas quatro publicações virtuais e/ou 
impressas das obras de artistas selecionados. Para acessar o portal do Mapa da 
Palavra.BA basta acessar: http://www.fundacaocultural.ba.gov.br/mapadapalavra/

A Agenda Cultural da Bahia é uma 
publicação mensal da Fundação Cultural do 
Estado da Bahia voltada para a divulgação 
de atividades e eventos artístico-culturais 
realizados na Bahia. A Agenda adquiriu 
recentemente um novo site que continua 
c o m  o  m e s m o  e n d e r e ç o :  
www.agendacultural.ba.gov.br, porém sua 
visualização se adapta a dispositivos 
móve is  e  computadores .  Para  o  
desenvolvimento do site e do app foram 
utilizadas as mais atuais tecnologias de 
programação como o HTML5 e o SWIFT, a 
r e c é m - l a n ç a d a  l i n g u a g e m  d e  
desenvolvimento para produtos Apple. 
Artistas, produtores e agentes culturais 
podem cadastrar seus eventos na Agenda 
Cultural da Bahia, para isso basta acessar 
a o  s i t e  a t r a v é s  d o  l i n k :  
http://agendacultural.ba.gov.br/eventos/ e 

inserir as informações sobre o seu evento Aproveite!

http://www.agendacultural.ba.gov.br
http://agendacultural.ba.gov.br/eventos/
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Boletim da Cultura

GOVERNO GARANTE 110 PROJETOS CULTURAIS NA BAHIA A 
PARTIR DE JANEIRO 

Edição e Diagramação:
Aloma Galeano

“Já iniciamos o pagamento dos projetos 
selecionados pelo Agitação Cultural, 
garantindo uma intensa programação em 
todo o estado a partir do Verão”, disse o 
secretário estadual da Cultura (Secult), 
Jorge Portugal, ao falar sobre o Edital de 
Dinamização em Espaços Culturais, que 
está garantindo a realização de 110 projetos 
por meio do Fundo de Cultura da Bahia 
(FCBA). O titular da pasta também disse que 
o cronograma de eventos, que vai 
movimentar o cenário cultural baiano entre 
janeiro e julho de 2016, será divulgado pela 
Secult em breve. Em 2015, a secretaria 
concluiu o pagamento em parcela única 
para todos os proponentes, investindo mais 
d e  R $  1 0  m i l h õ e s  n o  p r o j e t o .

As propostas selecionadas pelo edital serão realizadas em espaços culturais 
convencionais – como teatros, museus, arquivos públicos ou bibliotecas – e também em 
espaços que funcionam ou possuem possibilidades reais para funcionar como centros e 
elos de difusão, fruição, formação e produção de conteúdos artístico-culturais, com 
ambientes capazes de abrigar ações culturais abertas à população, como shows, 
espetáculos, exposições, exibições audiovisuais, realização de oficinas, dinâmicas sócio-
educativas de conteúdo cultural e outras atividades afins.
Foram contempladas propostas da capital metropolitana e de municípios do interior do 
estado, a exemplo de Lençóis, Andaraí, Cachoeira, Camaçari, Serrinha, Senhor do 
Bonfim, Juazeiro, dentre outras cidades. Em Feira de Santana foram contempladas 
através do edital Agitação Cultural as propostas: O Beco é Nosso, de Marcio Antonio Silva 
dos Santos (Marcio Punk) no valor de R$ 108.880,00, Orí – Africania em Circulação, de 
Uyatã Rayra Lopes Ribeiro no valor de R$ 93.372,53, Música no Museu Raimundo de 
Oliveira, de Vinicius Melo de Britto no valor de R$ 97.260,00 e Jam na Cuca, de Gilmar de 
Souza Araújo no valor de R$ 112.277,74.
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