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MANDATO DA LUTA PROPORCIONA A ARTISTAS E GRUPOS
CONSULTORIAS GRATUITAS NA ÁREA DE CULTURA
O Deputado Zé Neto, através do Mandato
da Luta, vem oferecendo gratuitamente
consultorias individualizadas para artistas
e representantes de grupos culturais que
têm interesse em elaborar projetos e
captar recursos no segmento da cultura.
Além da área de elaboração de projeto,
também estão sendo designadas
consultorias em enquadramento de
projetos (para o caso de pessoas que já
possuem projetos estruturados, porém
não sabem para qual lei de incentivo ou
edital podem enquadrar o projeto) e em
prestação de contas, sendo que neste
caso as consultorias serão prestadas a
partir do final de março. As consultorias
estão sendo realizadas pela produtora
cultural Aloma Galeano Gestora e produtora Cultural, especializada em desenvolvimento de
projetos, captação de recursos via leis de incentivo e editais públicos/privados e prestação de
contas. Aloma possui ainda experiência enquanto mobilizadora cultural já que de 2009 a 2012 foi
Representante Territorial de Cultura do Território de Identidade Portal do Sertão, através da
Secult-Ba; Também coordenou equipe de Representantes Territoriais de 08 territórios de
identidade (2012-2014) pela Secult-Ba. Além disso já participou de comissões de seleção de
projetos de editais da FUNCEB (Calendário das Artes) e SUDECULT (Territórios Culturais).
Interessados em participar das consultorias devem enviar um e-mail para aloma@zeneto.com.br
especificando a área de interesse (elaboração de projetos culturais, enquadramento de projetos
e prestação de contas). As consultorias ocorrem no gabinete do Deputado Zé Neto, em Feira,

FAZCULTURA 2016 ABRE INSCRIÇÕES
Estão abertas desde o dia 24 de fevereiro, as inscrições
para o Programa Estadual de Incentivo ao Patrocínio
Cultural - Fazcultura, para pessoas físicas e jurídicas, com
atuação na área cultural na Bahia. Todas as expressões
artístico-culturais e os bens de natureza material e imaterial
poderão ser contemplados nos termos do art. 3º da Lei
Orgânica da Cultura. As inscrições são realizadas
exclusivamente pela internet, através do Clique Fomento e
ficam abertas até 02/12/2016. Saiba mais sobre o Faz
Cultura acessando: http://www.cultura.ba.gov.br
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DEPUTADO ZÉ NETO SE REÚNE COM SECRETÁRIO DE CULTURA DA BAHIA
E COORDENADORA DO AMÉLIO AMORIM PARA ENCAMINHAR DEMANDAS
DO CENTRO DE CULTURA AMÉLIO AMORIM
O deputado estadual e líder do governo, Zé Neto
(PT), se reuniu com o secretário de Cultura do
Estado, Jorge Portugal, e a coordenadora do
Centro de Cultura Amélio Amorim, Bia
Vasconcelos, para encaminhar as demandas do
Centro junto ao Estado. Na ocasião, Zé Neto
comentou o resultado da reunião e atenção do
secretário. "Encaminhamos algumas pautas
referente as situações que ocorreram nos
últimos meses no Amélio Amorim, que
evidentemente precisam ser resolvidas. O
secretário se colocou a disposição para buscar
as soluções, com atenção que sempre tem dado
a Feira de Santana. Prova disso, é que hoje nós
vemos o quanto a cidade tem recebido apoio nos
empreendimentos culturais que fazem a diferença no nosso município e na região", disse. O
deputado também falou da questão que envolve os funcionários terceirizados. "Esperamos que
todas as situações sejam resolvidas, especialmente, a que diz respeito ao problema relacionado
aos terceirizados, que é uma situação crônica e não apenas da Secretaria de Administração do
Estado (SAEB). Infelizmente em algumas áreas do Governo tem sido recorrente as dificuldades
nas contratações por parte das empresas que não tem lastro financeiro e acabam criando
barreiras, fato que tende ser resolvido. Inclusive, iremos colaborar no que for possível com o
nosso secretário que mostrou tão boa vontade", completou. Durante a reunião, o secretário
reafirmou seu compromisso com Feira. "Nós estamos na posição firme de parceria com Feira de
Santana e através do deputado Zé Neto nós temos procurado fazer o melhor pela cidade no
campo da cultura. Não é atoa que nós temos 13 projetos do Agitação Cultural rodando no Amélio
Amorim e mais projetos em outros espaços", afirmou. Portugal destacou a importância do Centro
para cultura da cidade."O Centro Amélio Amorim é fundamental como motor da cultura de Feira
de Santana e nós daremos a ele toda atenção possível. De pronto, já solicitei que
superintendente de territorialização, Sandro Magalhães, visite o Centro, e se reúna com Bia para
dar o encaminhamento já concreto a muitas questões que foram colocadas", pontuou. A
coordenadora do espaço agradeceu a disposição do secretário e do deputado em resolver as
questões do Centro. "Fiquei feliz com o resultado dessa reunião e gostaria de registrar a atenção
que recebi e a sensibilidade de ambos com o Amélio Amorim", comentou.
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