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FALE COM ZÉ NETO

INFORMATIVO CULTURAL DO MANDATO DO DEPUTADO ESTADUAL ZÉ NETO | Feira de Santana- Bahia | 2015

CINE CACHOEIRANO REALIZA AÇÕES EM ARTES INTEGRADAS 
ATRAVÉS DE APOIO DO GOVERNO DO ESTADO 

CONFIRA A SEGUIR DICA DE EDITAIS ABERTOS

Entre os meses de janeiro a abril de 
2016 acontecerão no Cine Theatro 
Cachoeirano, na cidade de Cahoeira, a 
cada 15 dias sete apresentações 
artísticas nas áreas de Dança, Música e 
Teatro, além de três oficinas, uma para 
cada modalidade citada. As atividades 
são decorrentes do projeto C.A.I Dentro 
- Circuito de Artes Integradas do Cine 
Theatro Cachoeirano, escrito por Samir 
Suzart, diretor do Cine Theatro e 
Luciana Sacramento conselheira de 
Cultura do município de Cachoeira. O 

C.A.I Dentro foi contemplado no edital Agitação Cultural do Governo do Estado da Bahia, 
organizado pela Secretaria de Cultura da Bahia, com o apoio de  R$ 87.960,00. 
As apresentações aconteceram aos domingos sempre às 18hs e serão todas gratuitas 
assim como as oficinas. Confira toda a programação através da fampage: 
www.facebook.com/CircuitodeArtesIntegradas/?fref=ts

Estão abertos editais para as áreas de Artes Visuais, Audiovisual e Promoção a cultura e 
identidade negra. Confira a seguir a descrição e o período de inscrição de cada edital:

Prêmio Mercosul de Artes Visuais - Organizado pelo Mercosul Cultural. O Prêmio  
consistirá numa residência artística de três a quatro semanas de duração, a realizar-se no 
Espacio de Arte Contemporáneo (EAC), na cidade de Montevidéu, no Uruguai, para um 
artista. A assistência aos ganhadores inclui passagem aérea, USD 2.000 (dois mil dólares) 
para gastos de produção da obra e manutenção do artista. As residências serão realizadas 
no mês de junho de 2016 e as inscrições irão até 20 de março.

8º In-Edit Brasil: Festival Internacional de Documentário Musical - Os interessados 
em participar podem inscrever seus documentários musicais de longa, média e curta-
metragem através do site www.in-edit-brasil.com. Todas as obras devem ser inéditas no 
circuito comercial brasileiro. As inscrições vão até o dia 21 de março.

Cultura Negra em Foco - está com inscrições abertas até 13/03 para premiar projetos 
inovadores, que atuem na divulgação da cultura e da identidade negras no Brasil. Para 
participar as instituições devem estar formalmente constituídas e possuir registro no 
Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ). É importante que os projetos sejam 
inovadores e que trabalhem a questão da identidade negra no Brasil. Cada projeto poderá 
receber até 40 mil reais. Saiba mais informações através do site: http://bit.ly/1ZyliG4

Para mais informações sobre estes e outros editais procure a nossa assessoria cultural no 
gabinete em Feira de Santana.
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Boletim da Cultura

GRUPOS DE SAMBA DO INTERIOR DO ESTADO E ARTISTAS 
FEIRENSES SE APRESENTAM NO CARNAVAL DE SALVADOR

Edição e Diagramação:
Aloma Galeano

Diversidade de ritmos, estilos e 
expressões retratam os mais de 
360 diferentes artistas, grupos e 
entidades culturais que dão vida ao 
Carnaval da Cultura 2016. No ano 
em que o Carnaval do Pelô 
homenageia o centenário do 
primeiro samba gravado no Brasil, 
a Secretaria de Cultura do Estado 
da Bahia (SecultBA) apoia blocos 
afros, afoxés, de índios, de samba 
e de reggae, além de encontro de 
artistas, bandas de sopro e 
percussão, performances, palcos 

para shows e desfiles de chão, em apresentações gratuitas. Isso sem falar na criatividade 
dos microtrios e nanotrios, que são um convite à alegria sem cordas, para todos os 
públicos. Em 2016, o investimento na festa ficou na ordem de R$ 11 milhões, destinado a 
quatro programas: Carnaval Ouro Negro, Carnaval do Pelô, Carnaval Pipoca e Outros 
Carnavais, que inclui a tradicional folia dos mascarados em Maragojipe. Juntos, eles 
mobilizarão cerca de 10 mil artistas em mais de 360 shows e performances artísticas. 
Realizado pela SecultBA, por meio do Centro de Culturas Populares e Identitárias (CCPI), 
o Carnaval da Cultura espalha-se pelos principais circuitos oficiais da festa em Salvador – 
Barra, Campo Grande e Pelourinho – e alcança também a cidade de Maragojipe, no 
Recôncavo Baiano. A programação promovida pelo Governo do Estado é um dos grandes 
diferenciais do Carnaval de rua e visa estimular e democratizar o Carnaval da Bahia. 
Dentre as atrações da festa, se fazem presente grupos do interior do estado 
representantes  do samba de roda: Samba Chula de Mestre João do Boi, Samba Chula de 
São Brás, Quixabeira da Matinha e Quixabeira Lagoa da Camisa; além desses, os artistas 
feirenses Maryzélia e Dionorina também farão parte da grade deste ano. De acordo com o 
Deputado Zé Neto: ‘Nosso Mandato tem estado sempre a disposição para ajudar grupos 
culturais de Feira e de municípios vizinhos através de formação e repasse de informações 
acerca de editais e convênios de cultura com o governo do estado; a outra parte do 
empenho depende da vontade, organização e ação dos representantes desses grupos!’ 
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