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SECRETARIA DE CULTURA DA BAHIA DISPONIBILIZA APOIO A
ARTISTAS E GRUPOS CULTURAIS ATRAVÉS DE EDITAIS
Estão abertos, através da Secult-Ba, o
edital de Mobilidade Artística e Cultural e
o Faz Cultura. O edital de Mobilidade tem
o objetivo de apoiar iniciativas de
residência, formação, intercâmbio e
difusão cultural no Brasil e no exterior. As
inscrições para iniciativas que ocorram a
partir do dia 01 de novembro iniciaram no
dia 05 de maio e finalizam no dia 06 de
junho. Por sua vez o Programa Estadual
de Incentivo ao Patrocínio Cultural - Fazcultura, é voltado 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 de dezembro.
Saiba mais sobre o o edital de Mobilidade Artística e a lei de incentivo Faz Cultura
acessando: http://www.cultura.ba.gov.br

CONSULTORIAS GRATUITAS NA ÁREA DE CULTURA ESTÃO
SENDO DISPONIBILIZADAS GRATUITAMENTE PELO MANDATO DA
LUTA
Desde março vem ocorrendo através do
Mandato do Deputado Estadual Zé Neto
consultorias gratuitas e individualizadas
para artistas e representantes de grupos
culturais que têm interesse em elaborar
projetos e captar recursos no segmento
da cultura. As consultorias são
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. Os 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).
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SECRETARIA DE CULTURA DO ESTADO AMPLIA OS INVESTIMENTOS NA
CULTURA E ARTISTAS E GRUPOS PASSAM A APROVAR MAIS PROJETOS EM
FEIRA DE SANTANA
O investimento na área de cultura no interior do
estado adquire cada vez mais espaço através do
apoio a projetos selecionados em editais e
outras leis de incentivo oriundos do Fundo de
Cultura da Bahia e Faz Cultura, administrados
pela Secretaria de Cultura da Bahia (Secult-Ba).
O município de Feira de Santana tem crescido
perceptivelmente com o repasse de recurso
destinado a ações culturais. Este ano, o apoio do
Estado à realização de propostas de cultura em
Feira foi na faixa de R$ 1.730.916,10.
Atualmente na cidade cerca de 17 (dezessete)
projetos culturais vem movimentando e
ocupando espaços públicos através de eventos
dos mais variados, sejam shows, oficinas, espetáculos teatrais, exibição de filmes, dentre outros;
o que comprova também que houve um aumento do nível de organização e acesso a informação
por parte de artistas e grupos feirenses. Importante citar que muitas destas atividades são
gratuitas ou estão a preços acessíveis. Projetos como “O Beco é Nosso”, “Jam na CUCA”, “Teatro
musicado: Lucas da Feira – herói e vilão do sertão”, “Orí: Africania em circulação”, “9 FENATIFS –
Festival Nacional de Teatro Infantil de Feira de Santana”, “Música no Museu”, são exemplos de
iniciativas de artistas e produtores feirenses que, por meio do apoio da Secult-ba, puderam
ampliar e continuar importantes ações para a criação, fomento, produção, difusão e circulação de
produtos artísticos e culturais derivados no município. O governo do Estado também vem
apoiando a circulação de artistas feirenses em eventos de grande porte, como o carnaval da
Bahia. A exemplo, a cantora Maryzelia e os grupos de samba de roda Quixabeira da Matinha e
Quixabeira Lagoa da Camisa, que este ano participaram do carnaval de Salvador no circuito do
Pelourinho. O apoio a artistas da cidade também é dado por meio de programas de incentivo a
intercâmbio, através do edital de Mobilidade Artística, o qual tem proporcionado a presença dos
mesmos em outros estados e até mesmo fora do país. Portanto, pode-se afirmar que a união da
organização dos artistas e grupos que vem se preparando para participar dos editais públicos do
estado, junto ao repasse de recurso para apoiar a cultura no interior tem feito de Feira de Santana
um cenário em efervescência cultural.
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