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TV EDUCATIVA DA BAHIA CONVOCA CORDELISTAS INTERESSADOS A 
DIVULGAREM CORDEIS DURANTE A PROGRAMAÇÃO DE JUNHO  

Durante este mês de junho, a TVE - TV Educativa da Bahia, 
está convocando artistas e produtores que queiram enviar em 
texto, as produções de Cordéis para serem veiculadas em 
paralelo a programação junina do canal. Os(as) 
interessados(as) podem enviar seus textos para a fanpage 
deles, através do link: /www.facebook.com/tvebahia/. 
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COORDENAÇÃO DE MÚSICA DA FUNCEB DIVULGA 5ª CHAMADA DO MAPA 
MUSICAL  

A Coordenação de Música da Fundação Cultural do Estado da Bahia (FUNCEB), entidade 
vinculada à Secretaria de Cultura da Bahia (SecultBA), torna pública a 5ª chamada do projeto 
Mapa Musical da Bahia. Com um layout mais intuitivo, a plataforma estará com inscrições 
abertas a t é 2 3 d e j u l h o q u e p o d e m s e r f e i t a s p e l a i n t e r n e t , a t r a v é s d o 
s i t e www.mapamusicaldabahia.com.br, ou pelos Correios, mediante envio de formulário 
disponível no site. Neste mesmo período acontece também o recadastramento dos inscritos, 
indicados ou não, no Mapa Musical de 2012, 2013 e 2014. Desde a 4ª chamada o 
recadastramento dos artistas inscritos nas edições anteriores se faz obrigatório para a 
atualização do banco de dados. Em sua nova versão, foram também incorporadas ao Mapa as 
obras musicais selecionadas dos inscritos na 3ª chamada de 2014. As obras cadastradas em 
2015 na 4ª chamada encontram-se em processo de curadoria. 

 

Mapa Musical da Bahia 
 

O projeto é uma iniciativa da Coordenação de Música da FUNCEB e visa identificar, valorizar e 

promover a diversidade da música em todo o Estado da Bahia, reconhecendo a produção autoral 

dos músicos e profissionais que atuam nos seus 27 Territórios de Identidade. Desde a sua 

criação, em 2012, o Mapa Musical tem por objetivo mapear e manter um diálogo aberto e 

constante entre a sociedade civil e o Estado, permitindo a elaboração de estratégias de ação em 

resposta às demandas apresentadas. Nesta 5ª chamada, para tornar mais eficaz este 

mapeamento, a Coordenação de Música expandiu o projeto visando abraçar, além dos músicos, 

todos os agentes da cadeia musical do Estado da Bahia, como: regentes, músicos de Filarmônica, 

intérpretes, produtores, diretores artísticos, musicais, DJs, Luthier, professores de música, Roadie, 

Iluminadores, técnicos de som, de estúdio, engenheiros de som, profissionais de comunicação, 

estudantes, arte-educadores, musicoterapeutas, cenógrafos e desenvolvedores de sites Musicais. 

Para se cadastrar, os músicos devem apresentar informações sobre sua carreira, podendo 

também anexar até três obras de sua autoria e/ou obras de domínio público com arranjo musical 

autoral. O procedimento para outros profissionais é similar: basta preencher as informações com 

seu histórico profissional e currículo e, caso queira, anexar arquivo PDF de até 5mb com release 

ou peça promocional. Para o recadastramento um novo formulário de preenchimento foi 

desenvolvido para otimizar a leitura dos indicadores informados e orientar melhor a criação de 

diretrizes de apoio. Os inscritos podem ter acesso ao seu cadastro através do mesmo e-mail e 

senha. O regulamento e o formulário estão disponíveis em: 

http://inscricao.mapamusicaldabahia.com.br/mapamusical/. 
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AÇÕES EM CONJUNTO COM A SOCIEDADE SÃO PROPOSTAS PARA 
NORTEAR UMA GESTÃO MUNICIPAL PARTICIPATIVA  

 

Lançado no dia 22 de maio, no Centro de Convenções do Ville 

Gourmet, em Feira, através da Diretoria do Partido dos 

Trabalhadores (PT) o programa de governo participativo foi 

apresentado como um instrumento para uma possível governança 

na cidade, a qual prevê uma elaboração conjunta com atores da 

sociedade civil, atuantes em setores diversos. O setor da cultura 

também foi citado e teve um 1º encontro em conjunto com as áreas 

da educação, juventude e esporte para que os representantes 

presentes pudessem pensar de forma integrada ações em comum 

as áreas citadas. Durante essa reunião foi decidido uma temática 

geral a ser discutida por todos para posteriormente traçar as ações 

e propostas. ‘Por uma Sociedade democrática, humanizada e  

inclusiva’ será o tema basilar para que os representantes da educação, juventude e esporte 
tracem ideias para o governo do pré-candidato a prefeito Zé Neto. Os agentes da cultura se 
reunirão em 04 momentos ainda nesse mês de junho e julho, sendo que em um deles haverá 
um seminário temático com a presença de profissionais atuantes na área. No dia 07 de julho 
novamente as áreas de cultura, esporte e juventude se reunião para integrarem enfim as 
propostas transversais. 
 

PROJETOS APOIADOS PELA SECULTBA MANTÊM ATIVIDADES ATÉ O FINAL 
DE JUNHO 

 

Projetos selecionado pelo edital Agitação Cultural, 
proposto pela Secretaria de Cultura da Bahia, seguem com 

toda a força até o final de junho, dinamizando a cultura nos 

Territórios de Identidade da Bahia. A Secretaria de Cultura 
investiu R$ 11 milhões nas 110 propostas selecionadas. 
 

S a i b a m a i s i n f o r m a ç ã o a c e s s a n d o o l i n k : 
 

http://goo.gl/Fmg48W ou pelo site www.cultura.ba.gov.br 
 

 

FONTE: SECULTBA 
 
 
 
 
 

 

 /depzeneto 
www.zeneto.com.br 

 
 
 
 
 

 

EXPEDIENTE 
 
Edição e Diagramação:  

Aloma Galeano 


