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

MANDATO DA LUTA COLABORA NA INTERLOCUÇÃO ENTRE UEFS 
E SECULT-BA PARA MANUTENÇÃO DA CAMINHADA DO 

FOLCLORE E DO FESTIVAL DE SANFONEIROS

Desde a nota publicada pela Universidade Estadual de Feira de 
Santana- UEFS, sobre a impossibilidade de realização de dois 
eventos tradicionais de Feira, a Caminhada do Folclore e Festival 
do Sanfoneiros, que o Mandato da Luta, a partir do Deputado 
Estadual Zé Neto (PT), auxilia num diálogo com o estado por meio 
da Secretaria de Cultura da Bahia, para obter recursos 
necessários para realização de ambos eventos. Já foram 
realizados dois encontros no mês de julho entre representantes da 
UEFS, da Secult-Ba e do Mandato da Luta. O objetivo é possibilitar 

meios para continuidade e manutenção da Caminhada e do 
Festival na cidade, uma vez que estas atividades abarcam boa 
parte das manifestações da cultura popular que é tipicamente 
do sertão e que por isso, necessitam ser mantidas, devido a 
representatividade que possuem do povo de Feira e região.

CONFIRA OS  EDITAIS CULTURAIS ABERTOS
Estão abertos editais para as áreas de 
teatro, fotografia, artes visuais (exposições, 
oficinas, residências, seminários), dança e 
música (festivais, adaptação de palcos 
musicais, orquestras) através da Fundação 
Nacional de Artes, vinculada ao Ministério 
da Cultura. A Secult-Ba e o MINC abriram 
recentemente inscrições de apoio a passagens, 
hospedagens e diárias para que artistas 
(individuais ou em grupo) possam se apresentar 
em locais diversos do país e até mesmo fora do 
Brasil. Ambos editais prevêem também apoio 
para formação artística fora do país. No caso de 
Prefeituras e órgãos, da administração direta ou indireta vinculados, também estão 
abertos editais relacionados ao Sistema Nacional de Cultura, através do MINC para 
seleção de 97 projetos culturais. Neste caso, serão selecionados projetos que atendam 
diretrizes e critérios do Plano de Trabalho Anual do Fundo Nacional da Cultura. Os 
projetos contemplados deverão ter período de execução de até 24 meses. Para se 
inscreverem, os municípios devem estar com seus acordos de cooperação federativos 
vigentes e com seus Sistemas Municipais de Cultura instituídos por leis próprias 
publicadas, ou ao menos com o projeto de lei finalizado. 

Saiba detalhes para inscrição, regulamentos e formulários dos editais citados através do 
sites: www.funarte.gov.br/editais - www.cultura.ba.gov.br/edital/mobilidade-
artistica-e-cultural-2015 - www.cultura.gov.br - www.cultura.gov.br/editais  
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Boletim da Cultura

CACHOEIRA É PALCO DE LANÇAMENTO DOS LIVROS DE SELMA 
OLIVEIRA E RITA OLIVIERI 

Edição e Diagramação:
Aloma Galeano

No dia 31 de julho, ocorreu o lançamento dos livros: 
Imagens de Roca: uma coleção singular da Ordem 
Terceira do Carmo de Cachoeira, da professora 
Selma Soares de Oliveira, e Jorge Amado em letras e 
cores, da professora Rita Olivieri Godet, com 
ilustrações do artista visual Juraci Dórea. O evento 
aconteceu na Casa da Ordem Terceira do Carmo, na 
cidade de Cachoeira e contou com a presença do 
Secretário Municipal de Cultura José Luiz, o 
deputado estadual e líder da assembleia Zé Neto e 

demais autoridades. A Filarmônica Lira Siciliana abrilhantou a noite. Selma Oliveira 
informou que esse trabalho é fruto de pesquisa para o Mestrado em Belas Artes na UFBA. 
“Esse livro já estava pronto há um bom tempo, mas precisava se publicado. Através de um 
edital, oferecido pela editora da Universidade Estadual de Feira de Santana, tive a 
oportunidade de produzir esse livro sem custo individual. Me inscrevi e fui selecionada 
dentre outras pessoas. Poder apresentar esse trabalho aqui em Cachoeira é uma forma 
de retorno desse trabalho para a sociedade de Cachoeira, ainda mais porque ele foi 
desenvolvido aqui durante oito meses. Considero aqui como minha segunda cidade, Esse 
trabalho é direcionado para a Arte Sacra e Arte Sacra Cristã, do período Barroco, Século 
XVII”, pontou. Para Rita Olivieri, o seu livro é a reunião de artigo que ela escreveu ao longo 
de alguns anos sobre Jorge Amado, em parceria com Juraci Dorea. “Ensino literatura 
brasileira na França e organizei o um grande colóquio sobre o Centenário Jorge Amado. 
As imagens usadas nesse colóquio nós pensamos em utilizar para o livro, é a reunião dos 
meus textos com as belas imagens de Juraci Dórea. É importante ressaltar a importância 
de Jorge Amado para a literatura Brasileira, ele dá uma imagem fantástica da nossa terra, 
das nossas tradições, da nossa cultura popular que é muito forte”, ressaltou. Na 
oportunidade, o deputado Zé Neto prestigiou o evento e, como costumeiramente, se 
sentiu inspirado com as obras. “Que não nos falte poesia e essa espiritualidade de 
Cachoeira. Que não nos falte essa graciosa arte de tocar aos corações como Selma, Rita 
e Juraci fazem. Vim a essa cidade, depois de uma semana corrida, foi como me banhar 
num rio de energias positivas, de renovar e fazer crescer. Volto para casa feliz, por tudo 
que vi e senti, da música da Lira aos autógrafos dos livros, que retrataram bem essa arte, 
história e solene cultura que Cachoeira sempre nos trás. Parabéns a Selma, Rita , Juracy 
e ao meu amigo Zé Carlos. Que não nos falte olhar para a cultura”, finalizou.
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