2013

Reforma administrativa do Conselho:
- Reformulação da equipe interna: mudança da Assistente do
Conselho, com a contratação de uma profissional com perfil na
área de comunicação;
- Constituição de uma Assessoria de Comunicação, com dois
jornalistas e dois estagiários;
- Criação de um Plano de Comunicação pra consolidar as ações
de comunicação do Conselho, com ampliação de participação
nas redes sociais;
- Criação do Portal do Conselho: www.conselho.cultura.ba.gov.br

17 de julho de 2013

Título da Matéria: Conselhos Municipais e Colegiados Setoriais
ganham representação no CEC.
Representantes do Fórum dos Conselhos Municipais de Cultura e dos Colegiados
Setoriais terão vagas garantidas entre os membros do Conselho Estadual de
Cultura da Bahia (CEC). A decisão foi tomada na terça-feira, 16, durante a Sessão
Plenária que aconteceu na sede do órgão, no Campo Grande.

Link: http://conselho.cultura.ba.gov.br/conselhos-municipais-e-colegiados-setoriaisganham-representacao-no-cec/
05 de agosto de 2013

Título da Matéria: Publicada portaria que regula eleição de novos membros do CEC.
Já está disponível no site do Conselho Estadual de Cultura (CEC) a íntegra da Portaria 281/13, que
determina as regras para o processo eleitoral que dará posse a 20 representantes territoriais que
ganharão assento no CEC. Publicada na edição de sexta-feira, 02, do Diário Oficial do Estado, a portaria
é assinada pelo secretário de Cultura da Bahia, Albino Rubim.

Link: http://conselho.cultura.ba.gov.br/publicada-portaria-que-regula-eleicao-de-novos-membros-do-cec/

18 de fevereiro de 2014

Título da Matéria: Reformulação do Conselho Estadual de Cultura será
debatida na primeira sessão de 2014.
Membros do Conselho Estadual de Cultura da Bahia (CEC) se reúnem na próxima
quarta-feira, 19, a partir das 9 horas, na primeira Sessão Plenária 2014. O encontro
será marcado pelo debate relacionado à reestruturação do órgão e pelo diálogo com
representantes dos Colegiados Setoriais. O evento será na sede do Conselho Estadual
de Cultura, no Campo Grande.
Link: http://conselho.cultura.ba.gov.br/reformulacao-do-conselho-estadual-de-culturasera-debatida-na-primeira-sessao-de-2014/#sthash.2ki46ptE.dpuf

21 de fevereiro de 2014

Título da Matéria: Conselheiros iniciam debate focado na reestruturação do órgão
Membros do Conselho Estadual de Cultura e dos Colegiados Setoriais das Artes debateram na
última quarta-feira, 19, o processo de inserção de representantes dos colegiados que pleiteiam
vagas como conselheiros de cultura. O encontro aconteceu na sede do órgão, no Campo Grande,
e contou ainda com a presença de membros da Secretaria de Cultura da Bahia (Secult BA) e do
Fórum de Cultura da Bahia.

Link: http://conselho.cultura.ba.gov.br/conselheiros-de-cultura-iniciam-debate-focado-nareestruturacao-do-orgao/#prettyPhoto

07 de janeiro de 2014

Título da Matéria: Conselho de Cultura destaca ação do Terreiro Ilê Asìpá
em 2014.
Peço permissão aos ancestrais e guias velhos pra falar de Mestre Didi, um homem que
soube transmitir com muita sabedoria a ancestralidade afro-brasileira, como um griô de
tradição oral”. Com essas palavras, o presidente do Conselho Estadual de Cultura da
Bahia (CEC) e do Fórum Nacional dos Conselhos Estaduais de Cultura (ConECta), Márcio
Caires, comenta as oficinas que marcam o início da programação artístico-cultural/2014
do renomado Terreiro Ilê Asìpá, fundado pelo Mestre Didi (1917-2013)”.
Link: http://conselho.cultura.ba.gov.br/conselho-de-cultura-destaca-acao-do-ile-asipaem-2014/
04 de setembro de 2013

Título da Matéria: Presidente do Conselho de Cultura pede apoio para índios
Tupinambás.
Peço permissão aos ancestrais desta terra, às Guaibins, velhas guardiãs do conhecimento, para
tecer alguns comentários sobre a situação de guerra vivida pelo povo Tupinambá. Um dia minha
avó me veio em sonho e contou a sua história, uma descendente de índia caçada a dente de
cachorro no mato. Anos depois, li uma frase do antropólogo Darcy Ribeiro: “O Brasil nasceu fruto
da violência.

Link: http://conselho.cultura.ba.gov.br/presidente-do-conselho-estadual-de-cultura-fala-sobreconflito-tupinamba/

11 de junho de 2013

Presidente do Conselho de Cultura da Bahia participa de audiência pública no
Congresso Nacional sobre o Projeto de Lei Griô/Mestres
Na terça feira, 11/06, aconteceu a audiência pública que debateu o Projeto de Lei 1786/2011 - a Lei Griô
- no Plenário 10 da Câmara dos Deputados, em Brasília. Participaram da audiência, presidida pela
deputada Jandira Feghali (PCdoB - RJ), a representante da Comissão Nacional dos Griôs e Mestres de
Tradição Oral do Brasil, Mestra Doci, o livre docente da USP Sérgio Bairon, Marcelo das Histórias
representando o Laboratório de Políticas Culturais da UFRJ, o Prof José Jorge de Carvalho, da UnB,
representando a SCDC / MinC, o antropólogo Marcelo Manzatti, Celia Corsino representando o Instituto
do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) e Márcio Caires, representando o Conselho
Estadual de Cultura da Bahia e o Fórum Nacional dos Conselhos Estaduais de Cultura do Brasil.
Enquanto a audiência acontecia, uma forte mobilização nacional colocou a Lei Griô como tema mais
comentado no Brasil nas redes sociais, atingindo o primeiro lugar (trending topics) do Twitter . A Audiência foi
transmitida ao vivo pela PósTV da Rede Fora do Eixo, e teve cobertura da TV Câmara e da Rádio Nacional.

20 de dezembro de 2013

Conselho de Cultura apresenta moção de apoio às baianas de acarajé.
O Conselho Estadual de Cultura da Bahia (CEC) preparou uma moção de apoio às baianas de acarajé. O texto foi
proposto pelo conselheiro de cultura Jaime Sodré, que possui ampla experiência na área de História e Cultura, com
ênfase na temática afrobrasileira e afrobaiana.
A moção foi aprovada na Sessão Plenária do dia 03 de dezembro e será encaminhada aos órgãos públicos ligados à
questão. O texto mostra a preocupação dos conselheiros de cultura com a tradição das quituteiras, que deixarão de
vender o bolo de feijão na areia da praia, caso obedeçam a ordem da 13ª Vara Cível Federal. A moção se dirige à
sociedade civil, à Prefeitura Municipal de Salvador e aos órgãos envolvidos no processo de ordenamento da faixa de
areia das praias da capital baiana. - See more at: http://conselho.cultura.ba.gov.br/conselho-de-cultura-apresenta-mocaode-apoio-as-baianas-de-acaraje/#prettyPhoto

Link: http://conselho.cultura.ba.gov.br/conselho-de-cultura-apresenta-mocao-de-apoio-as-baianas-deacaraje/#prettyPhoto

18 de agosto de 2013

Conselheiro presta homenagem a Mãe Stella
de Oxóssi.
O conselheiro de cultura Nelson Maca está à frente de uma
homenagem a Mãe Stella de Oxóssi. Prestes a ser
empossada na Academia Baiana de Letras, Mãe Stella abrirá
as portas do terreiro Ilê Axé Opô Afonjá para o Sarau Bem
Black. A novidade foi destaque nesta quarta-feira, 28, no
jornal Correio.

Link: http://conselho.cultura.ba.gov.br/conselheiropresta-homenagem-a-mae-stella-de-oxossi/

05 de março de 2013

Título da Matéria: Márcio Caires e Fernando Guerreiro conversam sobre a
criação do Conselho Municipal de Cultura.
O diálogo sobre futuras parcerias e a criação do Conselho Municipal de Cultura foi a tônica
do encontro realizado nesta quina-feira, 28, entre o presidente do Conselho Estadual de
Cultura, Márcio Caires, e o diretor teatral Fernando Guerreiro, que assumiu neste ano a
presidência da Fundação Gregório de Matos (FGM), órgão responsável pelas políticas de
cultura para Salvador.
Na conversa, Caires se disponibilizou e ofereceu o suporte do CEC na criação do
Conselho Municipal de Cultura. Guerreiro disse que as expectativas sobre a parceria são as
melhores: “como ainda estou no ‘jardim de infância’ com relação a isso, é muito importante
essa troca, o diálogo com Márcio Caires”, comentou.
Link: http://conselho.cultura.ba.gov.br/marcio-caires-e-fernando-guerreiro-conversamsobre-a-criacao-do-conselho-municipal-de-cultura/

13 de maio de 2013

Título da Matéria: CEC realiza censo de conselhos municipais.
Um levantamento iniciado em janeiro deste ano pelo Conselho Estadual de Cultura da
Bahia (CEC), identificou a existência de 67 conselhos municipais na Bahia. Em outras 85
cidades, não existem conselhos implantados. O objetivo da pesquisa é mapear os
conselhos municipais do Estado e fomentar a criação desses órgãos no interior.

Link: http://conselho.cultura.ba.gov.br/cec-realiza-o-censo-dos-conselhos-municipais-dabahia/
24 de maio de 2013

Título da Matéria: Feira de Santana recebe conselheiros e dirigentes de
cultura
Conselheiros da atual gestão do Conselho Estadual de Cultura da Bahia (CEC) se
reúnem pela primeira vez em um evento fora de Salvador. Nove representantes do
CEC participam de atividades no VI Fórum de Dirigentes Municipais de Cultura da
Bahia e no I Fórum de Conselhos Municipais de Cultura, que serão realizados
simultaneamente entre os dias 27 e 29 de maio, no Centro de Cultura Amélio
Amorim, em Feira de Santana.

Link:
http://conselho.cultura.ba.gov.br/feira-de-santana-recebe-conselheiros-edirigentes-de-cultura/

28 de maio de 2013

Título da Matéria: Conselhos têm que ser vivos”,
afirma presidente do CEC.
Conselheiros da atual gestão do Conselho Estadual de Cultura
da Bahia (CEC) se reuniram pela primeira vez em um evento
fora de Salvador. Sete representantes do CEC participaram da
abertura do Encontros de Dirigentes e Conselheiros Municipais
de Cultura, que teve início nesta segunda-feira, 27, e vai até a
quarta, 29, no Centro de Cultura Amélio Amorim, em Feira de
Santana.
Link: http://conselho.cultura.ba.gov.br/secretario-de-culturareforca-a-importancia-dos-conselhos-municipais/
29 de maio de 2013

Título da Matéria: Oficina oferece capacitação para
conselheiros de cultura.
Cerca de 85 pessoas participaram durante dois dias de uma
oficina de orientação para formação de conselhos municipais de
cultura. À frente da iniciativa estava o presidente do Conselho
Estadual de Cultura da Bahia (CEC), Márcio Caires, que
orientou sobre estratégias de mobilização e como usar o novo
portal do CEC para interagir com os conselhos de outros
municípios.
Link: http://conselho.cultura.ba.gov.br/oficina-oferececapacitacao-para-conselheiros-de-cultura/

29 de maio de 2013

Título da Matéria: Presidente do CEC afirma: “Não se deve estruturar
conselhos partidários.
A sociedade civil pode – e deve – construir políticas públicas de cultura. E esse é o
símbolo dos conselhos municipais de cultura”, disse o presidente do Conselho Estadual
de Cultura da Bahia, Márcio Caires, durante sua participação nesta terça-feira, 28, nos
Encontros de Dirigentes e Conselheiros Municipais de Cultura, no Centro de Cultura
Amélio Amorim, em Feira de Santana.

Link: http://conselho.cultura.ba.gov.br/presidente-do-cec-afirma-nao-se-deveestruturar-conselhos-partidarios/
06 de junho de 2013

Título da Matéria: Fóruns culturais reúnem 421 gestores em Feira.
A realização do VI Fórum de Dirigentes Municipais de Cultura e I Fórum de
Conselhos de Cultura da Bahia na última semana de maio, em Feira de
Santana, consolidou o espaço de discussão e qualificação do debate sobre a
gestão e as políticas públicas para a cultura nos municípios baianos.
Somando número maior de participantes do que nos encontros anteriores, os
Fóruns de Feira receberam, de 27 a 29 de maio, no Centro de Cultura Amélio
Amorim, 421 gestores inscritos, dentre dirigentes e conselheiros. Todos os 27
territórios de identidade estiveram representados, totalizando 228 municípios
presentes.
Link: http://conselho.cultura.ba.gov.br/encontros-de-dirigentes-econselheiros-alavanca-o-dialogo-sobre-os-sistemas-municipais/

09 de julho de 2013

Título da Matéria: Conselho de Cultura de Eunápolis
ganha novos membros.
Representantes de diferentes linguagens artísticas irão compor o
Conselho de Cultura de Eunápolis, município que fica a 651
quilômetros de Salvador, na Costa do Descobrimento. Com a
presença de artistas e grupos culturais da cidade, além de
representantes do poder público, a reformulação do órgão
aconteceu na última quinta, 08, no espaço cultural do Ponto de
Cultura Viola de Bolso.

Link: http://conselho.cultura.ba.gov.br/conselho-de-cultura-deeunapolis-ganha-novos-membros/

12 de julho de 2013

Título da Matéria: Feira de Santana recebe o II Fórum de Cultura.
Fortalecer a participação da classe artística local diante das políticas culturais desenvolvidas em Feira
de Santana, localizada a 116 km da capital do Estado. É com essa missão que os agentes culturais do
município se encontram na tarde desta sexta-feira, 12, no II Fórum Municipal de Cultura, às 13h, no
Teatro Ângela Oliveira, no Centro de Cultura Maestro Miro.

L i n k : h t t p : / / c o n s e l h o . c u l t u r a . b a . g o v. b r / f e i r a - d e - s a n t a n a - r e c e b e - o - i i - f o r u m - d e cultura/#sthash.uEiDJlyH.dpuf

17 de julho de 2013

Título da Matéria: Conselhos Municipais e Colegiados Setoriais
ganham representação no CEC.
Representantes do Fórum dos Conselhos Municipais de Cultura e dos Colegiados
Setoriais terão vagas garantidas entre os membros do Conselho Estadual de
Cultura da Bahia (CEC). A decisão foi tomada na terça-feira, 16, durante a Sessão
Plenária que aconteceu na sede do órgão, no Campo Grande.
Link: http://conselho.cultura.ba.gov.br/conselhos-municipais-e-colegiadossetoriais-ganham-representacao-no-cec/#sthash.bQr6Rkta.dpuf
22 de julho de 2013

Título da Matéria: Novos conselheiros são eleitos em Feira de Santana.
Foram eleitos no último dia 12 os novos membros do Conselho Municipal de Cultura de Feira de
Santana. A eleição, que aconteceu no Teatro Ângela Oliveira, no Centro de Cultura Maestro Miro,
definiu os nomes que assumem o órgão no biênio 2013/15. O pleito fez parte da programação do
2º Fórum Municipal de Cultura.

Link: http://conselho.cultura.ba.gov.br/novos-conselheiros-sao-eleitos-em-feira-desantana/#sthash.BPw8WOUN.dpuf

26 de julho de 2013

Título da Matéria: Aprovada a reativação do Conselho de Cultura de Eunápolis.
Saldo positivo após a realização da III Conferência de Cultura de Eunápolis, município
localizado na Costa do Descobrimento, a 651 quilômetros de Salvador. Foi aprovada a
criação do Sistema Municipal de Cultura e a adesão ao Sistema Nacional de Cultura.

Link: http://conselho.cultura.ba.gov.br/aprovada-a-reativacao-do-conselho-de-cultura-deeunapolis/#sthash.gAgsxEVB.dpuf

26 de julho de 2013

Título da Matéria: Escolhidos os novos conselheiros de Santo
Antônio de Jesus.
Vinte representantes da sociedade civil de Santo Antônio de Jesus,
localizada a 193 km de Salvador, foram eleitos para compor o Conselho
Municipal de Cultura da cidade. A eleição aconteceu no último dia 23,
durante a IV Conferência de Cultura do município, no Centro Territorial
de Educação Profissional do Recôncavo (Cetep).

Link: http://conselho.cultura.ba.gov.br/santo-antonio-de-jesus-elegeconselheiros-de-cultura/#sthash.JstwX82N.dpuf

31 de julho de 2013

Título da Matéria: Fórum Permanente de Cultura será criado em Porto
Seguro.
Será implantando em Porto Seguro, a 707 quilômetros de Salvador, o Fórum
Permanente de Cultura. A ideia é reunir, até o final deste ano, agitadores culturais que
irão debater sobre demandas culturais do município que precisam ser solucionadas. A
decisão foi tomada durante a 3ª Conferência Municipal de Cultura de Porto Seguro,
que aconteceu no último sábado, 27.

Link: http://conselho.cultura.ba.gov.br/forum-permanente-de-cultura-sera-criado-emporto-seguro/#sthash.1oNMBFV5.dpuf

02 de agosto de 2013

Título da Matéria: Conferência de cultura fortalece o conselho de
Amélia Rodrigues.
Novidades no Conselho Municipal de Cultura de Amélia Rodrigues, a 84
quilômetros de Salvador. Após a Conferência Municipal de Cultura, realizada no
último dia 30, ficou decidido que será estruturado um espaço para as reuniões do
órgão. Outra decisão é de que a implementação do regimento interno seja
agilizado para ampliar o ritmo de trabalho dos conselheiros.
Link: http://conselho.cultura.ba.gov.br/conferencia-de-cultura-fortalece-o-conselhode-amelia-rodrigues/#sthash.OnuNoWR2.dpuf

06 de agosto de 2013

Título da Matéria: Santo Amaro terá fóruns culturais por
áreas de atuação.
Fóruns voltados para cada segmento cultural serão criados em
Santo Amaro, no Recôncavo, a 72 quilômetros de Salvador. A
novidade surgiu como resultado da Conferência Municipal de
Cultura, realizada na sexta-feira, 02, no teatro Dona Canô. O
objetivo é criar espaços nos quais os agentes culturais possam
debater suas demandas e propor melhorias para o cenário da
cultura no município.

Link: http://conselho.cultura.ba.gov.br/santo-amaro-tera-forunsculturais-por-areas-de-atuacao/#sthash.kbBAY92f.dpuf

09 de agosto de 2013

Título da Matéria: Conselho de Cultura de Eunápolis ganha novos
membros.
Representantes de diferentes linguagens artísticas irão compor o Conselho de
Cultura de Eunápolis, município que fica a 651 quilômetros de Salvador, na Costa
do Descobrimento. Com a presença de artistas e grupos culturais da cidade, além
de representantes do poder público, a reformulação do órgão aconteceu na última
quinta, 08, no espaço cultural do Ponto de Cultura Viola de Bolso.
Link: http://conselho.cultura.ba.gov.br/conselho-de-cultura-de-eunapolis-ganhanovos-membros/#sthash.fVSCNeGS.dpuf

09 de agosto de 2013

Título da Matéria: Conselhos municipais ganham força na
Conferência Territorial.
Conselheiros municipais de cultura mostraram que as Conferências
Territoriais de Cultura serão os ambientes ideais para o
fortalecimento desses órgãos como representantes da cultura das
cidades baianas. Na III Conferência Territorial de Cultura do Portal
do Sertão, que aconteceu entre os dias 06 e 07 de agosto em Irará,
a 128 quilômetros de Salvador, os conselheiros aproveitaram para
criticar e sugerir melhorias no relacionamento com a Secretaria de
Cultura da Bahia (SecultBA).

Link: http://conselho.cultura.ba.gov.br/conselheiros-municipaissaem-fortalecidos-da-conferencia-territorial/#sthash.SmVStQqS.dpuf

16 de agosto de 2013

Título da Matéria: Conselho de Caravelas convoca quilombolas e
indígenas.
A cidade de Caravelas, a 865 quilômetros de Salvador, no Extremo Sul do
estado, está na fase de mobilização para o processo de eleição dos seus novos
conselheiros municipais. Até 15 de setembro, os atuais membros do órgão
visitam as comunidades quilombolas e indígenas para que elas se insiram no
conselho e nos fóruns permanentes de cultura.
Link: http://conselho.cultura.ba.gov.br/quilombolas-e-indigenas-sao-convocadospara-o-conselho-de-cultura-de-caravelas/#sthash.5T1tC8ty.dpuf

18 de setembro de 2013

Título da Matéria: Membros do Conselho de Cultura de Ipirá serão eleitos
na sexta-feira.
O município de Ipirá, a 213 quilômetros de Salvador, se prepara para um momento
importante no fortalecimento das políticas culturais da cidade. Trata-se da eleição
que escolherá a nova composição do Conselho Municipal de Cultura, que acontece
nesta sexta-feira, 20, às 14 horas, no Centro cultural Elofio Marques.

Link: http://conselho.cultura.ba.gov.br/membros-do-conselho-de-cultura-de-ipira-seraoeleitos-na-sexta-feira/#sthash.rsvqD3Hg.dpuf

18 de setembro de 2013

Título da Matéria: Membros do Conselho de Cultura de Ipirá serão
eleitos na sexta-feira.
O município de Ipirá, a 213 quilômetros de Salvador, se prepara para um momento
importante no fortalecimento das políticas culturais da cidade. Trata-se da eleição
que escolherá a nova composição do Conselho Municipal de Cultura, que
acontece nesta sexta-feira, 20, às 14 horas, no Centro cultural Elofio Marques.
Link: http://conselho.cultura.ba.gov.br/membros-do-conselho-de-cultura-de-ipiraserao-eleitos-na-sexta-feira/

23 de setembro de 2013

Título da Matéria: Conselheiros de Sto Antônio de Jesus aguardam nomeação há
dois meses.
Dois meses após a eleição dos novos membros do Conselho de Cultura de Santo Antônio de
Jesus, a 107 quilômetros de Salvador, os representantes do órgão ainda não foram nomeados
oficialmente pelo poder público municipal. A lentidão impede o início dos trabalhos e a
estruturação do Sistema Municipal de Cultura. Os conselheiros foram eleitos durante a IV
Conferência Municipal de Cultura, no dia 23 de julho.
Link: http://conselho.cultura.ba.gov.br/conselheiros-de-sto-antonio-de-jesus-aguardam-dois-mesespor-nomeacao/#sthash.Zjs4LPER.dpuf
23 de setembro de 2013

Título da Matéria: Conselheiros de Sto Antônio de Jesus aguardam
nomeação há dois meses
Dois meses após a eleição dos novos membros do Conselho de Cultura de
Santo Antônio de Jesus, a 107 quilômetros de Salvador, os representantes do
órgão ainda não foram nomeados oficialmente pelo poder público municipal. A
lentidão impede o início dos trabalhos e a estruturação do Sistema Municipal
de Cultura. Os conselheiros foram eleitos durante a IV Conferência Municipal
de Cultura, no dia 23 de julho.

Link: http://conselho.cultura.ba.gov.br/conselheiros-de-sto-antonio-de-jesusaguardam-dois-meses-por-nomeacao/

01 de outubro de 2013

Título da Matéria: Passa de 10 dias o atraso na eleição do Conselho de
Cultura de Ipirá.
Há onze dias foi adiada a eleição dos novos representantes do Conselho Municipal
de Cultura de Ipirá, a 202 quilômetros de Salvador. O pleito estava marcado para 20
de setembro, mas foi suspenso depois de funcionários da Prefeitura de Ipirá serem
exonerados do cargo. Agentes culturais do município garantem que a ausência de
conselheiros tem trazido entraves no processo de formulação de políticas públicas da
cidade que, apesar de ter aderido aos sistemas Estadual e Federal de Cultura, ainda
não concluiu as regras do Sistema Municipal de Cultura

Link: http://conselho.cultura.ba.gov.br/passa-de-10-dias-o-atraso-na-eleicao-doconselho-de-cultura-de-ipira/#sthash.KUXCQfuJ.dpuf

Título da Matéria: Passa de 10 dias o atraso na eleição do Conselho de Cultura de Ipirá.
Há onze dias foi adiada a eleição dos novos representantes do Conselho Municipal de Cultura de Ipirá, a
202 quilômetros de Salvador. O pleito estava marcado para 20 de setembro, mas foi suspenso depois de
funcionários da Prefeitura de Ipirá serem exonerados do cargo. Agentes culturais do município garantem
que a ausência de conselheiros tem trazido entraves no processo de formulação de políticas públicas da
cidade que, apesar de ter aderido aos sistemas Estadual e Federal de Cultura, ainda não concluiu as regras
do Sistema Municipal de Cultura.
Link: http://conselho.cultura.ba.gov.br/passa-de-10-dias-o-atraso-na-eleicao-do-conselho-de-cultura-deipira/

25 de outubro de 2013

Título da Matéria: Novos conselheiros serão eleitos em Simões Filho.
Quatro novos conselheiros serão eleitos para o Conselho Municipal de Cultura de
Simões Filho, cidade localizada a 20 quilômetros de Salvador. O pleito acontece na
próxima terça-feira, 29, às 19 horas, na Biblioteca Municipal. As vagas em aberto são
destinadas aos setores de Artes Digitais e Fanfarras e Filarmônicas.

Link: http://conselho.cultura.ba.gov.br/novos-conselheiros-serao-eleitos-em-simoesfilho/#sthash.nbOYCJKg.dpuf

25 de outubro de 2013

Título da Matéria: Novos conselheiros serão eleitos em
Simões Filho.
Quatro novos conselheiros serão eleitos para o Conselho Municipal
de Cultura de Simões Filho, cidade localizada a 20 quilômetros de
Salvador. O pleito acontece na próxima terça-feira, 29, às 19 horas,
na Biblioteca Municipal. As vagas em aberto são destinadas aos
setores de Artes Digitais e Fanfarras e Filarmônicas.

Link: http://conselho.cultura.ba.gov.br/novos-conselheiros-seraoeleitos-em-simoes-filho/

30 de outubro de 2013

Título da Matéria: Conselheiros de Sto Antônio de Jesus aguardam nomeação há dois
meses
Na próxima quarta-feira, 6, o Conselho Municipal de Cultura de Almadina, a 450 quilômetros de Salvador,
ganhará 16 novos conselheiros (oito titulares e oito suplentes). A reformulação do órgão, inativo desde
abril deste ano, pretende enquadrá-lo às regras exigidas no Sistema Municipal de Cultura. A expectativa
é que se candidatem representantes dos setores artísticos e demais membros da sociedade civil. Foram
convocados para o pleito também profissionais das áreas de dança, teatro e artesanato.

Link: http://conselho.cultura.ba.gov.br/conselho-de-almadina-sera-reativado-apos-eleicao-de-novosmembros/

30 de outubro de 2013

Título da Matéria: Conselho de Cultura de Almadina será reativado após
eleição de 16 novos membros.
Na próxima quarta-feira, 6, o Conselho Municipal de Cultura de Almadina, a 450
quilômetros de Salvador, ganhará 16 novos conselheiros (oito titulares e oito
suplentes). A reformulação do órgão, inativo desde abril deste ano, pretende
enquadrá-lo às regras exigidas no Sistema Municipal de Cultura. A expectativa é que
se candidatem representantes dos setores artísticos e demais membros da
sociedade civil. Foram convocados para o pleito também profissionais das áreas de
dança, teatro e artesanato.
Link: http://conselho.cultura.ba.gov.br/conselho-de-almadina-sera-reativado-aposeleicao-de-novos-membros/#sthash.VCo8a1Tp.dpuf

01 de novembro de 2013

Título da Matéria: Fanfarras e Filarmônicas ganham representação
no Conselho de Cultura de Simões Filho.
Duas novas conselheiras de cultura foram eleitas para o Conselho Municipal de
Cultura de Simões Filho, na Região Metropolitana de Salvador. Gicélia Santos e
Andréa Souza serão empossadas, respectivamente, como titular e suplente.
Ambas representam o setor de Fanfarras e Filarmônicas, uma área cultural em
expansão no município. O pleito aconteceu na última terça-feira, 29.
Link: http://conselho.cultura.ba.gov.br/fanfarras-e-filarmonicas-ganham-representacao-no-conselho-de-cultura-de-simoesfilho/#sthash.nTeGYf55.dpuf

2 de novembro de 2013

Título da Matéria: Agentes culturais se unem para criação
do Conselho de Cultura de Camacã.
Agentes culturais de Camacã, a 534 quilômetros de Salvador, estão
articulados para cumprir a missão de criar o Conselho Municipal de
Cultura. Na manhã desta quarta-feira, 20, dez representantes da
sociedade civil se reuniram na Biblioteca Pública Municipal Antonio
Ribeiro de Moura para pensar meios de mobilizar a comunidade em
torno das questões das políticas culturais da cidade.

Link: http://conselho.cultura.ba.gov.br/agentes-culturais-se-unempara-criacao-do-conselho-de-cultura-da-camaca/

13 de novembro de 2013

Título da Matéria: Jequié: eleição de conselheiros cria impasse entre poder público e agentes
culturais.
Desde a eleição ocorrida em março deste ano, os representantes culturais eleitos para compor o Conselho
Municipal de Cultura de Jequié, a 365 quilômetros de Salvador, ainda não foram nomeados. O impasse
ocorre devido à distribuição das cadeiras na última eleição, das quais 15 foram ocupadas por
representantes da sociedade civil e duas por membros do poder público.
Link: http://conselho.cultura.ba.gov.br/jequie-eleicao-de-conselheiros-cria-impasse-entre-poder-publico-eagentes-culturais/

13 de novembro de 2013

Título da Matéria: Jequié: eleição de conselheiros cria impasse entre
poder público e agentes culturais.
Desde a eleição ocorrida em março deste ano, os representantes culturais eleitos
para compor o Conselho Municipal de Cultura de Jequié, a 365 quilômetros de
Salvador, ainda não foram nomeados. O impasse ocorre devido à distribuição das
cadeiras na última eleição, das quais 15 foram ocupadas por representantes da
sociedade civil e duas por membros do poder público.

Link: http://conselho.cultura.ba.gov.br/jequie-eleicao-de-conselheiros-cria-impasseentre-poder-publico-e-agentes-culturais/#sthash.k6fyKQvA.dpuf

14 de novembro de 2013

Título da Matéria: Saiba mais a respeito da Oficina de
Implementação de sistemas estaduais e municipais de cultura.
Confira o documento do Ministério da Cultura que esclarece aspectos
importantes da gestão da política cultural.

Link: http://conselho.cultura.ba.gov.br/saiba-mais-a-respeito-da-oficina-de-implementacao-de-sistemas-estaduais-e-municipaisde-cultura/#sthash.8630AlOG.dpuf
14 de novembro de 2013

Título da Matéria: Agentes culturais se reúnem no VIII
Encontro do Fórum de Cultura, em Tucano.
Com programação repleta de intervenções culturais, apresentações
artísticas e debates a respeito de políticas culturais, o VIII Encontro do
Fórum de Cultura acontece entre os dias 15 e 17 de novembro, no
município de Tucano, a 252 quilômetros de Salvador. O conselheiro
Sandro Magalhães participa do evento nesta sexta-feira, na palestra
'Cultura e Emancipação Social.

Link: http://conselho.cultura.ba.gov.br/agentes-culturais-se-reunem-noviii-encontro-do-forum-de-cultura-em-tucano/#sthash.qZazuTtj.dpuf

20 de novembro de 2013

Título da Matéria: Agentes culturais se unem para criação do Conselho de
Cultura de Camacã.
Agentes culturais de Camacã, a 534 quilômetros de Salvador, estão articulados para
cumprir a missão de criar o Conselho Municipal de Cultura. Na manhã desta quarta-feira,
20, dez representantes da sociedade civil se reuniram na Biblioteca Pública Municipal
Antonio Ribeiro de Moura para pensar meios de mobilizar a comunidade em torno das
questões das políticas culturais da cidade.
Link: http://conselho.cultura.ba.gov.br/agentes-culturais-se-unem-para-criacao-do-conselho-de-cultura-dacamaca/#sthash.eBWEDJoA.dpuf
21 de novembro de 2013

Título da Matéria: MP recomenda prazo de 10 dias para posse dos conselheiros de cultura de Jequié.
O Ministério Público Estadual (MP) recomendou na última quarta-feira, 20, que os gestores públicos de Jequié, a 365
quilômetros de Salvador, publiquem em até 10 dias a nomeação dos conselheiros de cultura eleitos no pleito de março deste
ano. A recomendação é direcionada ao prefeito e ao secretário de Cultura e Turismo e Diretor de Programas e Projetos.
Link: http://conselho.cultura.ba.gov.br/ministerio-publico-recomenda-prazo-de-10-dias-para-posse-dos-novos-conselheiros-decultura-de-jequie/#sthash.2wlW296A.dpuf

06 de dezembro de 2013

Título da Matéria: Após embate com poder público, novos conselheiros
serão eleitos em Simões Filho.
O Conselho de Cultura do município de Simões Filho, a 20 km de Salvador, se prepara
para realização de uma nova eleição para empossar representantes das áreas de
teatro, literatura e matriz indígena. A eleição acontece após o anúncio do desligamento
de três membros do órgão no ultimo dia 26 de novembro.
Link: http://conselho.cultura.ba.gov.br/apos-falta-de-dialogo-com-poder-publico-novosconselheiros-serao-eleitos-em-simoes-filho/#sthash.yRAuhITz.dpuf

10 de dezembro de 2013

Título da Matéria: Prefeitura de Jequié descumpre
recomendação do MPE.
O Ministério Público Estadual (MPE) deve tomar novas medidas para
resolver o impasse entre o poder público e os conselheiros de cultura
eleitos em Jequié, a 365 quilômetros de Salvador. Nesta quarta-feira,
11, fará uma semana que terminou o prazo para nomeação dos
conselheiros. A posse deveria ter acontecido no último dia 04, após o
MPE recomendar um prazo de 20 dias para que os gestores do
município publicassem no Diário Oficial a nomeação dos membros
eleitos em março para o Conselho Municipal de Cultura.

Link: http://conselho.cultura.ba.gov.br/prefeita-de-jequie-descumprerecomendacao-do-mpe/#sthash.IIMT7KDV.dpuf

12 de dezembro de 2013

Título da Matéria: Salvador: vereadores aprovam o Sistema
Municipal de Cultura.
Sessão considerada histórica na Câmara Municipal de Salvador, na tarde desta
quarta-feira, 11, além de aprovar o projeto do Executivo que institui o Sistema
Municipal de Cultura aprovou mais de 30 projetos de iniciativa dos vereadores
referentes à área cultural.
Link: http://conselho.cultura.ba.gov.br/salvador-vereadores-aprovam-o-sistemamunicipal-de-cultura/#sthash.EBSMTJAj.dpuf

19 de dezembro de 2013

Título da Matéria: Apenas 40% das cidades no território da RMS possuem
conselhos de cultura.
Um levantamento realizado pela equipe do Conselho Estadual de Cultura identificou que
apenas 40% dos municípios do Território de Identidade Cultural da Região Metropolitana de
Salvador (RMS) possuem conselhos municipais de cultura em atividade. O índice leva em
conta as 10 cidades que fazem parte da área.

Link: http://conselho.cultura.ba.gov.br/apenas-40-das-cidades-estao-equipadas-com-conselhosde-cultura-na-rms/#sthash.kUe7RfeK.dpuf

19 de dezembro de 2013

Título da Matéria: Apenas 40% das cidades no território da RMS possuem
conselhos de cultura.
Um levantamento realizado pela equipe do Conselho Estadual de Cultura identificou que apenas
40% dos municípios do Território de Identidade Cultural da Região Metropolitana de Salvador
(RMS) possuem conselhos municipais de cultura em atividade. O índice leva em conta as 10
cidades que fazem parte da área.
Link: http://conselho.cultura.ba.gov.br/apenas-40-das-cidades-estao-equipadas-comconselhos-de-cultura-na-rms/

19 de dezembro de 2013

Título da Matéria: Mobilizar a sociedade civil é desafio para implantação dos
conselhos municipais.
De acordo com especialistas entrevistados pelo Portal do CEC, o maior desafio para a implantação
dos conselhos municipais de cultura é conscientizar a população de como a participação da
sociedade civil é crucial às melhorias das políticas públicas do setor cultural. Sem essa articulação
da comunidade, dificilmente será possível alterar o atual quadro de concentração de recursos em
setores culturais, enquanto outros segmentos padecem com a falta de suporte para as suas
manifestações.

Link: http://conselho.cultura.ba.gov.br/mobilizar-a-sociedade-civil-e-desafio-para-implantacaodos-conselhos-municipais/

19 de dezembro de 2013

Título da Matéria: Cidade com conselho municipal apresenta avanços na política cultural.
Cidades onde o Conselho Municipal de Cultura é atuante experimentam avanços nas políticas culturais. É o
caso de Camaçari, localizado a 38 km de Salvador, que já está no segundo mandato do conselho. O município
que conta com o segundo maior teatro da Bahia, o Teatro do Saber, é referência na parceria entre a Secretaria
de Cultura municipal e conselho municipal de cultura para o desenvolvimento de ações em prol da cultura.

Link: http://conselho.cultura.ba.gov.br/cidades-com-conselhos-municipais-apresentam-avancos-na-politicacultural/#sthash.t07VzQRp.dpuf

19 de dezembro de 2013

Título da Matéria: Mobilizar a sociedade civil é desafio para implantação dos
conselhos municipais.
De acordo com especialistas entrevistados pelo Portal do CEC, o maior desafio para a
implantação dos conselhos municipais de cultura é conscientizar a população de como a
participação da sociedade civil é crucial às melhorias das políticas públicas do setor cultural.
Sem essa articulação da comunidade, dificilmente será possível alterar o atual quadro de
concentração de recursos em setores culturais, enquanto outros segmentos padecem com a
falta de suporte para as suas manifestações

Link: http://conselho.cultura.ba.gov.br/mobilizar-a-sociedade-civil-e-desafio-para-implantacaodos-conselhos-municipais/#sthash.W7e7l0Nz.dpuf

20 de dezembro de 2013

Título da Matéria: Disponível para download a cartilha sobre os Conselhos de Cultura.
Já está disponível ao público a cartilha Conselhos de Cultura, escrita pela pesquisadora Lia Calabre, com
apoio da Secretaria de Cultura da Bahia (SecultBA). A obra faz parte da Coleção Política e Gestão Culturais e
tem a missão de facilitar o acesso às informações e conceitos fundamentais no campo da cultura.

Link: http://conselho.cultura.ba.gov.br/disponivel-para-download-a-cartilha-sobre-os-conselhos-decultura/#sthash.Ia9g8Ue1.dpuf

03 de janeiro de 2014

Título da Matéria: Santo Antônio de Jesus inicia 2014 com a chegada de
37 novos conselheiros de cultura.
Boa notícia para o setor cultural de Santo Antônio de Jesus! Depois de mais de
cinco meses à espera da nomeação, os conselheiros de cultura da cidade podem
comemorar uma vitória. Na última segunda-feira, 30, foi publicado no Diário Oficial
do município o decreto n° 582/2013, que nomeia 37 membros para o órgão. São
dez conselheiros titulares e oito suplentes para representar o poder público, além de
dez titulares e nove suplentes para representar a sociedade civil.

Link: http://conselho.cultura.ba.gov.br/santo-antonio-de-jesus-inicia-2014-com-achegada-de-37-novos-conselheiros/#sthash.wrqWkOcC.dpuf

06 de janeiro de 2014

Título da Matéria: Sancionadas nesta segunda as leis que regulamentam a política
cultural em Salvador.
O prefeito de Salvador, ACM Neto, e o presidente da Câmara Municipal de Salvador, Paulo Câmara,
sancionaram nesta segunda-feira, 06, no Plenário Cosme de Farias, as leis que regulamentam a
política cultural do município. Um dos projetos sancionados pelo prefeito foi o que cria o Sistema
Municipal de Cultura (PL 567/2013). A sanção das leis é resultado de um amplo debate realizado
entre o governo e a sociedade, com a realização de três audiências públicas em 2013. Os
vereadores apresentaram um total de 25 emendas, sendo todas elas acatadas.
Link: http://conselho.cultura.ba.gov.br/sancionadas-nesta-segunda-as-leis-que-regulamentam-apolitica-cultural-em-salvador/
09 de janeiro de 2014

Título da Matéria: MPE ingressa com ação civil pública para garantir
posse de conselheiros em Jequié.
Uma nova medida foi tomada pelo Ministério Público do Estado (MPE) para tentar
solucionar o impasse que dura quase um ano e envolve os conselheiros de cultura
e a Prefeitura Municipal de Jequié, a 365 quilômetros de Salvador. O órgão
protocolou na última quarta-feira, 08, uma ação civil pública, com pedido de liminar,
junto à Vara da Fazenda, para que fosse garantida a posse dos novos
representantes da sociedade civil no setor cultural.

Link: http://conselho.cultura.ba.gov.br/mpe-ingressa-com-acao-civil-publica-paragarantir-posse-de-conselheiros-em-jequie/#sthash.P4MKqYog.dpuf

15 de janeiro de 2014

Título da Matéria: Após 10 meses de espera, conselheiros de cultura são
nomeados em Jequié.
Após dez meses de espera, foram finalmente nomeados os conselheiros de cultura de Jequié, a
365 quilômetros de Salvador. A nomeação foi publicada no Diário Oficial do município da última
terça-feira, 14, por meio do decreto 14.016. Agora, o município conta com 30 membros no
Conselho Municipal de Cultura, entre titulares e suplentes, para discutir questões importantes
para a gestão cultural, como o Sistema e o Plano Municipal de Cultura.
Link: http://conselho.cultura.ba.gov.br/apos-10-meses-de-espera-conselheiros-de-cultura-saonomeados-em-jequie/#sthash.GWrvWQCr.dpuf
20 de janeiro de 2014

Título da Matéria: Apenas seis cidades possuem conselhos de cultura no Território
do Litoral Sul.
Mesmo com uma diversidade cultural que abrange povos indígenas, quilombolas, agricultores
familiares, assentados de reforma agrária e população urbana, as cidades do Território de
Identidade do Litoral Sul ainda enfrentam o desafio de ter seus conselhos de cultura constituídos.
Um mapeamento feito pelo Portal do CEC identificou que entre 24 cidades da região, apenas
seis (25%) possuem conselhos municipais de cultura.

Link: http://conselho.cultura.ba.gov.br/apenas-seis-cidades-possuem-conselhos-de-cultura-noterritorio-do-litoral-sul/

20 de janeiro de 2014

Título da Matéria: Indígena precisa ter representação nos conselhos municipais
de cultura
Apesar de ter forte presença na região, a cultura indígena ainda amarga um posto de não
representatividade nos conselhos municipais de cultura do Território de Identidade do Litoral Sul.
Com exceção de Ilhéus, nenhum outro órgão em funcionamento possui espaço para
representantes indígenas. O resultado é cada vez menos debates e políticas voltadas às
comunidades que têm lutado pela manutenção das suas terras e ações culturais.
Link: http://conselho.cultura.ba.gov.br/cultura-indigena-precisa-ter-representacao-nosconselhos-municipais-de-cultura/#sthash.RP1hcDDS.dpuf
20 de janeiro de 2014

Título da Matéria: Organização é crucial para reativação dos
conselhos municipais de cultura.
Apesar da existência de poucos conselhos municipais de cultura no
Território de Identidade do Litoral Sul, há exemplo positivo de quem
começa a se organizar para iniciar os trabalhos. É o caso de Itabuna,
onde está em andamento a reativação do órgão. Criado em 1992, o
conselho passou por duas diretorias até ser desativado. Durante a
Conferência Municipal de Cultura, em julho do ano passado, os
agentes culturais tiveram a oportunidade de se dividir por setores para
planejar seus rumos.

Link: http://conselho.cultura.ba.gov.br/organizacao-e-crucial-parareativacao-dos-conselhos-municipais-de-cultura/#sthash.6GX8swIr.dpuf

21 de janeiro de 2014

Título da Matéria: Teixeira de Freitas adere ao Sistema Nacional de Cultura.
Teixeira de Freitas, a 827 km de Salvador, deu um passo importante na gestão das suas políticas
culturais. Desde a última terça-feira, 14, o município aderiu ao Sistema Nacional de Cultura
(SNC). Localizada no Território de Identidade Cultural do Extremo Sul da Bahia, a cidade tem
agora a possibilidade de iniciar o processo de construção do seu Sistema Municipal de Cultura.

Link: http://conselho.cultura.ba.gov.br/teixeira-de-freitas-adere-ao-sistema-nacional-decultura/#sthash.L2JzTXFX.dpuf

06 de dezembro de 2013

Título da Matéria: Aprovado parecer que recomenda a proteção de bens arquitetônicos
em Plataforma.
Um parecer que recomenda a proteção de bens arquitetônicos no bairro de Plataforma, no Subúrbio
Ferroviário de Salvador, foi aprovado na última terça-feira, 03, durante a Sessão Plenária do Conselho
Estadual de Cultura. O documento validado após votação será incorporado a um processo já existente e
seguirá para a Secretaria de Cultura do Estado da Bahia (SecultBA). Dos 16 conselheiros presentes, 15
votaram pela aprovação do parecer e um se absteve.
Link: http://conselho.cultura.ba.gov.br/aprovado-parecer-que-solicita-protecao-de-bensarquitetonicos-em-plataforma/

05 de junho de 2013

Título da Matéria: Conselheiros de cultura se encontram no Sul do Brasil.
Artistas, agentes culturais e parlamentares são esperados no Encontro dos Conselhos Estaduais de
Cultura da regional Sul, que acontece nos dias 7 e 8 de junho, na sala C2 da Casa de Cultura Mário
Quintana, em Porto Alegre. O foco do evento é a remobilização dos conselhos estaduais de cultura e
a formulação de uma rede integrada de conselheiros que seja atuante no Sistema Nacional de
Cultura. Farão parte do evento os conselhos de cultura do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e
Paraná.

Link: http://conselho.cultura.ba.gov.br/conselheiros-de-cultura-se-encontram-no-sul-do-brasil/

11 de junho de 2013

Título da Matéria: Fórum Nacional dos Conselhos acontecerá em
Canela.
É durante um dos principais eventos culturais do Brasil, a Festa Nacional da
Música, realizada todos os anos em Canela (RS), que acontecerá o Encontro
Nacional do Fórum dos Conselhos Estaduais de Cultura (ConECta), entre os
dias 21 e 23 de outubro. O local foi escolhido no último sábado, 8, durante o
Encontro dos Conselhos Estaduais de Cultura da Região Sul, em Porto Alegre.

Link:
http://conselho.cultura.ba.gov.br/forum-nacional-dos-conselhosacontecera-em-canela/

12 de junho de 2013

Título da Matéria: Sete estados se unem para fortalecer os
conselhos municipais de cultura.
Conselheiros estaduais de cultura de sete estados brasileiros assumiram o
compromisso de ampliar os trabalhos de fortalecimento dos conselhos
municipais de cultura. A rede integrada entre conselhos estaduais e municipais
foi debatida no último sábado, 8, em Porto Alegre, durante o Encontro Nacional
do Fórum dos Conselhos Estaduais de Cultura (ConECta).

Link: http://conselho.cultura.ba.gov.br/sete-estados-se-unem-para-fortaleceros-conselhos-municipais-de-cultura/
14 de junho de 2013

Título da Matéria: Conselheiros de cultura se encontram no
Amapá.
Começa na manhã desta sexta-feira, 14, a programação do Encontro
Regional do Norte do Fórum Nacional dos Conselhos Estaduais de Cultura
(ConECta), que acontece na Escola de Administração Pública, no Centro de
Macapá. Conselheiros de cultura de seis estados confirmaram presença no
evento que tem o objetivo de discutir o papel dos conselhos de cultura da
região Norte do Brasil. É esperada a presença de parlamentares,
representantes do governo federal e artistas da região.
Link: http://conselho.cultura.ba.gov.br/conselheiros-de-cultura-se-encontramno-amapa/

03 de julho de 2013

Título da Matéria: Após o encontro regional, conselheiros do
Norte decidem criar Plano de Mobilização.
Conselheiros de cultura do Norte do Brasil se articulam para a criação
do Plano de Mobilização dos Conselhos da Região Norte, que terá
como objetivo promover ações conjuntas entre os estados. A ideia
surgiu depois de os conselheiros de cultura e gestores culturais do
Norte se reunirem no Encontro Regional do Fórum Nacional dos
Conselhos Estaduais de Cultura (ConECta), que aconteceu no Amapá,
nos dias 14 e 15 de Junho.
Link: http://conselho.cultura.ba.gov.br/apos-o-conecta-conselheiros-donorte-decidem-criam-plano-de-mobilizacao/
29 de julho de 2013

Título da Matéria: Estados do Nordeste se unem pelo fortalecimento dos Conselhos de
Cultura.
Representantes dos conselhos estaduais do Nordeste do Brasil pretendem criar um plano de
mobilização unificado para fortalecer os conselhos de cultura. Para isso, é preciso ser definido como a
sociedade civil pode ser mais envolvida nos debates sobre as políticas culturais. Esse tema será um
dos assuntos debatidos durante o Fórum Nacional dos Conselhos Estaduais de Cultura (ConECta),
que acontece entre os dias 02 e 03 de agosto, em Natal, no Rio Grande do Norte.

Link: http://conselho.cultura.ba.gov.br/estados-do-nordeste-se-unem-pelo-fortalecimento-dosconselhos-de-cultura/

12 de agosto de 2013

Título da Matéria: ConECta propõe atuação em rede dos Conselhos
Estaduais.
O trabalho do Fórum Nacional dos Conselhos Estaduais de Cultura (ConECta) evolui a
cada evento regional. Após o Encontro Regional Nordeste, que aconteceu em Natal, no
início de agosto, foi proposto que os conselhos estaduais de cultura juntassem forças
na criação de um Plano de Mobilização que promova ações conjuntas entre os estados.
É sugerida também a reformulação no papel dos Conselhos Estaduais, para que se
tornem espaços de articulação em redes, envolvendo os conselhos municipais de
cultura, fóruns de cultura e colegiados setoriais.
Link: http://conselho.cultura.ba.gov.br/conecta-propoe-atuacao-em-rede-dos-conselhosestaduais/

12 de agosto de 2013

Título da Matéria: Carta de Princípios servirá de base aos
Conselhos de Cultura.
Está em fase de elaboração a Carta de Princípios dos Conselhos de
Cultura do Brasil, um documento que pretende nortear os trabalhos
desses órgãos e auxiliá-los no processo de ajuste para se enquadrar
nas normas do Sistema Nacional de Cultura. A criação desse
conjunto de ações foi um dos resultados do Fórum Nacional dos
Conselhos Estaduais de Cultura (ConECta), que aconteceu entre os
dias 02 e 03 de agosto, em Natal, no Rio Grande do Norte.
Link: http://conselho.cultura.ba.gov.br/carta-de-principios-servira-debase-aos-conselhos-de-cultura/

09 de setembro de 2013

Título da Matéria: Encontro do ConECta reúne as regionais
Centro-Oeste e Sudeste.
Representantes dos setores artísticos, agentes culturais,
conselheiros de cultura, sociedade civil e políticos participarão, entre
os dias 19 e 21 de setembro, do Encontro dos Conselhos Estaduais
de Cultura das Regionais Centro-Oeste e Sudeste. A cidade de
Cuiabá (MT) receberá o evento na Universidade Federal do Mato
Grosso, com programação das 8h às 18h. Esse será o último
encontro de um ciclo de eventos regionais realizados este ano pelo
Fórum Nacional dos Conselhos Estaduais de Cultura (ConECta).
Link: http://conselho.cultura.ba.gov.br/encontro-do-conecta-reune-asregionais-centro-oeste-e-sudeste/
25 de setembro de 2013

Título da Matéria: Carta de princípios dos Conselhos de Cultura é
criada no ConECta.
A situação em que se encontram os Conselhos Estaduais de Cultura no Brasil
impulsionou a criação da Carta de Princípios que propõe a reformulação do
papel desses órgãos. O documento, que será entregue à ministra da Cultura,
Marta Suplicy, é fruto de uma série de encontros regionais do Fórum Nacional
dos Conselhos Estaduais de Cultura (ConECta), finalizado com o Encontro das
Regionais Centro-Oeste e Sudeste, entre os dias 19 e 21 de setembro, em
Cuiabá.
Link:
http://conselho.cultura.ba.gov.br/carta-de-principios-dos-conselhos-decultura-e-criada-no-conecta/

15 de outubro de 2013

Título da Matéria: Encontro em Brasília planejará rumos para os conselhos de cultura.
Os membros do Conselho Nacional de Políticas Culturais (CNPC) se reunirão em Brasília na
próxima quarta e quinta, dias 16 e 17, quando serão definidos alguns rumos para os conselhos
estaduais de cultura do Brasil. Fará parte do evento o presidente do Conselho Estadual de Cultura
da Bahia, Márcio Caires, que também está à frente do Fórum Nacional dos Conselhos Estaduais
de Cultura (ConeCTa).

Link: http://conselho.cultura.ba.gov.br/encontro-em-brasilia-planejara-rumos-para-os-conselhos-decultura/
18 de outubro de 2013

Título da Matéria: Encontro nacional reúne conselhos de cultura de 17 estados.
Conselheiros de cultura de 17 estados do Brasil estarão reunidos no Encontro Nacional do Fórum dos
Conselhos Estaduais de Cultura (ConECta), que acontece entre 22 e 23 de outubro, na cidade de
Canela, a 123 quilômetros de Porto Alegre (RS). O evento terá a presença da ministra da Cultura,
Marta Suplicy, que receberá a Carta de Princípios construída pelos membros do ConECta após
encontros regionais realizados ao longo deste ano.

Link: http://conselho.cultura.ba.gov.br/encontro-nacional-reune-conselhos-de-cultura-de-17-estados/

25 de outubro de 2013

Título da Matéria: Finalizado o texto da Carta de Princípios dos
Conselhos Estaduais.
Já pode ser conferido na íntegra o texto da Carta de Princípios dos
Conselhos Estaduais de Cultura do Brasil, documento que tem objetivo de
servir de referência às ações que serão desenvolvidas pelo Fórum Nacional
na relação com os Conselhos de Cultura dos Estados. O conteúdo foi
finalizado durante o encontro do Fórum Nacional dos Conselhos Estaduais de
Cultura (ConECta), que aconteceu entre os dias 21 e 23 de outubro, em
Canela, no Rio Grande do Sul.
Link: http://conselho.cultura.ba.gov.br/finalizado-o-texto-da-carta-de-principiosdos-conselhos-estaduais/
28 de novembro de 2013

Título da Matéria: Membros do ConECta pedem melhor gestão dos recursos públicos
na Conferência Nacional de Cultura.
Está tudo pronto para o encontro do Fórum Nacional dos Conselhos Estaduais de Cultura (ConECta)
nesta quinta-feira, 28, durante a III Conferência Nacional de Cultura, em Brasília. Os membros do
ConECta se reúnem para fortalecer suas ações e apresentar a Carta à Conferência Nacional,
documento que aponta questões ligadas às políticas culturais e que precisam ser discutidas no
evento. Entre os itens apontados estão a destinação de mais verbas ao setor e o não
contingenciamento do orçamento cultural em momentos de crise nas contas do governo.
Link:
http://conselho.cultura.ba.gov.br/membros-do-conecta-pedem-melhor-gestao-dos-recursospublicos-na-conferencia-nacional-de-cultura/

25 de outubro de 2013

Título da Matéria: ConECta propõe atuação em rede dos
Conselhos Estaduais.
O trabalho do Fórum Nacional dos Conselhos Estaduais de Cultura
(ConECta) evolui a cada evento regional. Após o Encontro Regional
Nordeste, que aconteceu em Natal, no início de agosto, foi proposto
que os conselhos estaduais de cultura juntassem forças na criação de
um Plano de Mobilização que promova ações conjuntas entre os
estados. É sugerida também a reformulação no papel dos Conselhos
Estaduais, para que se tornem espaços de articulação em redes,
envolvendo os conselhos municipais de cultura, fóruns de cultura e
colegiados setoriais.
Link: http://conselho.cultura.ba.gov.br/conecta-propoe-atuacao-emrede-dos-conselhos-estaduais/
25 de outubro de 2013

Título da Matéria: Finalizado o texto da Carta de Princípios dos
Conselhos Estaduais.
Já pode ser conferido na íntegra o texto da Carta de Princípios dos Conselhos
Estaduais de Cultura do Brasil, documento que tem objetivo de servir de
referência às ações que serão desenvolvidas pelo Fórum Nacional na relação
com os Conselhos de Cultura dos Estados. O conteúdo foi finalizado durante
o encontro do Fórum Nacional dos Conselhos Estaduais de Cultura
(ConECta), que aconteceu entre os dias 21 e 23 de outubro, em Canela, no
Rio Grande do Sul.
Link:
http://conselho.cultura.ba.gov.br/finalizado-o-texto-da-carta-deprincipios-dos-conselhos-estaduais/#prettyPhoto

24 de setembro de 2013

Título da Matéria: Carta do presidente do Conselho Estadual em relação ao
contingenciamento no setor cultural.
O presidente do Conselho Estadual de Cultura, Márcio Caires, divulgou, nesta terça-feira, 24, uma
carta de apoio aos Colegiados Setoriais e contrária ao contingenciamento de verbas imposto pelo
governo do Estado ao setor cultural. Se preferir, baixe aqui o arquivo em PDF.

Link: http://conselho.cultura.ba.gov.br/carta-do-presidente-do-conselho-em-relacao-aocontingenciamento-de-verba-na-cultura/
02 de outubro de 2013

Título da Matéria: Corte de verba no setor cultural será debatido em Sessão Plenária.
O corte de verba no setor cultural, imposto pelo governo do Estado desde que o governador Jaques Wagner
anunciou, em agosto, o contingenciamento dos gastos do poder público, será tema da Sessão Plenária deste mês
do Conselho Estadual de Cultura da Bahia (CEC). Artistas, produtores e grupos culturais terão a chance de
debater o assunto com representantes do poder público na próxima quarta-feira, 9, às 14 horas, na sede do órgão,
no Campo Grande.

Link: http://conselho.cultura.ba.gov.br/sessao-plenaria-discutira-corte-de-verbas-no-setor-cultural/

11 de outubro de 2013

Título da Matéria: Confira alguns momentos importantes da Sessão Plenária da
última quarta-feira.
Cerca de 90 agentes culturais participaram na última quarta-feira, 9, da Sessão Plenária
promovida pelo Conselho Estadual de Cultura da Bahia (CEC) na sede do órgão, no Campo
Grande. O evento foi mediado pelo presidente do CEC, Márcio Caires. Fizeram parte do
debate o deputado Álvaro Gomes, o secretário de Cultura Albino Rubim, o presidente do
Sindicato dos Artistas e Técnicos em Diversões do Estado da Bahia (Sated), Fernando
Marinho, e o diretor e ator de teatro Gordo Neto, que representou os Colegiados Setoriais.
O tema do evento foi o contingenciamento da verba no setor cultural, imposto pelo governo
do Estado desde agosto e que tem prejudicado diversas ações culturais na Bahia.
Link: http://conselho.cultura.ba.gov.br/confira-alguns-momentos-importantes-da-sessaoplenaria/
11 de outubro de 2013

Título da Matéria: Agentes culturais querem reunião com governador e secretário da
Fazenda.
Cerca de 90 agentes culturais participaram na última quarta-feira, 9, da Sessão Plenária promovida pelo
Conselho Estadual de Cultura da Bahia (CEC) na sede do órgão, no Campo Grande. Um dos
encaminhamentos definidos no encontro é que o deputado Álvaro Gomes tentará mediar um encontro
entre os representantes da classe artística, o governador Jaques Wagner e o secretário da Fazenda
Manoel Vitório, para discutir sobre o corte de verbas no setor cultural e o gerenciamento do Fundo de
Cultura da Bahia (FCBA).
Link:
http://conselho.cultura.ba.gov.br/agentes-culturais-querem-reuniao-com-governador-esecretario-da-fazenda/

11 de outubro de 2013

Título da Matéria: Em debate no Conselho de Cultura, agentes
culturais repudiam corte de verba.
Melhor gestão do Fundo de Cultura da Bahia (FCBA), abertura de um
canal de diálogo com o governador e a Secretaria da Fazenda e
pagamento em dia aos proponentes dos editais. Essas e outras
reivindicações foram levadas ao Conselho Estadual de Cultura na última
quarta-feira, 9, durante a Sessão Plenária que teve como tema o corte de
verbas no setor cultural.
Link: http://conselho.cultura.ba.gov.br/em-debate-no-conselho-de-culturaagentes-culturais-repudiam-corte-de-verba/
07 de novembro de 2013

Título da Matéria: Após reunião com governador, agentes culturais prometem cobrar
melhorias.
Representantes da classe artística prometem cobrar do governador Jaques Wagner que haja
celeridade em sua promessa de se reunir com o secretário da Fazenda, Manoel Vitório, para que seja
resolvido o impasse na destinação de recursos do Fundo de Cultura da Bahia (FCBA). Na última terçafeira, 05, na Governadoria, o líder do Executivo esteve por cerca de uma hora e meia com membros
dos Colegiados Setoriais e do Sindicato dos Artistas e Técnicos em Espetáculos de Diversão do
Estado da Bahia (Sated). Fizeram parte também do encontro o presidente do Conselho Estadual de
Cultura, Márcio Caires, e o secretário de Cultura, Albino Rubim, além de gestores das fundações
vinculadas à SecultBA.
Link: http://conselho.cultura.ba.gov.br/apos-reuniao-com-governador-membros-dos-colegiadossetoriais-prometem-cobrar-melhorias/

16 de maio de 2013

Título da Matéria: CEC propõe melhorias na Conferência Estadual de
Cultura.
Na manhã desta quarta, 15, foi apresentada, na sede do Conselho Estadual de Cultura
da Bahia (CEC), a metodologia do regimento interno da V Conferência Estadual de
Cultura da Bahia, que acontecerá de 27 a 29 de Setembro, em Alagoinhas. O assunto foi
discutido entre 14 conselheiros e a superintendente de Desenvolvimento Territorial da
Cultura (Sudecult), Taiane Fernandes (foto).

Link: http://conselho.cultura.ba.gov.br/cec-propoe-melhorias-na-conferencia-estadual-decultura/

16 de julho de 2013

Título da Matéria: culturais se preparam para a V Conferência
Estadual de Cultura.
Estão em fase de finalização os detalhes da V Conferência Estadual de Cultura
da Bahia, que acontece entre os dias 10 e 13 de setembro, em Alagoinhas, a
108 quilômetros de Salvador. A previsão é que essa seja a primeira edição do
evento que contará com a presença de representantes dos 417 municípios
baianos.

Link: http://conselho.cultura.ba.gov.br/agentes-culturais-se-preparam-para-a-vconferencia-estadual-de-cultura/

19 de agosto de 2013

Título da Matéria: CEC e Secult divergem sobre eleição na
Estadual.
Faltam menos de dois meses para a V Conferência Estadual de
Cultura, que acontece entre os dias 10 e 13 de outubro, em Feira de
Santana, a 116 quilômetros Salvador. Um dos momentos mais
esperados do evento é a eleição de 20 novos conselheiros de cultura
(10 titulares e 10 suplentes) que ganharão vaga no Conselho
Estadual de Cultura da Bahia (CEC). O modo como a eleição está
sendo conduzida, no entanto, tem gerado uma série de divergências
entre o Conselho e a Secretaria de Cultura da Bahia (SecultBA).
Link: http://conselho.cultura.ba.gov.br/eleicao-de-representantesterritoriais-gera-discordancias-entre-conselho-estadual-e-secultba/
13 de outubro de 2013

Título da Matéria: Eleição neste domingo escolherá os novos
conselheiros de cultura.
A importância de se fortalecer ainda mais o Conselho Estadual de Cultura
(CEC) foi tema de uma rodada de discussão neste domingo, 13, na V
Conferência Estadual de Cultura, que acontece na Cidade do Saber, em
Camaçari. Na ocasião, foi esclarecido como será o processo eleitoral que
escolherá 20 novos membros (10 titulares e 10 suplentes) para o órgão a
partir das 14 horas de hoje.

Link: http://conselho.cultura.ba.gov.br/eleicao-neste-domingo-define-o-nomedos-novos-conselheiros-de-cultura/

26 de novembro de 2013

Título da Matéria: Três conselheiros baianos estarão na Conferência
Nacional de Cultura.
Três conselheiros de cultura da Bahia estão prontos para representar o estado na III
Conferência Nacional de Cultura (III CNC), que começa nesta quarta-feira, 27, e segue
até o próximo domingo, 1º de dezembro. A conferência terá como tema central “Uma
política de Estado para a Cultura: Desafios do Sistema Nacional de Cultura (SNC)” e tem
com objetivo oferecer ao Ministério da Cultura (MinC) uma linha de condução das
políticas públicas de cultura por meio da participação popular.

Link: http://conselho.cultura.ba.gov.br/tres-conselheiros-baianos-estarao-na-conferencianacional-de-cultura/
12 de outubro de 2013

Título da Matéria: Conselho de Cultura participa da abertura
da V Conferência Estadual de Cultura.
O presidente do Conselho Estadual de Cultura, Márcio Caires,
participou neste sábado, 12, da mesa de abertura da V Conferência
Estadual de Cultura da Bahia, que acontece até domingo na Cidade do
Saber, em Camaçari. O evento, que tem como tema Uma política de
estado para a cultura: desafios do Sistema Estadual de Cultura, será
marcado pela eleição de vinte novos conselheiros de cultura (10
titulares e 10 suplentes), que assumem o cargo no próximo ano.
Link: http://conselho.cultura.ba.gov.br/conselho-de-cultura-participa-daabertura-da-v-conferencia-de-cultura/#prettyPhoto

01 de maio de 2013

Título da Matéria: Presidente do CEC BA toma posse como
conselheiro no Conselho Nacional de Política Cultural.
O conselheiro e presidente do Conselho Estadual de Cultura da
Bahia, Márcio Caires, participou da 18ª Reunião Ordinária do
Conselho Nacional de Política Cultural (CNPC), realizada entre quarta
(6) e quinta-feira (7), em Brasília. Junto de outros novos conselheiros
eleitos pela sociedade civil, Caires foi empossado pelo SecretárioGeral do CNPC, João Roberto Peixe, que também os apresentou à
ministra da Cultura, Marta Suplicy.
Link:
http://conselho.cultura.ba.gov.br/presidente-do-cec-ba-tomaposse-como-conselheiro-no-conselho-nacional-de-politica-cultural/

06 de maio de 2013

Título da Matéria: Presidente do CEC mediou encontro da
ministra Marta Suplicy
O presidente do Fórum Nacional dos Conselhos Estaduais de
Cultura e do Conselho Estadual de Cultura da Bahia (CEC), Márcio
Caires, foi o mediador, em 14 de janeiro, de um encontro da
Ministra Marta Suplicy com movimentos sociais em São Paulo. O
evento foi articulado pela Frente Parlamentar Mista em Defesa da
Cultura.
Link: http://conselho.cultura.ba.gov.br/presidente-do-cec-ba-mediouencontro-da-ministra-marta-suplicy-com-movimentos-sociais-emsao-paulo/

29 de julho de 2013

Título da Matéria: Presidente do CEC participa de evento com a ministra Marta
Suplicy.
O presidente do Conselho Estadual de Cultura da Bahia (CEC), Márcio Caires, está a caminho
de Brasília nesta segunda-feira, 29, para participar de uma reunião no Conselho Nacional de
Política Cultural (CNPC). O evento acontece nos dias 30 e 31 de julho, com a participação da
ministra da Cultura, Marta Suplicy, e do secretário-geral do CNPC, Marcelo Pedroso.

Link: http://conselho.cultura.ba.gov.br/presidente-do-cec-participa-de-evento-com-a-ministramarta-suplicy/
15 de outubro de 2013

Título da Matéria: Encontro em Brasília planejará rumos
para os conselhos de cultura
Os membros do Conselho Nacional de Políticas Culturais (CNPC) se
reunirão em Brasília na próxima quarta e quinta, dias 16 e 17,
quando serão definidos alguns rumos para os conselhos estaduais de
cultura do Brasil. Fará parte do evento o presidente do Conselho
Estadual de Cultura da Bahia, Márcio Caires, que também está à
frente do Fórum Nacional dos Conselhos Estaduais de Cultura
(ConeCTa).
Link: http://conselho.cultura.ba.gov.br/encontro-em-brasilia-planejararumos-para-os-conselhos-de-cultura/

27 de maio de 2013

Título da Matéria: Ministro da Bolívia recebe o presidente do
CEC
O presidente do Conselho Estadual de Cultura da Bahia (CEC), Márcio
Caires, propôs ao ministro da cultura da Bolívia, Pablo Cesar Canedo, a
criação do Fórum Latino-Americano de Conselhos de Cultura. Os dois
estiveram reunidos no último dia 20, durante o 1º Congresso
Latinoamericano Cultura Viva Comunitária, realizado entre 17 e 22 de
maio, em La Paz, na Bolívia, com a presença de representantes de todos
os países da América Latina, América Central, Cuba e Haiti.
Link: http://conselho.cultura.ba.gov.br/ministro-da-bolivia-recebe-opresidente-do-cec/

26 de março de 2013

Título da Matéria: CEC-BA realiza reunião com presidentes dos
Colegiados Setoriais de Arte da Bahia.
Foi realizado nesta segunda-feira (25) um encontro entre o Conselho Estadual
de Cultura da Bahia e presidentes dos Colegiados de Arte da Bahia. Os
representantes de vários campos das artes dialogaram com o presidente do
CEC-BA, Marcio Caires, e os conselheiros que compõem a Comissão de
Conselhos Municipais, Colegiados, Fóruns, Coletivos e artistas independentes.

Link: http://conselho.cultura.ba.gov.br/cec-ba-realiza-reuniao-compresidentes-dos-colegiados-setoriais-de-arte-da-bahia/#sthash.51TR0Er9.dpuf
15 de abril de 2013

Título da Matéria: CEC-BA discute estratégias de formação de
redes culturais com colegiados setoriais das artes durante
reunião.
O Conselho Estadual de Cultura da Bahia foi representado pelo
presidente Márcio Caires na 2ª Reunião Ordinária dos Colegiados
Setoriais das Artes da Bahia, que aconteceu na manhã desta segundafeira (15), no Espaço Xisto, no Complexo Cultural dos Barris. Um dos
principais assuntos discutidos foi a representatividade da sociedade civil
no CEC-BA.
Link: http://conselho.cultura.ba.gov.br/cec-ba-discute-estrategias-deformacao-de-redes-culturais-com-colegiados-setoriais-das-artesdurante-reuniao/#sthash.nF75SPxz.dpuf

19 de março de 2013

Título da Matéria: Conselho Estadual de Cultura da Bahia marca presença
em oficina de capacitação para gestores de cultura.
O presidente do Conselho Estadual de Cultura da Bahia (CEC-BA), Márcio Caires, foi
o convidado da mesa de abertura da Oficina de Capacitação para elaboração do
Plano Municipal de Cultura. Ele iniciou as atividades com um cântico simbólico,
representando o movimento político da cultura atual. O encontro, que começou ontem
(18), vai até sexta-feira (22), na Escola de Administração da Universidade Federal da
Bahia (EAUFBA).”
Link: http://conselho.cultura.ba.gov.br/conselho-estadual-de-cultura-da-bahia-marcapresenca-em-oficina-de-capacitacao-para-gestores-de-cultura/#sthash.7wlhi8CA.dpuf

29 de março de 2013

Título da Matéria: Diversidade nos conselhos de políticas públicas é tema de seminário.
O presidente do Conselho Estadual de Cultura da Bahia (CEC-BA), Márcio Caires, participou, nesta
semana, do “Seminário de Políticas e Gestão da Cultura”, promovido pela Universidade Federal da
Bahia e que teve como pauta principal “A gestão e participação da diversidade nos conselhos de
políticas públicas”. Também estiveram presentes no debate o cacique Manoel Kiriri de Canta Galo,
representando o Conselho Estadual de Povos Indígenas, José Ednison, integrante do SJCDH –
Superintendência dos Direitos da Pessoa com Deficiência, e Maurício Reis, representando a
SEPROMI – Comissão Estadual para Sustentabilidade de Povos e Comunidades Tradicionais.
Mediados pela professora Clélia Côrtes, cada convidado falou do seu empenho pela conquista dos
direitos do cidadão e o combate aos preconceitos.
L i n k : h t t p : / / c o n s e l h o . c u l t u r a . b a . g o v. b r / d i v e r s i d a d e - n o s - c o n s e l h o s - d e - p o l i t i c a s - p u b l i c a s - e - t e m a - d e seminario/#sthash.QbeQoT2g.dpuf

03 de junho de 2013

Título da Matéria: Nota de pesar: CEC lamenta a morte de Augusto Omolú.
A cena cultural da Bahia amanhece de luto. Augusto Omolú era um agitador cultural,
um cidadão que nasceu com um dom e se profissionalizou na arte de viver da cultura.
E mesmo que não deixasse nenhum legado, ainda assim sua morte tinha que ser
lamentada. Afinal, ele é mais uma vítima da violência que tem transformado a vida em
um eterno estado de medo e vigilância

Link:
http://conselho.cultura.ba.gov.br/nota-de-pesar-cec-lamenta-a-morte-deaugusto-omolu/

31 de julho de 2013

Título da Matéria: CEC e Movimento LGBT se unem para propor
avanços nas políticas culturais voltadas para o setor.
Produtores culturais, artistas e militantes do movimento LGBT se uniram
aos membros do Conselho Estadual de Cultura da Bahia (CEC) nesta
terça-feira, 30, para sugerir mudanças nas políticas públicas culturais
voltadas à diversidade sexual e de gênero na Bahia. Foram cerca de três
horas e meia de debate no auditório do CEC, no Campo Grande. Todas as
demandas levadas aos conselheiros serão sistematizadas em um
documento que será entregue à Secretaria de Cultura da Bahia (SecultBA).
Link: http://conselho.cultura.ba.gov.br/cec-e-movimento-lgbt-se-unem-parapropor-avancos-nas-politicas-culturais-voltadas-para-o-setor/

04 de setembro de 2013

Título da Matéria: Sessão Plenária discute violência contra espaços negros de cultura
da Bahia.
Artistas, produtores culturais e frequentadores de espaços negros de cultura de Salvador se
encontrarão no dia 10 de setembro, às 14 horas, para um debate na sede do Conselho Estadual de
Cultura da Bahia (CEC), no Campo Grande. Com a presença de representantes do poder público, o
evento tem o objetivo de encontrar alternativas para combater a criminalização dos espaços negros
de cultura do estado.

Link: http://conselho.cultura.ba.gov.br/sessao-plenaria-discute-violencia-contra-espacos-negros-decultura-da-bahia/

13 de setembro de 2013

Título da Matéria: Conselho de Cultura prepara documento a
favor dos espaços negros de cultura.
Propor melhorias no modo como as abordagens do poder público são
feitas nos espaços negros de cultura. Esse é o objetivo de um documento
que está sendo elaborado pelo Conselho Estadual de Cultura (CEC),
depois da Sessão Plenária da última terça-feira, 10, quando
empreendedores, agentes culturais e membros do movimento negro
tiveram a oportunidade de participar de um debate pautado na
criminalização dos espaços negros de cultura em Salvador.
Link: http://conselho.cultura.ba.gov.br/conselho-de-cultura-preparadocumento-a-favor-dos-espacos-negros-de-cultura/

12 de dezembro de 2013

Título da Matéria: Conselho de Cultura apoia causa dos
organistas da Bahia.
O Conselho Estadual de Cultura decidiu apoiar a causa dos
organistas da Bahia. Após a Sessão Plenária do dia 03, o
presidente do órgão, Márcio Caires, informou que buscará mais
informações sobre o reconhecimento da música organística no
Estado. O processo tramita no Instituto do Patrimônio Artístico
Cultural da Bahia (Ipac)

Link: http://conselho.cultura.ba.gov.br/conselho-de-culturaapoia-causa-dos-organistas-da-bahia/

