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RESUMO

Culturas Populares

O projeto visa o incremento das atividades ligadas as culturas populares,tais como o samba de roda,o artesanato,o teatro, o cinema,
a fanfarra, a capoeira,as danças regionais, inclusão digital, além de propor cursos,oficinas e palestras no sentido de aprimorar a
formação cultural dos nossos munícipes,envolvendo-os especialmente os jovens e os idosos, para a promoção do enriquecimento
cultural e geração de emprego e renda.Tem como público alvo população de baixa renda,crianças, adolescentes, jovens adultos e
idosos em sitaução de vulnerabilidade social,estudantes da rede pública de ensino,portadores de deficiência,jovens em conflito com
a lei e habitantes de regiões e municípios com grande importância para a preservação do patrimônio histórico, cultural e ambiental.

Multilinguagem

O presente projeto irá desenvolver 4 núcleos artísticos envolvendo as linguagens: Teatro, dança, música e audiovisual, em ações que
envolverão 120 crianças e jovens do municipio de Várzea do Poço. As ações serão desenvolvidos nas seguintes etapas: formação,
através das oficinas; criação e montagens de peças e espetáculos; organização dos grupos e divulgação e promoção. Além disso
serão realizados intercâmbios culturais envolvendo grupos de outras cidades e os produtos do ponto para promover e valorizar os
grupos e trabalhos e possibilitar ao conhecimento da população.

Rua Manoel Luis Carneiro, 11,
Facebook: Sociedade Filarmônica Lira VI de
Centro, Pé de Serra - BA CEP: 44655Agosto
000

não identificado

Proponente não apresentou os anexos II e III.

Multilinguagem

Este, propõe a concentração e organização de ações que já são desenvolvidas em pequena escala e de forma desorganizada no
municipio, mediante a implantação de 05 (cinco) núcleos artísticos, que contemplarão as seguintes linguagens: Núcleo de Música;
Núcleo será o de Teatro; Núcleo de Dança; O Núcleo de Literatura e Contação de História; O quinto e ultimo Núcleo é o de
Audiovisual.

Bacia do
Jacuípe

Nova Fátima

-

01/2008.

Associação Amigos de Nova Fátima

Cangalha de Arte

02.485.210/0001-42

assamigosnf@gmail.com;
iranei.marques@hotmail.com;
evangivalmoreira@yahoo.com.br

(75) 98276-3204/ (75) 32341229/ (75) 98122-8748

Iranei Marques de Matos

Rua João Campos, s/n, Centro, Nova
Fátima - BA CEP: 44642-000

Bacia do
Jacuípe

Várzea do
Poço

-

01/2014.

Associação Bom Samaritano de Assistência
ao Deficiente Físico e Mental de Várzea do
Poço

Ponto de Cultura - Um Poço de Cidadania
Cultural

04.982.543/0001-02

genaildesilva@hotmail.com;
bomsamaritanovp@outlook.com;
almeidaclaudivan@yahoo.com.br;
jaylrheluz@yahoo.com.br

(74) 99918-4318/ (75) 982277052/ (74) 99963-8335/ (75)
98310-0181/ (74) 99965-5893

Jasiram Barreiros da Silva

Avenida Juscelino Kubistchek, S/N,
Centro, Várzeia do Poço - BA CEP:
44715-000

Bacia do
Jacuípe

Pé de Serra

-

01/2014.

Associação Comunitária Cultural e Musical
Lira 6 de Agosto

Sons da Vida

63.077.861/0001-98

rildorios@hotmail.com,
lira6deagosto@gmail.com

(75) 3660-2336/ (75) 981292242

José Sergio de Almeida
Conceição

Bacia do
Jacuípe

Gavião

-

01/2014.

Associação Cultural Força Jovem de Gavião BA

Ponto de Cultura - Arte em Movimento

10.854.194/0001-46

gforcajovem@yahoo.com.br;
jaylrheluz@yahoo.com.br

(75) 98191-8310/ (75) 981217396

Eriedson Ferreira da
Cunha

Travessa Cecília Moura de Souza,
Centro, Gavião - BA CEP: 44650-000

Bacia do
Jacuípe

Pintadas

-

01/2008.

Associação das Entidades de Apoio ao
Desenvolvimento Sustentável de Pintadas

Pensar Filmes: Núcleo de Identidade Visual
Bacia do Jacuípe

06.281.222/0001-06

pensarfilmes@yahoo.com.br;
vandoreluz@yahoo.com.br;
soly.paixao@yahoo.com.br

(75) 3693-2209/ (75) 981031986

Elias de Oliveira Rios

Rua Castro Alves, 146, Centro,
Pintadas - BA, CEP: 44610-000

www.festivalpensarfilmes.com.br

Audiovisual

Consiste na implementação de um Núcleo de Produção Áudio Visual,dedicado ao registro e a difusão das manifestaçoes culturais e
da identidade política e social do povo do Território da Bacia do Jacuípe.Será montada uma estrutura de equipamentos para
produção,realização de oficinas profissionalizantes na área de audio visual e web desing inicindo um acervo audio visual do
território.Serão capacitados 40 jovens dos 14 municípios do território.

Bacia do
Jacuípe

Ipirá

-

01/2014.

Fundação Antonio Almeida e Silva - FUNDAL

Projeto Arte e Cultura Cidadã - Ponto de
Cultura de Ipirá

01.347.902/0001-61

fundal@fundal.org.br

(71) 3243-9666/ (75) 3254-3280/
(71) 99128-0785

Antonio Almeida e Silva

Rua Manoel Oliveira e Silva, 127,
Campus Universitário, Ipirá - BA,
CEP: 44600-000

www.fundal.org.br

Multilinguagem

O Projeto Arte e Cultura Cidadã pretende dar continuidade a uma série de ações que visam o desenvolvimento das manifestações
artísticas e culturais do Município de Ipirá, já implementadas pelo Ponto de Cultura de Ipirá, instalado pela FUNDAL em convênio
com a Secretaria de Projetos e Programas Culturais do MinC, através do Programa Cultura Viva em 2005. Nesta nova etapa o Projeto
propõe o desenvolvimento de um conjunto de ações, algumas já executadas com êxito, e outras atividades de interação da
comunidade com as manifestações artísticas-culturais locais, programas de incentivo à leitura e contato com as novas tecnologias.

Bacia do
Jacuípe

Várzea da
Roça

-

01/2014.

Fundação Cultural Gibão de Couro

Ponto de Cultura Gibão de Couro

02.786.837/0001-33

pontodeculturagibaodecouro@gmail.com;
gidevaldo.macedo@hotmail.com

(74) 98823-4750/ (74) 988157076/ (71) 99265-0300/ (74)
99924-7968

Cremilda Jesus dos Santos

Avenida Euzébio, 201, Centro,
Várzea da Roça - BA CEP: 44635-000

Multilinguagem

Fortalecer as ações de promoção da cultura e da arte desenvolvida pela Fundação Gibão de Couro no município de Várzea da Roça
através da instalação de três Núcleo Artísticos: Teatro e Dança; Cultura Digital.

Bacia do
Jacuípe

Baixa
Grande

-

01/2008.

Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Baixa
Grande

Renovando a Cultura, Cultura se Faz!

63.109.227/0001-90

renovandoacultura13@yahoo.com.br;
strbaixagrande@yahoo.com.br;
lena@baixagrande.net

(74) 99968-8000/ (74) 32581301/ (74) 99967-8221/ (74)
99968-4249

Erivanda Ribeiro Gomes
Oliveira

Rua Cosme de Farias, 310,
Salgadinho, Baixa Grande - BA CEP:
44620-000

Bacia do
Paramirim

Macaúbas

-

01/2014.

Associação da Escola Família Agropecuária
de Macaúbas

Cultura e Cidadania

13.223.110/0001-64

juscelino1967@hotmail.com;
joaodgs@hotmail.com;
silvanejsjs@hotmail.com;
santosevileide@gmail.com;
efamacaubas@yahoo.com.br

(77) 99968-4993/ (77) 999440711/ (77) 3487-8009/ (77)
99978-9876/ (77) 9840-9701/
(77) 99971-4437/ (77) 999779332

Rua Estr. de Rod. Mac. Lag. Clara,
Zacarias Jorge de Oliveira Povoado de Pajeú, s/n, Macaúbas BA CEP: 46500-000

Bacia do
Paramirim

Macaúbas

-

01/2014.

Associação de Capoeira César de Macaúbas

Capoeira: instrumento de inclusão sóciocultural

02.188.234/0001-30

biatriz.adm@gmail.com;
contato.acmc@gmail.com;
dany.honey.eye@gmail.com

(77) 99964-1728/ (77) 999313299/ (77) 99973-1839/ (79)
99868-4430/ (77) 99971-9898

Carlos Fabiano Oliveira

Rua da Saudade, S/N, Centro,
Macaúbas - BA CEP: 46500-000

Bacia do
Paramirim

Boquira

-

01/2008.

Associação Senzala Capoeira de Boquira

Construindo Cultura

06.338.624/0001-08

ascb.boquira@gmail.com;
tao.pita@yahoo.com.br;
barby.cultura@yahoo.com.br

(77) 99943-0562/ (77) 999870982

Zeildo Galindo Pita

Travessa Doutor Jurandir, s/n,
Batata, Boquira - BA CEP: 46530-000

Bacia do
Paramirim

Macaúbas

-

01/2008.

Fundação Assistencial de Macaúbas FAMAC

Cultura Regional Aumentando Renda CULTURAR

05.682.526/0001-12

famac-macaubas@bol.com.br;
emersonpericles@yahoo.com.br

(77) 3473-1736/ (77) 3473-1899/
(77) 99933-0361/ (77) 34731069

José Alcantara de
Figueiredo Neto

Rua Castro Alves, 100, Centro,
Macaúbas - BA CEP: 46500-000

culturavp@blogspot.com

Cadeias Produtivas

Facebook: Escola Família Agrícola de
Macaúbas

http://ascb-blogs.blogspot.com.br;
Facebook: Associação Senzala Capoeira de
Boquira

Multilinguagem

O projeto visa tabalhar na zona urbana promovendo atividades de economia solidária através do artesanato,aproveitando resíduos
sólidos e outros meios de geração de renda;oficinas de arte e cultura e aulas de dança,balé,hip hop,capoeira,música artesanato e
teatro;disponibilizar um espaço da cultura com biblioteca e internet para o público atendido ter acesso à informação adquirindo
conhecimentos.Na zona rural promoverá atividades de profiossionalização nas diversas cadeias produtivas como
artesanato,beneficiamento da produção e dos recursos naturais como a palha de oricuri;oficinas de arte e cultura e revitalização de
hábitos afro-descendentes e do campo como samba de roda,reisado,remédios caseiros,cordel dentre outras tradições culturais da
região.Seu público será de crianças, adolescentes,jovens adultos idosos em situação de vulnerabilidade social, população de baixa
renda, comunidades afro-descendentes,jovens em conflito com a lei, portadores de deficiências,habitantes de regiões e municípios
Em nossa região a cultura nordestina apresenta características das três diferentes etnias que formaram o seu povo: índios, negros e
europeus, motivo pelo qual se tornou muito rica e diversificada.Por esta razão é importante trabalhar as riquezas desse povo, suas
raízes culturais, será uma ótima oportunidade de perceber que os aspectos sociais da região nordeste trazem elementos próprios,
como a linguagem, os símbolos que representam os fatos históricos ali acontecidos, além da arte, alimentação, musica, artesanato,
manifestações culturais, costumes e tradições, a cultura afra – descendente, educação patrimonial, elaboração de seminários,
cursos, oficinas, dança, meio ambiente, literatura, biblioteca, brincadeiras populares do nordeste, culinária, lendas folclóricas e
religião, passeios turísticos, pesquisa sobre as mulheres rendeiras.

Cultura Afro-descendente

Aulas de capoeira e de instumentos, oficinas e palestras sobre a cultura afro-brasileira.

Expressões Artísticas

O projeto visa promover a ética, a cidadania e a democracia como forma de sociedade mais justa e igualitária,contribuindo com a
formação artístico cultural de crianças,adolescentes e jovens do município,estimulando habilidades de expressões artísticas como
música,dança,capoeira,pintura, artesanato,teatro,democratizando assim o acesso a cultura, sendo o seu público alvo comunidades
Afro-descendentes,estudantes da rede pública,crianças,jovens e idosos em situação de vulnerabilidade social.

Artesanato

O projeto visa resgatar o artesanato nativo através da escola profissionalizante apoiando jovens talentos oprimidos pela
marginaliade, objetivando a inclusão sócio educativa, preservando e divulgando a cultura local gerando renda, inclusão social e
digital; promovendo ações de intercambio cultural para ampliação e fortalecimemntos das atividades, tendo como público alvo
adolescentes, jovens e adultos em situação de vulnerabilidade social, em conflito com a lei,estudantes da rede pública de ensino
assim como população de baixa renda.

12.295.578/0001-00

telma_santana@hotmail.com;
ilanasilva.araujo@gmail.com,
prorege50@hotmail.com

(71) 99264-0388/ (77) 34831403(77) 99191-7903/ (77)
99118-7683/ (77) 3483-1572

Telma Sueli Rosa de
Santana

Rua Teixeira de Freitas s/n, Centro,
Santa Maria da Vitória - BA CEP:
47640-000

Culturas Populares

Propomos realizar o nosso trabalho de artesanato, através de cursos, oficinas e workshop, atendendo crianças , adolecentes, jovens,
adultos e idosos em estado de vunerabilidade social e de baixa renda, buscando desenvolver nesses participantes atividades
manuais e cognitivas despertando em cada um o desejo de suscitar a criatividade.

Cultura Viva na Bacia do Rio Corrente

05.812.906/0001-24

bibeugeniolyra@gmail.com,
cef.bib@bol.com.br

(77) 99199-1373/ (77) 34832328

Angélica Rodrigues de
Oliveira

Rua São João, 99, Malvão, Santa
Maria da Vitória - BA CEP: 47640000

Audiovisual

O projeto prevê a criação de uma sala de áudio e vídeo sendo um espaço reservado para a realização de atividades caracterizadas
pela mistura do som,da palavra e da imagem, utilizando recursos eletrônicos e digitais.Esse espaço também será utilizado para o
desenvolvimento de oficians de interesse profissional voltadas para a produção artística,valendo-se das diferentes linguagens(
verbal,gráfica,plástica,musical e corporal).O projeto tornar-se-á um canal de interação entre jovens e adolescentes,e de
comunicação entre essas faixas etárias e a sociedade organizada, proporcionando-lhes condições para o afloramento de suas
potencialidades,funcionando como uma incubadoura de talentos.Terá como público alvo estudantes da rede pública,crianças,
adolescentes ,e jovens adultos em situação de vulnerabilidade social,habitantes da zona rural e de regiões com grande importância
para a preservação do partimônio histórico, cultural e ambiental.

Fundação João de Azevedo

Oficina dos Sonhos - Tradição e Cultura do
Semi-árido

06.909.503/0001-60

fundacao.jazevedo@gmail.com;
gilson.montalvao@hotmail.com

(77) 3489-1727/ (77) 991951767

Roseli Santos de Souza

Rua Duque de Caxias, 62, Centro,
Cocos - BA CEP: 47680-000

Formação

O projeto visa promover a formação e orientação humana e social, oferecendo mecanismos que proporcionem a integração das
crianças, jovens e adolescentes com a comunidade, assegurando plena liberdade de expressão, incentivando a realização de
atividades culturais que façam da Fundação um ativo centro intelectual e criador, zelando pelas tradições e hábitos populares tendo
como objetivo a inclusão social,cursos profissionalizantes, proporcionar e executar serviços de educação cultural,preservação da
tradição e hábitos populares, tendo como público alvo jovens, crianças e adolescentes em vulnerabilidade social.

01/2008.

Grupo de Artes Cênicas Pachamama

CreSer

07.851.571/0001-89

rodrigo.alves60@gmail.com,
dygo.alves@hotmail.com

(77) 99198-1408

Rodrigo Alves Rodrigues

Rua José Leopoldo Lima, 573,
Centro, Santa Maria da Vitória - BA
CEP: 47640-000

Teatro

O projeto é constituído de oficinas teatrais com montagem de espetáculo e workshop contemplando todas as cidades do território
e dando continuidade a projetos já existentes .Visa caracterizar esse território com uma identidade teatral forte e potencializada
descobrindo talentos, valorizando os já existentes, gerando renda ,turismo,saberes transformando pensamentos para a prática do
bem através das artes,sendo a mesma como prática libertadora, gerando assim espaço de crescimento especialmente aos jovens.

-

01/2014.

Igreja Presbeteriana do Brasil em Cocos

Projeto Sorriso Legal

13.245.154/0001-95

prlucioaraujo@hotmail.com;
osana.longo@gmail.com

(77) 3489-1012/ (77) 991980692/ (77) 99207-1140/ (77)
99169-6828

Ricardo Merguerditchian

Rua Dr. Richard Llord Waddell, 07,
Centro, Cocos - BA, CEP: 47680-000

Multilinguagem

Foca na inclusão de crianças e adolescentes através de contação de histórias, encenações e danças com grupo de bonecas vivas,
como personagens; oficinas de música, leitura de poemas, elaboração coletiva e encenação de peças teatrais, além de artesanato
(em fase de preparação) para as mães das crianças e adolescentes do Projeto.

Santa Rita de
Cássia

-

01/2008.

Associação das Artesãs de Santa Rita de
Cássia

Canções de Bordar

08.295.275/0001-01

cancoesdebordartalentos@gmail.com

(77) 99996-3335/ (77) 999516530

Geraldina Ribeiro de
Souza

Praça Frederico Fidelis, 250, Centro,
Santa Rita de Cássia - BA CEP: 47150000

Artesanato

Visa valorizar o artesão local,proporcionando geração de renda com consequente melhoria na sua qualidade de vida,investindo na
profissionalização da atividade artesanal,através da utilização de máquinas e equipamentos adequados para a manutenção da
produção e do estoque.Pretende viabilizar a comercialização em novas e diversificadas bases, dando ao artesão o conhecimento
destas formas de mercado sendo como estímulo para sua produção.

Bacia do Rio
Grande

Baianópolis

-

01/2014.

Associação dos Produtores Rurais da
Comunidade de Bebedouro

Beber d'ouro do Cerrado

01.251.697/0001-36

isabelarodry@hotmail.com;
carlinho4034@gmail.com;
ericgamaliel@hotmail.com

(77) 99932-3483/ (77) 999335858/ (77) 99942-4111

Teresa Rodrigues do
Nascimento

Comunidade de Bebedouro, S/N,
Zona Rural, Baianópolis - BA CEP:
47830-000

Culturas Populares

O projeto "Beber d'ouro do Cerrado" pretende desenvolver atividades para a valorização, manutenção e promoção das expressões
culturais populares do cerrado, existentes na comundiade de Bebedouro e povoados circunvizinhos, por meio de oficinas, aulas,
cursos, eventos públicos, palestras, exposições, momentos culturais, encontros regionais, dentre outros, que garantam a
visibilidade, propagação, fortalecimento e difusão das expressões culturais populares das comunidades tradicionais geraiseiras,
como o Reisado, a Xula e o samba de Roda.

Bacia do Rio
Grande

Buritirama

-

01/2014.

Centro de Estudo Sociambiental da Bacia do
São Francisco - CESAB-SF

Cidade com Arte

07.536.836/0001-53

jocilon22@hotmail.com;
hamiltonpinheiro@yahoo.com.br

(74) 3662-1331/ (74) 999386670/ (74) 98832-5559

Hamilton da Silva Pinheiro

Praça 09 de Maio, 123, Centro,
Buritirama - BA CEP: 47120-000

Culturas Populares

O projeto é uma ideia de fomento à arte e cultura que pretende irradiar novas tendências, descobrir talentos e incentivar a criação e
inventividade; capacitando mão de obra nas várias linguagem artísticas e cultural; usando a história e cultura regionais. Para isso
realizará oficinas nas áreas de capoeira, samba de roda, maculelê, puxada de rede, samba reggae e cineclube, samba lundu,
artesanato em couro, bijuteria e renda de bico.

Bacia do Rio
Grande

Barreiras

-

01/2014.

Dignivida - Promoção da Vida Humana

Flor do Trovão

03.396.254/0001-70

dignivida@gmail.com;
quiteria.vieria@gmail.com;
rogeriocapucim@gmail.com;
gelsoncultura@gmail.com;
allanlustosa@hotmail.com

(77) 99993-3847/ (71) 987960173/ (71) 99400 7356/ (77)
99100 2526/ (77) 99838-6261

Maria Quiteria Oliveira
Santos Vieira

Rua Severino Viera, 221, Centro,
Barreiras - BA CEP: 47806-450

https://www.facebook.com/dignivida

Teatro

Fortalecer a prética teatral no município de Barreiras dialogando com outros segmentos culturais.

Bacia do Rio
Grande

Luis Eduardo
Magalhães

(Angical,
Baianópolis,
Barreiras,
Catolândia,
Cotegipe,
Cristópolis, F. Rio
Preto, S. Desidério)

01/2008.

Instituto de Inclusão Social e
Desenvolvimento Cultural Recicla

Cultura Móvel

09.282.093/0001-69

institutorecicla@yahoo.com.br;
adrianamota2006@yahoo.com.br

(77) 99827-2021/ (77) 36282676/ (77) 3628-0659/ (77)
98803-7002

Adriana Santos da Mota

Rua Portinario, Quadra 35 Lote 05 ,
Jardim Paraíso, Luiz Eduardo
Magalhaes - BA CEP: 47850-000

www.institutorecicla.wordpress.com;
institutorecicla.org.br

Teatro

O projeto pretende levar as comunidades distantes geograficamente e culturalmente da região oeste da Bahia, a beleza da cultura
afro-descendente, a percussão, alegria do teatro e palestras sobre a diversificação cultural em nossa região.Tem por finalidade
montar o primeiro teatro móvel da região oeste;capacitar profissionais locais para novas apresentações culturais;realização de
palestras educativas sobre cultura e educação ambiental e apresentação de filmes.Seu público é formado de estudantes da rede
pública de ensino,crianças, adolescentes, jovens adultos e idosos em situação de vulnerabilidade social, jovens em conflito com a
lei,portadores de deficiências,habitantes de comunidades indígenas,quilombolas,afro-descendentes,população de baixa
renda,GLTB.

Baixo Sul

Valença

-

01/2014.

Associação Cultural de Capoeira de Angola
Horizontes de Palmares

Projeto da Escola de Capoeira Horizontes de
Palmares

11.462.526/0001-00

mel4990@hotmail.com;
orlypalmares@yahoo.com.br

(75) 98841-7684/ (75) 988417684

Gilvan de Jesus Oliveira

Rua Crisantemos, s/n, Novoassociaciacaoculturadecapoeira.webnode.co
Horizonte, Valença - BA CEP: 45400Cultura Afro-descendente
m
000

Manter, ampliar e modernizar o trabalho da Associação Cultural de Capoeira Angola Horizontes de Palmares , oferecendo
oportunidade à criança, adolescente, adulto, portadores de necessidades especiais e idoso de usufruir da Capoeira enquanto
manifestação cultural, disseminando seu valor histórico e resgatando sua identificação com a cultura brasileira com a utilização de
ferramentas modernas de comunicação.

Baixo Sul

Valença

(Cajaíba, Cairú)

01/2008.

Associação Cultural de Capoeira Raízes dos
Palmares

Roda da Cidadania

02.742.254/0001-00

accrpv@gmail.com;
catia.furquim@zipmail.com.br;
nelson.capoeira@zipmail.com.br

(75) 98845-0681/ (75) 988038815/ (75) 99147-1895/ (75)
3641-2663(75) 98803-0406/ (75)
98815-7190

Milena Santana da
Conceição

Rua Dr. Heitor Guedes de Melo, s/n,
Centro, Valença - BA CEP:
45.400000

www.accrp.com.br

Afro - Descendente

Projeto de desenvolvimento sócio-cultural que utiliza o ensino da capoeira como meio de transformação social visando a melhoria
da qualidade de vida das crianças, adolescentes e jovens, pertencentes a camada menos privilegiada economicamente ou em risco
de vulnerabilidade, desenvolvendo atividades de estimulem a educação, criatividade, sentimento de pertencimento, elevação da
auto-estima.Serão realizadas oficinas de capoeira, percussão, confecção de instrumentos e apresentações folclóricas.

Baixo Sul

Gandu

-

01/2014.

Associação Cultural Fanfarra Juvenil Poeta
Antonio Frederico Castro Alves - Fanjuca
Águias Douradas

Fanjuca nas Comunidades

04.653.377/0001-09

fanjucaad@yahoo.com.br;
rickiebom2@hotmail.com

(73) 3254-0208/ (73) 988150817/ (73) 99928-2385

Ailânia Santos de Jesus

BR 101, KM 368, Centro, Gandu - BA
CEP: 45450-000

Facebook: Fanjuca Aguias Douradas

Música

Para ampliar a participação de jovens da sociedade sem distinção, é que apresentamos o Projeto Fanjuca nas Comunidades, na qual
consiste na criação de 03 (três) nucleos de orientação artistica na musica e dança, nos bairros sendo eles: Conjunto Habitacional
Popular Manoel Dantas Cardoso, Juvencio Leal (Bela Vista/Falhado) e Distrito de Água Preta (Zona Rural). Esses locais são sedentos
por políticas públicas, por esse motivo que o projeto, tem seu foco nessas comunidades.

Baixo Sul

Presidente
Tancredo
Neves

-

01/2014.

Associação dos Moradores do Bairro Colina
Verde

Cultura e Movimento

08.963.955/0001-06

maagomes13@hotmail.com

(73) 98126-6125/ (73) 981549232/ (73) 98172-2384

Rua Marcelina Rocha, s/n, Colina
Maria Aparecida Gomes
Verde, Presidente Tancredo Neves Assunção
BA CEP: 45416-000

ambacov.blogspot.com.br

Multilinguagem

Realização de oficinas de música com instrumentos de sopro, corda e percussão, oficinas de teatro e artesanato, apresentações de
sarau nas praças, escolas e centro de cultura.

Bacia do Rio
Corrente

Santa Maria
da Vitória

Bacia do Rio
Corrente

Santa Maria
da Vitória

-

01/2008.

Biblioteca Eugênio Lyra

Bacia do Rio
Corrente

Cocos

-

01/2008.

Bacia do Rio
Corrente

Santa Maria
da Vitória

-

Bacia do Rio
Corrente

Cocos

Bacia do Rio
Grande

-

01/2014.

Associação dos Artesãos e Artistas de Santa
Maria da Vitória - BA - ASSOCIARTE

Artesanato: Cidadania, Trabalho e Renda

www.fundacaojoaodeazevedo.com;
Facebook: Ponto DE Cultura Cocos-Ba

Baixo Sul

Wenceslau
Guimarães

-

01/2008.

Associação Filarmônica Amigos da Música AFAM

AFAM Music - Info

06.095.363/0001-34

sfam.wg@hotmail.com;
claudiomaestro79@hotmail.com

(71) 99646-3760/ (73) 32782349/ (73) 3278-2518/ (73)
99984-7165/ (73) 98159-2669

Isabel Cristina Carvalho
Santos

Rua Beira Rio, 342, Aliança,
Wenceslau Guimarães - BA CEP:
45460-000

Música

O projeto será ministrado por oficinas de músicas, inclusão digital, tendo como metodologia o trabalho em módulos, calcado em
repertórios da cultura brasileira com rítmos de dobrado,frevo,marcha,samba arranjo sinfônico nacional e internacioanl,MPB, música
clássica,desenvolvendo aptidões em crianças ,jovens e adolescentes que se encontrem em vulnerabilidade social. O projeto é
voltado para o resgate da cidadania com participação ativa da comunidade.

Baixo Sul

Itubera

(Igrapiúna,
Camamu)

01/2008.

Instituto deTecnologia Sócio-Ambiental do
Baixo-Sul da Bahia - Terraguá

Comunicarte

05.913.376/0001-00

acosta@terragua.org.br

(73) 98134- 0811/ (73) 999742327

Ana Rita da Costa

Escola das Águas, Fazenda
Coqueiros, Zona Rural, Igrapíuna BA CEP: 45443-000

Memória

O projeto se propõe a criação de um sistema referencial de produção,registro e difusão da cultura traticional, como resultado de um
levantamento a ser feito em 10 comunidades rurais e ribeirinhas com 50 famílias em média, identificação de líderes da tradição oral,
visando a produção de registros em imagens e histórias, além da organização de um acervo relacionado com a culturas destas
comunidades.

Chapada
Diamantina

Seabra

(Iraquara)

01/2008.

Associação Beneficente do Velame - ABV

Projeto Velame Vivo - Educação Patrimonial
Cavernas e Pinturas Rupestres da Chapada
Diamantina

01.217.258/0001-07

educacaopatrimonial.ptocultura@gmail.com;
lidjone@hotmail.com;
velamevivo@hotmail.com

(75) 99989-1916/ (75) 992006600/ (71) 99281-3012/ (75)
99903-7336

José Carlos Gaspar de
Souza

Educação Patrimonial

O projeto visa trabalhar com educação patrimonial espeleológica(cavernas) e arqueológica(pinturas rupestres) na Chapada
Diamantina visando a conscientização e preservação do patrimônio natural e cultural da Chapada Diamantina onde crianças jovens e
adultos aprenderão e serão multiplicadores desse conhecimento.Serão ministradas aulas teóricas com apressentações dos temas em
datashow, apostilas, filmes;aulas práticas de campo, com visitação a cavernas e pinturas rupestres,oficina de artes
plásticas,produção de um livro digital e um cd educativo.

Chapada
Diamantina

Boninal

-

01/2014.

Associação Comunitária de Quilombos dos
Amigos de Cutia

Educar e Aprender

13.229.802/0001-10

rosangelacutia2014@gmail.com;
alder.ramos33@hotmail.com

(75) 3323-2027/ (75) 999146631/ (75) 99203-9262/ (75)
99150-2140/ (77) 99154-1328/
(75)99161-8145

Rosangêla dos Santos
Oliveira

Multilinguagem

Seis oficinas: aulas de artesanato, violão, internet, capoeira, costura, reis, gaita, caixa, bumba, pandeiro e cantos.

Praça Quintino Bocaiuva, 80,
http://pontodeculturaseabra.blogspot.com.
Centro, Seabra - BA CEP: 46900-000
br

Povoado de Cutia, S/N, Zona Rual,
Boninal - BA CEP: 46740-000

Chapada
Diamantina

Mucugê

-

01/2014.

Associação Comunitária do Guiné de Cima

Ponto de Cultura de Guiné

02.206.591/0001-83

acomunitariaguine@gmail.com;
marianeidesousa@yahoo.com

(75) 3338-7022

Maria Neide Sousa Santos

Praça Eurico Belo, s/n, Guiné,
Mucugê - BA CEP: 46750-000

https://www.facebook.com/pontodecultura
guine/

Multilinguagem

Por meio do Projeto, Ponto de Cultura, Guiné terá a oportunidade de alavancar , valorizar e resgatar a arte e a cultura muito
difundida entre nosso povo, por meio da ampliação e implantação de projetos, Guiné tem como propósito intensificar o
aprimoramento de aptidões musicais, afim de intensificar o trabalho da banda de fanfarra; resgatar e valorizar culturas tadicionais
como artesanato com cipó e bonecas de pana, pintura em tecido, danças, capoira e reizado; reforço escolar para crianças e jovens
do distrito de Guiné e regiões circuvizinhas, pesquisa para a identificação de sítio arqueológico do Parque Nacional da Chapada
Diamantina, neste munícipio, uma vez que está correndo risco de extinção; aquisição de equipamentos para a oficinas de
artesanato, Guiné pretende implantar a comunicação como ferramenta de desenvolvimento da associação, da comunidade, do
município e da região, com foco de atuação em audiovisual, inserindo-se na rede de Pontos de Cultura e participar dos encontros de
formação.

Chapada
Diamantina

Morro do
Chapéu

-

01/2008.

Associação das Bordadeiras e Artesãos
Morrenses

Teia Cultural

04.831.928/0001-79

abammorrodochapeu@yahoo.com.br;
dartagnhanjacques@hotmail.com;
danielarocha.morro@gmail.com

(74) 3653-1512/ (74) 988112265/ (74) 98819-9924/ (74)
99957-4028

Maria Elena Oliveira
Neves Guimarães

Praça Augusto Públio, Mercado
Cultural, Centro, Morro do Chapéu BA CEP: 44.850-000

http://dartagnhan.wordpress.com

Formação

O projeto visa promover atividades culturais com a população carente do município,visando resgatar a cultura local através de
atividades que busquem capacitá-los para serem incluídos no mercado de trabalho,aumentando assim sua renda e melhorando sua
qualidade de vida.Como público tem crianças,jovens,adolescentes e idosos em vunerabilidade e risco social,estudantes da rede
pública e comunidades de baixa renda.

Chapada
Diamantina

Morro do
Chapéu

-

01/2014.

Associação dos Moradores do Povoado de
São Rafael

Fogueira Cultural

09.370.044/0001-88

pauloedsonteles@bol.com.br

(74) 98826-8135/ (74) 988448960

Paulo Edson Teles de
Oliveira

Povoado de São Rafael, S/N, Morro
do Chapéu - BA, CEP: 44850-000

Culturas Populares

Com o presente projeto, a Associação pretende dar continuidade à realização anual dos festejos juninos, com construção de espaço
próprio para o "arraiá junino", além de proporcionar aos moradores oficinas e cursos voltados ao artesanatos e danças e palestras
educativas de cunho ecológico, além do melhor aproveitamento do potencial comercial que os festejos proporcionam, em termos
de renda familiar.

Chapada
Diamantina

Iraquara

-

01/2014.

Associação dos Remanescentes Quilombolas
do Quilombo Renascimento dos Negros

Projeto Cultural Viva Quilombo

15.315.924/0001-54

associacaoquilombola1@hotmail.com;
fabio_capoeiraorigem@hotmail.com;
black.duarte14@hotmail.com

(75) 3364-2455/ (75) 999958422/ (71) 3231-6376

José Fábio Teixeira de
Carvalho

Povoado Renascimento dos Negros
(antiga Comunidade dos Morenos),
s/n, Zona Rural, Iraquara - BA CEP:
46980-000

Cultura Afro-descendente

O Projeto Cultural Viva Quilombo é uma iniciativa cultural que se propõe a resgatar, comemorar e celebrar a cultura africana no
Quilombo Renascimento dos Negros através da implantação da Educação Patrimonial, Capoeira (aulas práticas e teóricas), palestras e
cursos de capoeiragem, Curso de Informática para a Comunidade, Festa Literária/Oficinas Literárias e Sarau, Oficinas de Berimbaus,
Visitas Guiadas para os locais tombados (Palmeiras), Comemoração do 20 de Novembro, Apresentação de grupos locais (quadrilha,
capoeira, maculelê e samba de roda). Esta proposta de fato resgata a autoestima do Quilombo Renascimento dos Negros e
intensifica as ações culturais na busca de resultados de impacto.

Chapada
Diamantina

Lençóis

-

01/2014.

Associação Grãos de Luz

Rede de Pontos de Cultura da Chapada
Diamantina

04.731.005/0001-45

luciecruz63@gmail.com;
graosdeluzegrio@gmail.com

(75) 99983-6461/ (75) 989856108/ (75) 3334 1040

Luciene Pereira da Cruz

Rua Nossa Senhora da Vitória, s/n,
Centro, Lençóis - BA CEP: 46960000

www.graosdeluzegrio.or.br

Multilinguagem

O projeto será realizado em rede e gestão compartilhada envolvendo e reconhecendo como ponto de cultura 4 associações da
Chapada Diamantina de Lençóis, Andaraí, Ibicoara, Itaete por meio de 4 programas estratégicos.

Chapada
Diamantina

Palmeiras

-

01/2008.

Associação Grupo Ambiental Palmeiras GAP

Arte e Capoeira

02.118.312/0001-20

gap@gap.org.br; geifran@hotmail.com;
joasgap@yahoo.com.br;
Yaragap@yahoo.com.br;
yaragoncalves@hotmail.com

(75) 3332-2202/ (75) 991302383/ (75) 99176-1879/ (75)
99159-3636

Joás Brandão de Souza

Rua Renério, S/N, Centro, Palmeiras
- BA CEP: 46930-000

www.gap.org.br

Juventude

O projeto tem como principal objetivo proporcionar para crianças e adolescentes de todas as classes sociais de Palmeiras,o acesso a
diversas linguagens artísticas,culturais e esportivas,por meio de aulas semanais de capoeira,artes plásticas com sucata e
recicláveis,percussão com materiais reaproveitados,dança,teatro,fotografia,vídeo,inglês e baseball. As oficinas se integram
transversalmente com temáticas sociais e ambientais do município.O projeto visa elevar a auto-estima de seus participantes e criar
referencias positivas de cultura,educação,tradição,economia e esporte no município e criar também uma rede de troca de
experiências entre projetos que trabalham com cultura,educação,tradiçao,esporte e economia,participando de encontros regionais
e nacionais para a construção de uma nova política cultural.Terá como público crianças, adolescentes,jovens adultos em situação de
vulnerabilidade social,população de baixa renda,estudantes da rede pública de ensino,comunidades afro-descendentes,habitantes

Chapada
Diamantina

Palmeiras

(Seabra,
Cafarnaum e
Lençóis)

01/2008.

07.488.536/0001-47

circodocapao@gmail.com;
culturapalmeira@gmail.com

(75) 3344-1151/ (75 3344-1393/
(75) 99194-7336

Jean Paul Galinski

Povoado Caeté Açu, 96, Vale do
Capão, Palmeiras - BA CEP 46940971

Circo

O projeto visa resgatar o circo como cultura popular de tradição oral e o picadeiro como palco de expressões de artes diversas, para
tal, serão relizadas aulas regulares de artes circenses, música, dança, teatro e produção digital com 280 crianças, adolescentes,
jovens e adultos da comunidade do Vale do Capão,tendo como público alvo comunidades Afro-descendentes,estudantes da rede
pública,adolescentes,jovense adultos e idosos em situação vulnerabilidade social.

Chapada
Diamantina

Lençóis

-

01/2008.

Grupo Ambientalista de Lençóis

Alecrim - Espaço Cultural dos saberes
Tradicionais das Plantas de Lençóis

06.207.830/0001-70

grupoambientalistadelencois@yahoo.com.br;
alexandre_emanuel_gal@yahoo.com.br;
lenavivian@yahoo.com.br

(75) 99961-4010/ (75) 998384618/ (75) 3334-1684/ (75)
98851-1422

Alexandre Emanuel

Rodovia BA 850, Km 11, Vila São
José, Lençóis - BA CEP: 46960-000

galbahia.blogspot.com; www.gal.org.br

Medicina Tradicional

O projeto visa potencializar valores e práticas sociais do conhecimento tradicional e conservação ambiental envolvendo todas as
gerações e setores sociais de Lençóis, influenciando o reconhecimento da medicina popular. Facilitará também a pesquisa, acesso a
informações relacionadas aos saberes tradicionais das plantas de Lençóis, através de oficinas de educação ambiental,implantação e
manutenção cooperativa de um viveiro de plantas medicinais, de uma farmácia comunitária,de um laboratório de comunicação,
tendo como público alvo 700 crianças, jovens mães e lideranças femininas educadores e mestres da comunidade.

Chapada
Diamantina

Morro do
Chapéu

-

01/2008.

Grupo de Educação Integral - MINHOCA

Ponto de Cultura Oca da Minhoca

04.945.759/0001-06

ocadaminhoca@gmail.com;
santanalua@gmail.com;
santanamonica2012@gmail.com;
inluanda@gmail.com

(75) 99701-4135/ (75) 998123464/ (74) 3653-2626/ (74)
99955-5831

http://ocadaminhoca.blogspot.com

Gestão e Formação
Cultural

O projeto pretende estruturar e qualificar o trabalho de valorização,resgate e pesquisa de culturas tradicionais e folclore que vem
realizando há nove anos,oficinas de capoeira de Angola, rítmos e danças tradicionais,samba de coco,samba de roda,artesanato em
cerâmica,banda de percussão,acompanhamentoe reforço escolar para crianças e jovens da sede do município,promover oficinas
culturais em outras cidades da região.

Chapada
Diamantina

Barra de
Estiva

-

01/2014.

Grupo de Teatro Amador Encena Nova
Geração

Metamorfose

10.410.210/0001-01

ernevalrodolfos@yahoo.com.br;
rilma.freitas@yahoo.com.br

(77) 99944-2539/ (77) 999527908

Associação Safar Miramas de Artes no Circo Palco Aberto - Ponto de Cultura Circo do Capão

Rua Gabriel Soares, 21, Pedra
Luana Santos de Santana Grande, Morro do Chapéu - BA CEP:
44850-000

Rilma Rocha Freitas

Travessa Antonio Alves da Silva,
S/N, Centro, Barra da Estiva - BA,
CEP: 46650-000

Metamorfose é um projeto que em parceria com Grupos culturais e entidades de Barra da Estiva e Ituaçu que possui estratégias que
asseguram a cidadania, buscando uma ampla convivência comunitária por meio de ações integradas e complementares ao
Cultura Afro-descendente desenvolvimento cultural, que integra ações de lazer, educação ambiental, e geração de renda em torno de duas propostas chaves:
Valorização da expressão cultural do afro-descendente , e afirmação da cidadania de jovens e adolescentes em situação de
vunerabilidade social.

Chapada
Diamantina

Piatã

-

01/2008.

Instituto Sociocultural e Agroecológico da
Chapada Diamantina - ISA

Bruacas Culturais - Livros e Teatro Itinerantes
para a População Rural

07.170.470/0001-42

isapontodecultura@gmail.com;
rodriguesrmc@gmail.com

(77) 3479-2621/ (77) 991155972/ (77) 3479-2428/ (77) 33744618/ (77) 99131-0475/ (77)
98151-3232/ (77) 99176-4686/
(75) 99965-6394

Patrícia Santana Brito

Rua Major Telephoro Herminío
Pereira, s/n, Piatã - BA CEP:
46765.000

Chapada
Diamantina

Rio de
Contas

-

01/2008.

Organização Atuante na Saúde e Integração
Social - OASIS

Ciranda de Bonecos

06.926.975/0001-21

cirandadebonecos@gmail.com;
oasisriodecontas@yahoo.com.br;
fabioreia2@hotmail.com;
anarosamel@hotmail.com;
anarosamel@gmail.com

(77) 98115-7141/ (77) 34752387/ (77) 3475-2387/ (77)
98144-2620

Fábio Luiz Cruz Ramos

Rua Barão de Macaúbas, 122,
Centro, Rio de Contas - BA CEP:
46170-000

Chapada
Diamantina

Seabra

-

01/2014.

S.O.S. Cidadania de Seabra

Batéia das Artes

04.485.585/0001-38

ioiapoeta@yahoo.com.br

(75) 99826-6575

Josemar Dias dos Santos

Romualdo F de Novaes, 11, Boa
Vista, Seabra - BA, CEP: 46900-000

Chapada
Diamantina

Morro do
Chapéu

-

01/2008.

Sociedade Filarmônica Minerva

Centenário das Artes

13.228.655/0001-63

minervamorrodochapeu@hotmail.com;
dantinhas.pt@hotmail.com;
cau.dantas@hotmail.com

(74) 3653-2707/ (74) 99962Maria do Carmo Mattos
5757/ (74) 3653-2252/ (74) 3653Dantas Santos
2608

Praça Augusto Públio, 131, Centro,
Morro do Chapéu - BA CEP: 44.850000

Chapada
Diamantina

Lençóis

-

01/2014.

Sociedade Phylarmônica Lyra Popular de
Lençóis

Restauração do prédio da Phylarmônica Lyra
Popular de Lençóis

13.895.693/0001-70

haislangoody@hotmail.com,
filarmonicadelencois@hotmail.com

(75) 99996-1451/ (75) 999333452

Haislan Viana Nunes

Chapada
Diamantina

Andaraí

-

01/2008.

Viver Cultura e Meio Ambiente

Abassá de Oxalá - Desenvolvimento SócioCultural da Chapada Diamantina

07.652.375/0001-85

vivercultura@yahoo.com.br,
cultura.andarai@gmail.com;
rceciliamaria@yahoo.com.br;
emilioritap@yahoo.com.br;
adimcba2015@gmail.com

(75) 98124-5191/ (75) 33352529/ (75) 3335-2514/ 75 98122
5010/ (75) 3335-2427/ (75)
98153-8433

Costa do
Descobriment
o

Porto
Seguro

-

01/2014.

Associação Baiana de Empreendedorismo
Cultural

ABEC Cultura na Comunidade

03.377.602/0001-50

cidadao336@gmail.com;
cidadao@abecba.org.br

Costa do
Descobriment
o

Porto
Seguro

-

01/2014.

Associação CARAIVAVIVA

Espaço Cultural Casa Amarela - CARAIVAVIVA

11.423.403/0001-60

maracaja@gmail.com; vangarde@mac.com;
carolina.caraivaviva@gmail.com

Costa do
Descobriment
o

Porto
Seguro

-

01/2008.

Associação da Comunidade Indígena Pataxó
de Barra Velha - ACIBAVE

O Artesanato no Contexto Pataxó da Aldeia
Mãe - Barra Velha

03.860.672/0001-65

Costa do
Descobriment
o

Santa Cruz
Cabrália

-

01/2008.

Associação Pataxó de Eco Turismo ASPECTUR

Pontos de Cultura Pataxó

03.481.565/0001-26

superintendencia.indigena.ps@gmail.com;
aspectur@bol.com.br

(73) 98134-0811/ (73) 999742327/ (73) 99927-6870

Maria das Neves da
Conceição Alves

Rua Navegantes, 701, Coroa
Vermelha, Santa Cruz Cabrália - BA
CEP: 45807-000

Costa do
Descobriment
o

Santa Cruz
Cabrália

-

01/2014.

Centro de Convivência e Cultura de Santo
André

Artes e Cultura em Movimento

05.166.439/0001-02

brujiena4@hotmail.com;
criacaobroi@yahoo.com.br;
pabloagustindelgado@yahoo.com.br;
santoandreccc@gmail.com

(73) 99940-9713/ (73) 999002366/ (73) 99120-9133

Pablo Agustin Delgado

Rua Beco do Sitio, 1, Santo André,
Santa Cruz Cabrália - BA, CEP: 45897000

Costa do
Descobriment
o

Porto
Seguro

-

01/2008.

Instituto Tribos Jovens

Saberes, Fazeres e memória do Povo Pataxó Aldeia Velha

05.257.717/0001-37

tribosjovens@tribosjovens.org.br;
pontosdecultura@tribosjovens.org.br;
sec.executiva@tribosjovens.org.br;
acosta@terragua.org.br;
rojetos@tribosjovens.org.br

(73) 98134-0811/ (73) 32683405/ (73) 98849-0227/ (73)
99998-0408

Amélia Morelli Rodrigues

Praça da Bandeira, 100, Centro,
Porto Seguro - BA CEP: 45810-000,
caixa postal 035

Extremo Sul

Porto
Seguro

-

01/2008.

Associação Cultural e Ecológica Estela
Chaves

Consolidando o corredoer Cultural Pacatá

02.939.666/0001-35

a.estelachaves@gmail.com

(73) 98824-2562/ (73) 991011143/ (73) 3268-4257

Amarailton Costa Souza

Rua Marechal Deodoro, 110,
Centro, Pacatá, Porto Seguro - BA
CEP: 45810-000

Extremo Sul

Alcobaça

-

01/2014.

Associação Cultural e Socioambiental de
Alcobaça, Vozes que Educam - ACSAVE

Projeto Dona Flora

10.387.676/0001-33

gruporaios@hotmail.com;
zemusic79@hotmail.com

(73) 3293-1924/ (73) 998239525/ (73) 99948-0375/ (73)
99964-8215

Otonaildo Cardoso
Nascimento

Av. do Farol, 520 , Praia do Farol,
Alcobaça - BA CEP: 45910-000

Leitura

O projeto visa promover a cidadania e o desenvolvimento da sociedade, respeitando e valorizando as diversidade
locais,despertando o gosto pela leitura,levando atividades integradas de teatro,assegurando ao cidadão a continuidade das ações
culturais e educacionais do ISA.

Artesanato

O projeto visa a construção do fio da história de suas comunidades, o fortalecimento da identidade e a redescoberta dos seus
próprios valores através da promoção de oficinas semanais de artesanato e identidade,capacitações e seminários anuais, produção
de um livro e um DVD e apresentações de espetáculos anuais envolvendo 1400 crianças, jovens , griôs e mestres, educadores do Rio
de Contas,tendo como público alvo comunidades Afro-descendentes e quilombolas,estudantes da rede pública de
ensino,crianças,adolescentes,jovens, adultos e idosos em sitiação de vunerabilidade social ecomunidades de baixa renda.

Multilinguagem

O Ponto de cultura Bateia das Artes pretende desnvolver oficinas culturais nas seguintes aréas: Música, Literatura de Cordel,
artesanatos, teatro. Lembrando que todas as oficinas serão complementadas com suporte tecnologicos através de aulas de
informáticas básica, criação de blogs, redes de relacionamentos sociais para uma melhor comunicação de grupo e socialização dos
trabalhos.

www.morronoticias.com;
www.chapadaonline.com; Facebook:
Filarmonica Minerva

Expressões Artísticas

O projeto tem como foco o apoio a cultura,responsabilidade social,habilitação profissional e a formação cidadã promovida através
da educação artística, cultural para crianças e adolescentes de todas as classes sociais,especialmente as de baixa renda, dando
acesso de forma gratuita as respectivas escola de música,teatro e dança.

Praça Maestro Clarindo Pacheco,
Centro, Lençóis - BA, CEP: 46960-00

Facebook: Sociedade Phylarmonica Lyra
Popular de Lençóis

Patrimônio

Reforma do Prédio, aulas de teoria e prática musical; compra de instrumentos musicais; aulas de informática.

Emílio Carlos Ribeiro
Tapioca

Rodovia BA, 142, Km 50/51, Reserva
Angelim, Andaraí - BA CEP: 46830000

www.viverculturaemaioambiente.blogspot.c
om;
https://www.facebook.com/pages/ViverCultura-e-Meio-Ambiente

Manifestações Culturais

O projeto está voltado para dar apoio, a dinamização, a divulgação,a estruturação e a integração das diversas manifestaçãoes
culturais existentes no município de Andaraí e Chapada Diamantina .Serão apoiados grupos organizados já existentes e atuantes
como de teatro,música,dança e capoeira.O projeto contribuirá para o acesso à produção de bens culturais, promoção da autoestima,o sentimento de pertencimento e a cidadania,geração de emprego e renda.

(73) 98146-1380/ (73) 988333041/ (73) 99950-7048/ (73)
99986-8496

Ivanildo Souza de França

Rua José Ribeiro de Almeida, 01, II Etapa, Parque Ecológico João
Carlos, Porto Seguro - BA CEP:
45810-000

www.abecba.org.br

Culturas Populares

O presente projeto tem como objetivo garantir a promoção, o registro e a divulgação dos saberes e fazeres e da memória da cultura
popular identitária, localizada na cidade de Porto Seguro, através de oficinas.

(73) 99926-6621/ (31) 998887923/ (73) 99905-8452/ (73)
99992-6661/ (73) 99984-6510/
(31) 99982-7579

Daniel Bangalter

Rua dos Navegantes, Caraiva, Porto
Seguro - BA CEP: 45819-000

www.caraivaviva.org.br; Facebook:
Caraívaviva

Multilinguagem

O projeto objetiva atender diretamente crianças, adolescentes e adultos da comunidade de Caraíva, oferecendo gratuitamente
cursos e oficinas que atuem nos seguintes eixos: Valorização artística, ao promover oficinas de Artes, Música, Dança, Teatro e
Capoeira; Valorização das Culturas Populares; Atividades Manuais, oferecendo oficinas de Marcenaria, Costura e Bordado; Inclusão
digital através das oficinas de Informática e Áudio Visual; Enriquecimento cultural com o ensino do idioma Inglês. Educação através
do esporte com as oficinas de Futebol e Natação. Apoio Educacional com as oficinas de Linguagem, Trabalho Pedagógico e
Atendimento Psicológico.

Culturas Indígenas

O projeto visa qualificar trabalhadores indígenas para um melhor exercício das atividades artesanais assegurando resultados
satisfatórios de produção e produtividades alcançando a excelência na qualidade dos produtos através dos conhecimentos
tecnológicos a serem aplicados sem perderem as características culturais.Promoverá oficinas de capacitação e produção de material
para divulgação subsidiando as demais comunidades indígenas fortalecendo os laços de parentescos e a integração das
comunidades indígenas.

Culturas Indígenas

O projeto pretende fortalecer o trabalho de organização comunitária desenvolvido peça Reserva da Jaqueira de conservação
ambiental e revivência da lingua e cultura Pataxó e ampliá-lo para outras aldeias de modo a formarem jovens e outros membros das
comunidades para a gestão do território de forma sustentável e da valorizaçao da tradiçao cultural indígena.Será realizado através da
formação de jovens e sua inserção na cultura digital e audiovisual.

Facebook: Santo Andre Centro

Multilinguagem

Pretendemos o apoio oficial na manutenção de nosso trabalho sócio-educativo e cultural com crianças, jovens e suas famílias,
muitas em situação de vulnerabilidade social , do povoado de Santo André e região. Em nosso projeto de arte-educação serão
realizadas oficinas de Dança, Expressão Corporal, Teatro, Artes Visuais e Cultura Digital. Todo este trabalho realizado durante o ano
se materializa na criação, produção e circulação de um espetáculo anual de Dança-Teatro.

www.tribosjovens.org.br;
Facebook:institutotribosjovens

Culturas Indígenas

O projeto tem como objetivo estratégico garantir a promoção,o registro e a divulgação dos saberes,fazeres e da memória Pataxó da
Comunidade Indígena de Aldeia Velha,localizada no Arraial d'Ajuda(Porto Seguro).Serão realizadas oficinas de música,dança e
história oral,de inclusão digital na área de desenvolvimento de novas tecnologias contribuindo para o resgate e afirmação da
identidade indígena e geração de ocupação e renda na aldeia.Os anciãos da aldeia serão motivados a contar suas experiências e
vivências antigas,sendo registrados por meio audiovisual pelos integrantes do projeto.Esses arquivos serão utilizados nas escolas e
poderão ser comercializados também na atividade turística na Reserva de Etnoturismo Pataxó d Aldeia Velha, colocando a cultura
indígena em contato com outras etnias e culturas.

Cursos / Oficinas

Visa resgatar a memória histórica e cultural da Rua Marechal Deodoro,consolidando o "Corredor Cultural do Pacatá",como um
território de preservação,promoção cultural da cidade de Porto Seguro,contribuindo para potencializar as atividades
artísticas,religiosas,turísticas,gastronômicas e de fromação que acontecem no bairro,promovendo eventos de
rua,palestras,oficinas,festas populares,estímulo à leitura,possibitando a preservação ambiental e cultural,gerando emprego e renda.

Multilinguagem

O Projeto Dona Flora, em funcionamento há uma década, oferece atualmente, atividades destinadas ao desenvolvimento de
aptidões musicais e habilidades em diversas áreas culturais para crianças e adolescentes, de 07 a 17 anos, vivenciados no turno
contrário ao da Escola, e também oferece oportunidade de inclusão digital, grande acervo literário e cinematográfico para toda a
comunidade alcobacence e apresentações culturais para toda a região.

www.cirandadebonecos.blogspot.com

Rua Emídio Gomes, 14, Sitio Novo,
Posto da Mata, Nova Viçosa - BA
CEP: 45928-000

(73) 3668-5000/ (73) 999317610

Facebook: Espaço cultural Dona Flora

Extremo Sul

Eunápolis

(Itagimirim, Sta.
Cruz Cabrália)

01/2008.

Associação de Capoeira Kilombolas Capoeira Raça

Movimento e Expressão

14.588.743/0001-39

wilsonpmi@hotmail.com

(73) 98808-2336/ (73) 32617307/ (73) 98808-2236

Wilson Bittencourt dos
Santos Filho

Rua Arco Iris, 377, Centauro,
Eunápolis - BA CEP: 45822-190

Juventude

O projeto tem como objetivo a formação do Conjunto Coral com a inclusão de crianças e adoslecetes de baixa renda e em situação
de vulnerabilidade social, com repertório de músicas tradicionais de capoeira, samba de roda,profissionalização de músicos.

Extremo Sul

Nova Viçosa

-

01/2008.

Associação de Hotéis, Pousadas, Campings,
Condomínios, Bares e similares de Nova
Viçosa

Troca de Saberes

42.704.023/0001-27

pontodeculturatrocadesaberesnv@gmail.co
m; ashonovi@dstech.com.br;
lu.cheirodemar@gmail.com;
corinaramosbraga@gmail.com

(73) 3208-1320/ (73) 999965408/ (73) 3208-1768/ (73)
99169-8869/ (73) 99959-9756/
(73) 98897-5801/ (73) 991165588/ (73) 99982-0346

Lucenilde Maria da Silva
Araújo

Rua Cosme e Damião, 362, Alcione,
Nova Viçosa - BA CEP: 45920-000

Memória

O projeto tem como objetivo ampliar e difundir a cultura baiana regional,reativar o artesanato local,desenvolver a eco-consciência
na Costa das Baleias,resgatar a auto-estima e o sentimento de pertencimento ao município,geram emprego e renda tendo como
público alvo habitantes de regiões e municípios com grande importância para a preservação do patrimônio hitórico,cultural e
ambiental,crianças,adolescentes e jovens em situação de vulnerabilidade social, comunidades Afro-descendentes.

Extremo Sul

Nova Viçosa

-

01/2014.

Associação dos Capoeiristas de Nova ViçosaArt Bahia

Formação

03.281.721/0001-05

corinaramosbraga@gmail.com;
mestre_regi@hotmail.com;
cajucori29@hotmail.com

(73) 99987-1457/ (73) 999599756

Reginaldo Cecílio Antônio

Rua Principal, S/N, Centro, Distrito
de Helvécia, Nova Viçosa - BA CEP:
45920-000

Cultura Afro-descendente

Pretende-se o desenvolvimento de um processo de resgate mas também de um processo criativo continuado que engloba as
oficinas de capoeira, maculelê, dança afro e percussão. Será desenvolvido na comunidade quilombola de Helvécia.

Extremo Sul

Itapebi

-

01/2008.

Associação dos Filhos e Amigos de Itapebi AFAI

Cordão de Caboclos os Guaranys

09.207.615/0001-68

regisbatatao@bol.com.br;
delbcb@hotmail.com;
cassitapebi@hotmail.com

(71) 99920-2697/ (73) 981195066/ (73) 99976-9157

Delfino Rodrigues Filho

Praça do Havai, s/n, Cidade Baixa,
Secult Municipal, Itapebi - BA CEP:
45855-000

Pensamento e Memória

O projeto tem como meta preservar e dar condições de sustentabilidade ao Cordão de Caboclos os Guaranys, como marco inicial de
ações voltadas aà promoção,defesa e conservação do patrimônio cultural local,realizando oficinas de confecções de instrumentos,
indumentárias e adereços,elevando a auto-estima,formando mão de obra,gerando emprego e renda tendo como público alvo
crianças,jovens,adultos em situação de vulnerabilidade social,estudantes da rede pública e comunidades Afro-descendentes.

Extremo Sul

Prado

-

01/2014. Associação dos Pescadores de Cumuruxatiba

Ponto de Cultura de Cumuruxatiba

01.241.406/0001-29

gabrielcumuru@hotmail.com;
jsprataviera@gmail.com;
betecumuru@gmail.com;
marinafossa@gmail.com

(73) 99130-6490/ (73) 991084213/ (73) 99128-0576

Elizabete da Cruz
Marinho

Avenida Beira Mar, s/n, Centro,
Cumuruxatiba, Prado - BA, CEP:
45983-000

Multilinguagem

Organização de cursos e oficinas culturais , artísticas e técnicas para a comunidade de Cumuruxatiba. Destinadas a crianças, jovens,
adultos e idosos e ministradas por profissionais de diversas áreas tais como: serigrafia, dança, música, teatro, vídeo, fotografia,
capoeira, circo, algumas serão permanentes e outras de curta duração.

Extremo Sul

Caravelas

-

01/2014.

Filarmônica Lira Santo Antônio - FLISA

Cultura na praça: um olhar humano lançado
em direção de crianças e jovens caravelenses

14.800.254/0001-07

watsons_lopes@hotmail.com;
paulinhojp16@hotmail.com;
jacoastucia@gmail.com

(73) 99966-0095/ (73) 988378858/ (73) 99931-3068

João Paulo da Conceição
Ferreira

Rua Ernesto Caetano, 101, Centro,
Caravelas - BA, CEP: 45900-000

Multilinguagem

O projeto aqui proposto buscará incluir crianças e jovens residentes no Município de Caravelas, mas precisamente do Bairro
Palmeiras, em práticas socioculturais que lhes permitam uma oportunidade de ter acesso à música e a dança como princípios
educativos.

Extremo Sul

Caravelas

-

01/2014.

Fundação Professor Benedito Ralile

Aprendendo com a Mídia

05.295.445/0001-60

fabianantonia@hotmail.com;
fundacaoralile@hotmail.com;
cralile@hotmail.com;
lourivalmatosjunior@gmail.com

(73) 3687-1099/ (73) 988263890/ (73) 98807-0412/ (73)
99820-5180 / (73) 98889-7166

Geovanna Katherine dos
Passos Lirio

Rua Presidenten Getúlio Vargas,
735, Distrito de Ponta de Areia,
Caravelas - BA CEP: 45900-000

wwwfundacaoralile.blogspot.com.br

Audiovisual

O presente projeto consiste na realização permanente e itinerante de exbições de video, oficinas temáticas em Produção de video,
Cultura Histórica do município com base no Livro'Relatos Históricos de Caravelas' publicado pela Fundação Ralile e Oficina de
Redação. Criação do Programa Mais Ação (produtora de video) formada pelos jovens participantes das oficinas temáticas para
contribuir com a geração de trabalho e renda.

Extremo Sul

Itabela

(Porto Seguro)

01/2008.

Grupo Ambiental Natureza Bela de Itabela

Ciranda Cultural

04.521.434/0001-98

reggiane2@gmail.com;
naturezabela@gmail.com;
naturezabela@hotmail.com;
sidoliveiras@yahoo.com.br;
jeanenaturezabela@gmail.com

(73) 98132-8713/ (73) 981084231/ (73) 3270-2215/ (73)
98115-3341

Sidivaldo Pereira de
Oliveira

Rua Santos Dumont, 166, Centro,
Itabela - BA CEP: 45848-000

www.naturezabela.org.br

Cursos / Oficinas

O projeto visa proporcionar a inclusão socail de pessoas com transtorno mental e portadores de necessidades especiai,consciência
ética e social dos participantes e da comunidade que pertencem,democratizar o acesso a cultura.Busca atender a necessidade que
são inerentes à juventude:espaço,voz e oportunidade de construção de um mundo melhor.

Extremo Sul

Caravelas

-

01/2008.

Movimento Cultural Arte Manha

Pererê: programa de Resgate e Fortalecimento
da Cultura Afr-Indígena

42.683.755/0001-88

valentimbahia@gmail.com;
artemanha1992@gmail.com;
sougaldino@gmail.com;
jatudoazul@yahoo.com.br

(73) 98837-8858/ (73) 999313068/ (73) 98868-2599/ (73)
99915-7497/ (73) 3297-2177

Gilca dos Anjos Silva

Rua Dr. José André Cruz, 487, Nova
Coreia, Caravelas - BA CEP: 45900000

Facebook:
@Movimento.Cultural.Arte.Manha

Cursos / Oficinas

O projeto tem como objetivo promover e potencializar a capacidade de criação e o desenvolvimento artístico de crianças e jovens
em situação de vulnerabilidade social,estimulando e possibilitando a geração de trabalho e renda às famílias envolvidas,
promoverndo o fortalecimento cultural nas diversidades e a busca da identidade por meio das manifestações culturais afroindígenas no município de Caravelas e Extremo Sul da Bahia.

Extremo Sul

Eunapólis

-

01/2008.

Viola de Bolso Arte e Memória Cultural

Memória, Afirmação e Futuro: Artes como
Espaço dos Saberes e da Cidadania

09.654.296/0001-39

violadebolso@gmail.com,
violadebolso@yahoo.com.br;
sumarioviola@gmail.com

(73) 98141-8987/ (73) 32675718

Wilson Mário Farias
Santana

Praça Dr. Gusmão, 38, Dr. Gusmão,
Eunápolis - BA CEP: 45821-660

www.violadebolso.com;
www.violadebolso.org.br

Formação

O projeto tem como objetivo incentivar a valorização, a produção, o registro, a documentação e a preservação dos bens culturais da
região,construir acervo histórico permanente a serviço da comunidade local e regional;consolidar um movimento cultutral, com
espaço, infra-estrutura e planejamento sistemático definidos,incentivando iniciativas de formação de grupos com atividades
culturais diversificadas;promover a inclusão digital como mecanismo de leitura do mundo tendo como público alvo população de
baixa renda, jovens e adultos em situação de vulnerabilidade social,habitantes de comunidade rural e indígena assim como Afrodescendente.

Irecê

Cafarnaum

-

01/2014.

Associação Comunitária de Cafarnaunzinho

Vamos Tecer Cafarnaunzinho, Pelas Fibras do
Sisal

16.443.288/0001-96

dodelopo06@gmail.com;
associacaodecafarnaunzinho@outlook.com

(74) 98827-7119/ (74) 999880510

Marinalva Gomes dos
Santos

Rua do Outro Lado, Cafarnauzinho,
Cafarnaum - BA CEP: 44880-000

Culturas Populares

Oficinas para capacitar e formar os jovens da comunidade para confecção do artesanato com a fibra de sisal, palestra sobre geração
de emprego e renda, como comercializar o produto confeccionado, criação de site para venda do artesanato produzido; Curso de
Inglês que irá preparar as crianças, jovens e adolescentes para o mercado de trabalho, especialmente para a realidade do município
que está recebendo um grande projeto de Parques Eólicos, recebendo em consequência disto, um elevado número de pessoas e
empresas estrangeiras.

Irecê

Lapão

-

01/2008.

Associação Comunitária dos Pequenos
Agricultores de Rodagem

Vivendo Cultura

13.891.676/0001-64

vivendocultura@gmail.com
acopar.rodagem@gmail.com;
theolima3@gmail.com;
nuvia.lima@gmail.com

(74) 99946-2846/ (74) 36571010/ (74) 99966-9710/ (74)
99969-3473

Wagner Mirian Perreira
de Andrade

Manifestações Culturais

O projeto irá oportunizar, através da disponibilidade de espaço físico, equipamentos e pessoal de apoio,o incentivo a cultura popular
local (reisado,capoeira,grupos de candomblé,festas de padroeira,benzedeiras,festas juninas,teatro,música,artesanato,etc),produçao
de mídia(Cds,Dvds,e outros) dos grupos de dança,capoeira,músicos e outras manifestações,capacitação profissional de jovens que
vivem em situação de risco e vulnerabilidade social através da inclusão digital.Tem como público estudantes da rede pública de
ensino,comunidades afro-descendentes,portadores de deficiências, crianças,adolescentes,jovens adultos em situção de
vulnerabilidade social.

Irecê

Lapão

-

01/2014.

Associação Comunitária dos Pequenos
Produtores de Lagedo de Eurípedes

Ponto de Cultura Quilombo do Lagedo de
Eurípedes

13.905.542/0001-55

mariasonia_ramos@hotmail.com;
jolmacibarreto@hotmail.com;
pontoquilombo@hotmail.com

(74) 99979-0050/ (74) 999867879/ (74) 99930-7879

Maria Sônia Pereira
Ramos

Povoado de Lagedo de Eurípedes,
S/N, Lapão - BA CEP: 44905-000

Multilinguagem

O ponto de cultura será um local de encontro tendo acesso público a ponto de leitura comunitário, bem como a formação através de
oficinas, produção de bens culturais e apoio à cultura.

Irecê

Central

(Povoado de
Maxixe)

01/2008.

Associação Cultural dos Artistas e Artesãos
de Central - A.C.A.A.C.

Viva Arte

09.583.916/0001-96

acaac22@gmail.com;
viauvereda@yahoo.com.br

(74) 99998-6254/ (74) 999622435/ (74) 99977-9052

Vilson Alves da Silva

Av. Central, Centro, Central - BA
CEP: 44940-000

www.acaacvivaarte.blogspot.com

Expressões Artísticas

O projeto visa impulsionar ,articular,organizar as atividades já realizadas pela ACAAC, assim como deverá capacitar jovens de baixa
renda,promovar a inclusão social,divulgar a arte e cultura regional,resgatar as manifestaçãoes folclóricas,gerar desenvolvimento e
integraçao dos participantes,minimizar os fatores de risco através das ações educativas e promover o turismo da região.

Irecê

Irecê/Lapão

-

01/2014.

Barriguda - Centro de Desenvolvimento
Socioambiental

Ponto de Cultura Barriguda - Construindo um
Outro Olhar sobre o Semiárido

07.977.285/0001-64

gutierres.souza@caabahia.org.br,
lucas.morais@barriguda.org.br;
flaviobastoss@yahoo.com.br

(74) 99999-5818/ (74) 999320574/ (71) 99623-1313/ (74)
99972-0117

Gutierres Barbosa Gaspar
de Souza

Rua Rogério Nunes Dourado, 134,
Centro, Irecê - BA CEP: 44900-000

www.barriguda.org.br

Multilinguagem

O Ponto de Cultura Barriguda - Construindo um Outro Olhar sobre o Semiárido será um ponto de encontro das "culturas dos
sertões" e espaço para o acesso da população à produção de bens culturais, contribuindo para a articulação da sociedade civil e
poder público para o desenvolvimento de acões culturais sustentadas pelos princípios da autonomia, protagonismo e
empoderamento social, com uma gestao compartilhada, criativa e solidária integrada à Rede de Pontos de Cultura de acordo com as
diretrizes do Programa Cultura Viva.

pontodeculturatrocadesaberes.blogspot.co
m

Praça Antônio Gaspar, s/n, Povado
http://vivendocultura.wordpress.com;
de Rodagem, Zona Rural, Lapão - BA http://pontovivendocultura.blogspot.com;
CEP: 44905-000
www.facebook.com/vivendcultura

Irecê

Central

-

01/2008.

Comitê Municipal das Associações de
Central - COMAC

Ponto de Cultura Manoel Viola

16.445.884/0001-28

comacpontodecultura@gmail.com;
x.ednaldo@yahoo.com.br

(74) 99991-7138/ (74) 36551403/ (74) 3655-1233

Ednaldo Xavier de Souza

Praça do Mercado, 218, Centro,
Central - BA CEP: 44940 000

Formação

O projeto se propõe a criar oportunidades artístico -educacionais,promoção de cidadania e inclusão sócio-cultural proporcioanndo
vivências artístico cultuaris pelo teatro,vídeo,música,artesanato,cultura digital e valorização da cultura popular tendo como público
adolescentes,jovens,crianças e idosos em situação de vulnerabilidade social, comunidades afro-descendentes e quilombolas.

Irecê

Uibaí

-

01/2014.

União Municipal em Benefício de Uibaí UMBU

Ponto de Cultura de Uibaí - PCU

01.684.460/0001-49

umbudeuibai@hotmail.com.br;
edimariomachado@oi.com.br

(74) 3649-1805/ (74) 3649-1859/
(74) 98846-3777

Edimario Oliveira
Machado

Av. Pedro Joaquim Machado, 25/B,
Centro, Uibaí - BA CEP: 44950-000

Multilinguagem

O projeto prevê a realização de um conjunto de 10 ações, cobrindo as principais carências e envolvendo públios críticos, como
crianças e adolescentes em estado de vulnerabilidade social. São as seguintes as ações:
1. Implantar Oficinas de Música ; 2. Implantar Escola de Futebol; 3. Implantar Estação Digital; 4.Implantar Oficinas de Teatro; 5.
Implantar Guarda Mirim Ambiental ; 6. Montar Oficinas de Dança Afro; 7. Montar Oficinas de Reisado; 8.Montar Oficina de
Artesanado; 9. Montar stúdio para viabilizar a instalação de uma Rádio Comunitária;10. Montar Oficina de radiodifusão comunitária.

Itaparica

Macururé

-

01/2014.

Associação Comunitária dos Moradores de
Macururé

Núcleo de Audiovisual de Macururé

13.451.224/0001-61

contratando@hotmail.com

(75) 3284-2137/ (71) 991340970

Florêncio Anastácio Alves
Neto

Rua das Baraúnas, S/N, Centro,
Macururé - BA CEP: 48650-000

Audiovisual

Este projeto criará o Núcleo de Audiovisual de Macururé, cujo objeto é realizar oficinas de audiovisual para formação e
capacitação, a focar três áreas da sua cadeia produtiva: Operação de Câmera, Edição e Produção, para 90 jovens, em estado de
vulnerabilidade social, com idade entre 16 e 29 anos, com renda per capita familiar de até meio salário mínimo, estudantes da rede
pública de ensino e moradores da cidade de Maururé e zona rural. Serão ao todo 3 (três temporadas de oficinas, em um período de
três anos, uma oficina por ano.

Itaparica

Paulo
Afonso

-

01/2008.

Associação Pauloafonsina de Dança e Teatro

Arte no Ponto

02.112.022/0001-79

pontodeculturartenoponto@gmail.com;
cia.rodadabarauna@yahoo.com.br;
mdoloresmoreira@hotmail.com

(75) 99249-3312/ (75) 32811770/ (75) 98874-8202/ (75)
98804-6512/ (75) 98809-1428

Carolina Alexandra Silva
Moreira

Av. André Falcão, 429, Centro,
Paulo Afonso - BA CEP: 48601-230

Memória

O projeto se propõe a realizar um levantamento das manifestações culturais tadicionais existentes no território de Itaparica, com o
intuito de desenvolver uma pesquisa e produção de um documentário geral relatando as manifestações afim de abordar aspectos
históricos, culturais ,seus costumes, relevâncias sociais,políticas, econômicas, étnicas,filosóficas preservando o patrimônio imaterial
do território de Itaparica tendo como público alvo estudantes da rede pública,população de baixa renda,comunidades indígenas e
rurais, jovens e adultos em situação de vulnerabilidade social.

Itaparica

Nova Canaã

-

01/2008.

Centro de Educação e Cultura Nova Canaã CENOC

Cabeceira do Pilão

13.041.595/0001-75

rcenoc@gmail.com;
derisvaldo.pereira@gmail.com

(71) 99988-4179/ (71) 986735886

Derisvaldo da Silva
Pereira

Praça Josemiel Noberto da Silva,
s/n, Centro, Colégio Olavo Bilac,
Nova Canaã - BA CEP: 45270-000

Expressões Artísticas

O projeto se propõe a atuar com as entidades culturais e respectivos atores, fomentando meios de criação,
produção,experimentação artístico cultural dos diferentes grupos sociais, através da realização de oficinas de capacitação para
gestão, oficinas de artes nas variadas linguagens, mostras culturais, produção de vídeo/editoração de catálogo/roteiro turístico
cultural,semana cultural, tendo como público alvo comunidades Afro-descendentes, quilombolas,comunidades rurais,população de
baixa renda,idosos e GLTB.

Itaparica

Itapetinga

-

01/2008.

Fundação Movimento de Corais Canto das
Artes

Música e Arte Exercício de Cidadania

02.863.143/0001-52

fmccartes@yahoo.com.br;
aureadesouza@hotmail.com;
lenizassantos@hotmail.com

(77) 99977-8566/ (77) 991735176/ (77) 98107-5710/ (77)
3261-9695/ (73) 3613-7413/ (73)
3284/3666/ (73) 99982-9251

Leniza Souza Santos

Rua Jaime Brito, 109, Centro,
Itapetinga - BA CEP 45700-000

Música

O projeto visa ampliar alternativas de inserção social e profissional para crianças,adolescentes,adultos,idosos no município de
Itapetinga,no segmento da cultura,através de oficinas culturais na área de música,artes plásticas,artesanato,acompanhando o
desenvolvimento do potencial cultural, oportunizando melhor qualidade de vida.Visa também restaurar e equipar 50% dos
instrumentos musicais da Fundação.

Itaparica

Rodelas

-

01/2008.

Oficina Artesanal Mãos de Fada de Rodelas

Tecendo Cidadania

04.825.946/0001-48

maos.de.fada@bol.com.br

(75) 98805-3502

Dulcineide Souza de
Oliveira Silva

Rua João Saturnino de Rezende,
s/n, Centro, Rodelas - BA , CEP:
48630-000

Artesanato

O projeto visa a capacitação do envolvido na ampliação do potencial da geração de renda , elaboração de produtos socialmente
justos e resgate cultural,através das oficinas de artesanato de tecelagem, bordados e de inclusão digital, promovendo o
desenvolvimento da comunidade, de sua auto-estima, e reforçando o sentido de pertencimento,através da cultura local.

Litoral Norte e
Agreste
Baiano

Alagoinhas

-

01/2008.

Associação Beneficente Cultural Ilê Asé
Oyání do Ilê Axé Oyá Ni

Yacamim-Pai de Muitas Estrelas

05.980.968/0001-45

Formação

O projeto visa a longo prazo, a montagem da casa de capoeira e o oferecimento de cursos de informática inclusiva e percussão em
Alagoinhas,resgatando a cultura popular, capacitando e inserindo no mercado de trabalho , bem como proporcionar formas autosustentável de geração de renda aos cidadãos residentes na comunidade de Santa Terezinha,trabalhando o aspecto financeiro assim
como o caráter e a moral dos envolvidos no projeto.

Litoral Norte e
Agreste
Baiano

Pedrão

-

01/2008.

Associação Beneficente Rural de Pedrão

Resgatando a Cultura

03.775.609/0001-20

abrupe@zipmail.com.br;
iraildesogama@gmail.com;
olimpiogama1@hotmail.com;
olimpiogama1@gmail.com

(75) 98125-6955/ (75) 34282199/ (75) 98187-0142

Iraildes de Oliveira Gama

Rua Joaquim Luna Menezes, 12,
Alto do Cruzeiro, Pedrão - BA CEP:
48140-000

Formação

O projeto propõe o resegate cultural desse município através de sua literatura, dança, música, tipos de alimentação,esporte e
lazer,enfatizando campanhas sobre DST,combate às drogas, família, respeito ao meio-ambiente,vacinas humanas e em animais,
dengue, estatuto da criança, do idoso e do adolescente.Propõe também o aumento do número de familiares produtivos para prática
conjunta de seu artesanato local,suplementação alimentar, postura, reciclagem, visando melhoria de renda, desenvolvendo uma
comunidade participativa e laboriosa em seu próprio ambiente com suas ferramentas culturais , gerarando emprego e renda através
do aproveitamento e capacitação de todas as pessoas envolvidas nas ações.

Litoral Norte e
Agreste
Baiano

Alagoinhas

-

01/2008.

Associação Cultural Euterpe Alagoinhense

Tocando em Frente

14.692.867/0001-60

musicosax21@gmail.com

(75) 98101-0938/ (75) 34221047

Pedro Rafael Bispo dos
Santos

Pça Padre Alfredo, 11, 1º andar,
Centro, Alagoinhas - BA CEP: 48005105

Música

O projeto se propõe a utilizar a música como instrumento de resgate da dignidade e na aplicação do pleno exercício da cidadania de
crianças, adolescentes e jovens de comunidades em situação de risco,reconstrução da identidade sócio cultural, recuperação da
auto-estima ,através de oficinas,estimulando-as a transformar sua realidade, tornando-se inclusive multiplicadores.

Litoral Norte e
Agreste
Baiano

Alagoinhas

-

01/2014.

Associação Cultural Euterpe Alagoinhense

Ecoar Linguagens

14.692.867/0001-60

musicosax21@gmail.com

(75) 3422-1047/ (75) 981010931/ (75) 3421-9180

Pedro Rafael Bispo dos
Santos

Praça Padre Alfredo, 11 (1º andar),
Centro, Alagoinhas - BA CEP: 48005105

Música

A Promoção, acessibilidade, usufruto, promoção e disseminação de expressões da música instrumental, e do samba de roda
existentes nos distritos de Riacho da Guia, Boa União (Alagoinhas-BA) e Altamira (Conde-BA).

Litoral Norte e
Agreste
Baiano

Esplanada

-

01/2014.

Associação de Desenvolvimento
Comunitário do Assentamento Boa Vista III

Diversidade Cultural no Meio Rural

02.216.078/0001-73

assentamentoboavista3@outlook.com ;
pollydaiane@yahoo.com.br,
pollydaisouza43@gmail.com

(75) 99900-4397/ (75) 999528716/ (75) 99935-2464

João Bosco de Souza

Comunidade Boa Vista 3, S/N, Zona
Rural, Esplanada - BA CEP: 48360000

Multilinguagem

A presente proposta irá auxiliar na difusão cultural no Município de Esplanada, focando em formação do cidadão, Concursos,
exposição, Sarau, apresentação de teatro, musical e Encontros na area cultural.

Litoral Norte e
Agreste
Baiano

Jandaíra

-

01/2008.

Associação de Moradores, Marisqueiros, e
Pescadores de Abadia

Pescando Cultura e Arte

07.713.618/0001-48

assocpesca.abadia70@bol.com.br;
icaro.567@outlook.com; icaro@hotmail.com

(79) 99806-0531/ (79) 999530709 / (79) 98108-7951

Ícaro Dorotéia da Silva

Rua da Poitangueira, s/n, Povoado
Abadia, Jandaíra - BA CEP: 48310000

Formação

O projeto se propõe a elevar a condição cultural da comunidade através da valorização de manifestações culturais,formando
multiplicadores das ações , gerando emprego e renda através da capacitação das pessoas envolvidas,além da fixação dos jovens
moradores, marisqueiros e pescadores a partir da conscientização dos valores e potencialidades dos costumes da comunidade.Tem
como público alvo adolescentes e jovens em situação de vulnenabilidade social,grupo de idosos com tradição de eventos em louvor
e padroeiros locais e das redondezas assim como população de baixa renda.

Litoral Norte e
Agreste
Baiano

Aramari

-

01/2014.

08.767.939/0001-98

gildc2@hotmail.com

(75) 99165-0224/ (75) 992188017

Gilberto Gonçalves dos
Santos

Rua do Tanque, s/n, Centro,
Aramari - BA CEP: 48130-000

Música

O Ponto de Cultura Casa da Música de Aramari vai profissionalizar músicos e contribuir para a educação e a inclusão social de
adolescentes e jovens através da música. Aliado a música, o projeto visa ainda promover ações paralelas de capacitação de jovens
para atuarem no registro das atividades do projeto e das manifestações culturais das comunidades através da produção de vídeos.
Dessa forma, o projeto atuara em três frentes: Música, Vídeo e Manifestações Culturais.

Litoral Norte e
Agreste
Baiano

Alagoinhas

-

01/2014.

04.189.038/0001-05

contato@fcaminho.org.br;
adenor@gmail.com; gefinotti@yahoo.com.br

(75) 3421-7056/ (75) 999925588/ (75) 3421-9829/ (75)
99955-0950

Juvencio Oliveira da
Anunciação

Rua do Vale, 7, Santa Terezinha,
Alagoinhas - BA, CEP: 48010-970

Música

O projeto ora proposto realizará a produção de 40 grupos musicais e ou artistas, voltados a música de raiz e alternativa com
apresentaçoes gratuitas realizadas em espaço público de fácil acesso e que terá como resultado a produção de CDs e vídeos
postados nas redes sociais. Para a produção destes grupos musicais e ou artistas, serão oferecidas oficinas de produção musical,
fotografia e vídeo para os jovens da rede pública de ensino ao qual estarão participando do processo de produção audiovisual.

Banda Marcial Cultural Estudantil de AramariPonto de Cultura - Casa da Música de Aramari
Ba - BAMACEA

Fundação do Caminho

O Resgate Cultural

(75) 99997-3790/ (75) 999997abciaoni@gmail.com; anaritara@hotmail.com 3791/ (75) 3422-7084/ (75) 3422- Ana Rita Souza de Araújo
9993/ (75) 3422-7084

nucleoteatralexpressao.blogspot.com;
Facebook: Núcleo Teatral Expressão-Ponto
de Cultura

Rua Belém, 58, 1ª Travessa São
Crispim, Santa Terezinha,
Alagoinhas - BA CEP: 48010-640

www.abrupefm.com;
abrupe.blogspot.com.br

www.fcaminho.org.br

http://pontosdecultura.ning.com/liceudoac
u; www.liceuthalesdeazevedo.org.br

Cursos / Oficinas

O projeto Açu visa preparar o cidadão para melhor qualidade de vida através da formação profissional, cultural e educacional,sendo
a formação profissional através de palestras e cursos profissionalizantes, cinema comentado, informática e estímulo ao
empreendedorismo; Biblioteca Thales de Azevedo através da leitura e literatura; o esporte através da capoeira e do futebol como
meio de formação de caráter, além de orientação e inserção no mercado de trabalho.

Estação Digital - IF Baiano, Campus
Uruçuca, Centro, Uruçuca - BA CEP:
45680-000

www.acmur2013.spaceblg.com.br/

Artes Visuais

O projeto sera composto da seguintes oficinas: fotografia, artesanato e pintura, com duração de três anos. O curso terá um formato
modular com teoria e prática de fotografia , artesanato e pintura desenvolvido com aulas teóricas, ministradas em sala e atividades
práticas em campo. Os trabalhos serão direcionados a explorar ações culturais registradas através de fotografias. essas ações. Neste
projeto será valorizado o potencial artistico e cultural da região, através de oficinas temáticas onde serão utilizados materiais nativos
e produzidos na própria região.

Fábio Batista da Silva

Rua Antonio Andrade, 49, Bairro
Novo, Uma - BA, CEP: 45690-000

Facebook: Escola de Capoeira Nação Iorubá;
www.nacaoioruba.webnode.com.br

Culturas Populares

O presente projeto tem como objetivo uma ação de preservação cultural e social através da promoção de aulas gratuitas de
capoeira, puxada de rede, maculelê, samba de roda para crianças a partir dos 5 anos de idade,adoles-centes e jovens em situação de
vulnerabilidade social e que vivam em situação de pobreza nos distritos de Outeiro e de Pedras, no Centro e nos bairros do
município de Una - BA, com meta de atingir um publico alvo de 200 pessoas.

(73) 99918-8859/ (73) 999904873/ (73) 99854-6059

Nerisvaldo Conceição
Costa

Ladeira da Paz, S/N, Porto de Trás,
Itacaré - BA CEP: 45530-000

Multilinguagem

O projeto Bicho Caçador EM Estudo tem como objetivo a manutenção dos trabalhos de arte e educação, ligados as culturas Afrodescendente, em específico a manifestação do Bicho Caçador, no Centro Cultural Tribo do Porto, valorizando a comunidade do
Porto de Trás e região, contribuindo com a formação e profissinalização, além do início de um intercâmbio de conhecimentos ligados
a música, a dança e o vídeo.

pretaashanti@gmail.com;
danijeje.cbi@gmail.com

(73) 98162-2308/ (73) 999790675

Ana Cristina de Jesus
Souza

Rua Praia da Concha, 41, Conchas
do Mar, Itacaré - BA CEP: 45530-000

Teatro

O projeto realizará a revitalização do trabalho de teatro de bonecos que inspirou a fundação da Casa do Boneco de Itacaré. Trata-se
da Compainha de Bonecos Ginga e Pula, que têm no seu histórico inúmeros espetáculos espetáculos, intercâmbios com Mestres
bonequeiros e participações em diversos eventos ao longo de seus 27 anos. Esse trabalho será feito partir da dialética do boneco e
do tambor, enquanto estudo filosófico de linguagem e ludicidade para um amplo trabalho pedagógico pautado na agroecologia e
nos princípios das ações afirmativas. O projeto então irá propor um trabalho com crianças, jovens e adultos integrando oficinas,
trocas de saberes, montagem de espetáculo e incentivo à economia criativa a partir de trocas e vendas de bonecos e tambores.

16.239.956/0001-80

acaipontodecultura@gmail.com;
vandadantas9@gmail.com

(73) 99111-7096/ (73) 36120175/ (73) 99120-8969

Desdêmora Ferreira
Dantas

Rua Inglaterra, 497, Complemento
Barracão, São Judas Tadeu, Itabuna BA, CEP: 45605-125

Formação

O projeto tem por finalidade o resgate da cultura afro por meio de oficinas com realizações de atividades culturais ,capacitação
profissional e socialização de crianças e jovens em risco eminente,fomentar a cultura regional,fazer inclusão social,formar grupos
teatrais,dança e música,concientizar a importância e inserção cultural e folclórica na vida religiosa e cotidiana.Tem como público alvo
comunidade afro-descendente,estudantes da rede pública,crianças ,jovens e idosos em situaçao de vulnerabilidade social,população
de baixa renda.

Ponto de Cultura - Machadeiros de Olivença

08.687.601/0001-26

arivaldo_camisa@hotmail.com;
dryka_amassa@hotmail.com

(73) 99100-6121/ (73) 991214865/ (73) 3269-1024/ (73)
98868-5399

Arivaldo Batista dos
Santos

Rua Luiz Eduardo Magalhaes, 397 B,
https://www.facebook.com/PuxadaDoMast
Distrito de Olivença, Ilhéus - BA
roDeSaoSebastiaoOlivencaba/
CEP: 45668-000

Culturas Indígenas

Este projeto objetiva desenvolver diversas atividades sócio-culturais no Distrito de Olivença, município de Ilhéus-Bahia, dando
acesso aos moradores de Olivença um contato direto com algumas linguagens artísticas, possibilitando desta forma, resgatar as
culturas existentes, principalmente os saberes e fazeres dos Povos Indígena da Etnia Tupinambá.

Associação dos Moradores do Povoado de
Faisqueira

Projeto Teatralizando

02.711.354/0001-70

sergioart2@hotmail.com ;
ampf.faisqueira@hotmail.com

(73) 98103-2153/ (73) 35616098

José Sérgio dos Santos
Costa

Praça Nossa Senhora de Lourdes,
s/n, Faisqueira, Ubaitada - BA, CEP:
45545-000

Multilinguagem

O PROJETO TEATRALIZANDO, pretende integrar os projetos que já existem e que são coordenados por esta Associação, a fim de
dinamizar os equipamentos culturais existentes na cidade. Os projetos já existentes são: Cine mais cultura, ponto de leitura e
pontinho de cultura.

01/2014.

Associação Grupo de Capoeira Liberdade

Ponto de Cultura - Cultura e Arte na
Comunidade

06.935.975/0001-98

assgrucali@gmail.com;
aclgordo@hotmail.com

(73) 3634-3503/ (73) 988118857/ (73) 98106-3199/ (73)
3634-3503

Eronaldo de Castro
Amorim

Rua Avelino Fernandes, S/N,
Conquista, Ilhéus - BA, CEP: 45650000

Multilinguagem

o presente projeto vem tentar desenvolver no município, em vários bairro, atividades voltadas a realização de oficinas, aulas de
capoeria, maculelê, samba de roda, buxada de rede, teatro, dança, artesanato, fabricação de instrumentos da cultura afro brasileira,
além de promover ações que visam a geração de trabalho e renda, para os bairro da Conquista, onde esta localizada a sede da
Entidade, mas também outros bairro como: Princesa Isabel, Vila Nazaré, bairros estes que já tem recebido ações sociais,
educacionais da entidade, que ao longo de sua existência vem vem tentando diminuir os problemas da vulnerabilidade social que
é bastante visível.

-

01/2008.

Associação Instituto Sul Baiano de Arteeducação - IBARTE

Projeto Sócio Cultural Janelas da Arte

07.976.775/0001-46

santanacs@gmail.com;
anavirginiass@gmail.com

(73) 98862-6421/ (73) 991153296/ (73) 99938-1390/ (73)
3231-2523/ (73) 98826-7801/
(73) 3633-4029 / (73) 991224927 / (73) 3634-7801

Cristiano Souza de
Sant'ana

Rua Santarém, 136, Conquista,
Ilhéus - BA CEP: 45650-700

Expressões Artísticas

O projeto se propõe através de ações claras e concretas,a apresentação de manifestações culturais e artísticas para estudantes na
rede púlica de ensino,além de nivelar os conhecimentos de Arte-educadores,para atuarem em suas instituições de
ensino,garantindo assim mais uma forma de educação complementar ao ensino formal.Realizará oficinas culturais e artísticas de
capoeira,dança,música e teatro assim como oficinas temáticas,mostras artísticas e material audio visual de divulgação como
ferramentas de propagação das manifestaçãoes culturais e artísticas.

Itabuna

-

01/2008.

Banda Sinfônica de Itabuna

Música para Todos

04.214.688/0001-63

basinfonica@gmail.com;
carlossmusic@gmail.com;
vilobone@gmail.com

(73) 98844-0388/ (73) 36121583/ (73) 98857-8757/ (73)
3211-7584

Adilson Alves Santos

Rua Izolina Guimarães, S/N, Centro
de Cultura Adonias Filho,
Zildolândia, Itabuna - BA, CEP:
45600-720

Música

O projeto tem como objetivo ampliar conhecimentos e desenvolver competências de produção em música,proporcionando o
estudo prático e teórico de instrumentos musicais, e a formação de profissionais na área através de aulas práticas em diversos
instrumentos musicais e teoria musical, além de concertos, oficinas e workshops.Seu público será formado de adolescentes,jovens
adultos em situação de vulnerabilidade social,portadores de deficiência e população de baixa renda.

Litoral Sul

Ilhéus

-

01/2014.

Casa da Cultura Popular

Ponto de Cultura Literatura de Cordel Para
Todos

11.828.162/0001-39

janetelainha@hotmail.com;
ticopacheco@gmail.com

(73) 3632-4152/ (73) 988034884

Janete Lainha Coelho

Rua Jorge Amado, 120, Primeiro
Andar, Centro, Ilhéus - BA CEP:
45653-200

Culturas Populares

Propõe realizar iniciativas Culturais em Ilhéus - Ba e região, que funcionam como instrumento de pulsão e articulação nas
comunidades, para a inclusão social e a construção da cidadania, seja por meio da geração de emprego e renda ou do fortalecimento
das entidades culturais que contribuem para o enraizamento dos direitos sociais, ambientais, econômicos e humanos; sendo elo
entre a Sociedade e o Estado.

Litoral Sul

Itacaré

-

01/2008.

Libélula

Libélula

09.591.340/0001-09

francesca.mannini@yahoo.com.br

(73) 99112-7549/ (73) 32512330

Domingos Paulo da Silva

Rua João Coutinho, 178, Itacaré - BA
CEP: 45530-000

Gênero

O projeto se propõe a realização de ações de educação e prevenção,oficinas de artes e artesanato em geral ,geração de pequena
renda, fortalecimento da auto-estimacom enfoque na questão de jovens e adolescentes do sexo feminino com vulnerabilidade psicosocial no qual terá como público alvo adolescentes e jovens em situação de vulnerabilidade social,população de baixa renda e
comunidades afro-descendentes.

Litoral Sul

Canavieiras

-

01/2008.

Sociedade Filarmônica 2 de Janeiro

Musicarte

13.238.951/0001-45

filarmonica2dejaneiro@hotmail.com,
aureadesouza@hotmail.com

(73) 99924-5467/ (73) 32843827/ (73)3284-3887/ (73) 36137413/ (73) 99982-9551/ (73)
3284-1509/ (73) 3284-1856/ (73)
99982-9251

Ana Maria Ferreira

Avenida Antonio Carlos Magalhães,
S/N, Centro, Canavieira - BA, CEP:
45860-000

Música

O projeto se propõe a buscar o envolvimento de crianças,adolescentes e jovens na perspectiva do "fazer música",em ações sociais
que referencia o resgate da cidadania e incentivo de atividades culturais como fonte geração de renda e melhoria da qualidade de
vida,acompanhar o desenvolvimento do potencial artístico cultural, resgatando valores adormecidos.Tem como público alvo
estudantes de rede pública,crianças,jovens e adultos em situação de vulnerabilidade social,portadores de deficiência,habitantes de
comunidades rurais.

Litoral Sul

Ilhéus

-

01/2008.

Sociedade Filarmônica Capitania de Ilhéos

Centro de Artes Integrada - CAIS

05.634.325/0001-40

letofilarmonica@hotmail.com

(73) 99983-6582/ (73) 981753170/ (73) 98882-2230/ (73)
3632-7196/ (73) 99156-2101

Sebastião Nicolau dos
Santos

Rua Hortência, 238, Nelson Costa,
Ilhéus - BA, CEP: 45656-250

Cursos / Oficinas

O projeto pretende irradiar novas tendências,descobrir talentos e incentivar a criação e inventividade,capacitando mão de obra nas
várias linguagens artísticas usando a história e cultura regionais como base e matéria prima para transformação social e despertar da
juventude para os valores culturais do passado,presente e do futuro,realizando oficinas nas áreas de música,comunicação e
jornalismo,história em quadrinhos,capacitação de arte educadores e produçao cultural.Terá como público alvo estudantes da rede
pública,adolescentes e jovens em situação de vulnerabilidade social,habitantes de comunidades rurais e habitantes com grande
importância para a preservação do patrimônio histórico,cultural e ambiental.

Litoral Norte e
Agreste
Baiano

Mata de S.
João

-

01/2008.

Liceu Thales de Azevedo de Educação, Ofício
e Artes - LICEU DO AÇU

Forma Açu - descobrindo a nossa cultura

08.370.503/0001-60

dinha1928@hotmail.com;
raissamartins@me.com;
firmo@urplan.com.br; luiz@urplan.com.br

(71) 99978-5464/ (71)988932004/ (71) 99607-4194/ (71)
99963-1386/ (71) 99982-3789

Litoral Sul

Uruçuca

-

01/2014.

Associação Cultural do Município de
Uruçuca

Fotografia, Artesanato e Pintura

10.531.539/0001-20

marcos-fisica2011@hotmail.com;
sio.xavier@hotmail.com;
acmur.2013@gmail.com; marcosfisica2011@hotmail.com

(73) 99191-2190/ (73) 981495721

Marcos Santos Alves

Litoral Sul

Uma

-

01/2014.

04.473.653/0001-49

p.cultura16nacaoiorubauna@gmail.com;
carlasilva76@hotmail.com;
fabio_una82@hotmail.com;
nacaoiorubacapoeira@hotmail.com

(73) 99953-7759/ (73) 999202819

Litoral Sul

Itacaré

-

01/2014.

Associação Cultural Tribo do Porto

O Bicho Caçador EM Estudo

05.533.895/0001-43

miquibaitacare@gmail.com;
nerodatribo@yahoo.com.br;
verusya@uol.com.br

Litoral Sul

Itacaré

-

01/2014.

Associação de Afro Desenvolvimento Casa
do Boneco de Itacaré

Companhia de Bonecos Ginga e Pula e as
Pedagogingas

Litoral Sul

Itabuna

-

01/2008.

Associação do Culto Afro- Itabunense

Cultura em Ação

Litoral Sul

Ilhéus

-

01/2014.

Associação dos Machadeiros de Olivença

Litoral Sul

Ubaitaba

-

01/2014.

Litoral Sul

Ilhéus

-

Litoral Sul

Ilhéus

Litoral Sul

Associação Cultural Nação Iorubá Capoeira Ponto Cultura Escola de Capoeira Nação Ioruba

04.524.613/0001-89

Rua Direta do Açu da Torre, s/n,
Luiz Jorge dos Santos Reis Mata de São João - BA CEP: 48280000

http://acaiba.blogspot.com

moradoresdefaisqueira.blogspot.com

www.tribodasmeninas.org

http://forteatrosul.blogspot.com;
http://educai.blospot.com

Litoral Sul

Ilhéus

-

01/2008.

Teatro Popular de Ilhéus

Núcleo de Produçao Audiovisual da Casa dos
Artistas de Ilhéus

05.348.041/0001-97

admtpilheus@hotmail.com;
tpilheus@hotmail.com;
antoniomelo.ios@gmail.com

(73) 99125-6882/ (73) 41020580/ (73) 98809-9879

Augusto César Pereira
Brito

Avenida Soares Lopes, SN, Circo,
Cidade Nova, Ilhéus - BA CEP: 45653005

teatropopulardeilheus.blogspot.com.br;
www.teatropopulardeilheus.com

Audiovisual

O projeto consiste na implementação de um Núcleo de Produção Audiovisual na Casa dos Artistas de Ilhéus.O núcleo será dividido
em dois setores básicos:o departamento de áudio, onde será desenvolvido ações de documentação em cd da produção musical da
bandas alternativas de todo o território Litoral Sul e o núcleo de produção audiovisual da casa dos artistas que deverá promover a
capacitação de novos profissionais no segmento audiovisual,tendo como público alvo estudantes da rede pública ,população de
baixa renda, habitantes de regiões e municípios com grande importância para a preservação do patrimônio histórico,cultural e
ambiental,habitantes de comunidades quilombolas e rurais.

Médio Rio de
Contas

Ipiaú

-

01/2008.

Associação Cultural Comunitária Rádio Livre

A Frequência da Inclusão Social

02.772.821/0001-71

pontodeculturaipiau@gmail.com;
radiolivrefmdeipiau@gmail.com;
radiolivre105.9@gmail.com; deraldocerqueira@hotmail.com

(73) 3531-3470/ (73) 988614331/ (73) 99927-9290

Orlando dos Santos
Ribeiro

Segunda Travessa Joaquim Nabuco,
88, Centro, Ipiaú - BA CEP: 45570000

pontodeculturaipiau.blogspot.com

Rádio Comunitária/
Alternativa

O projeto desenvolverá atividades culturais,educativas e sociais,direcionadas aos estudantes das escolas públicas,comunidade
carente e portadores de deficiência,em parceria com escolas e associações do município.Promoverá oficinas de formação de
locutores e repòrteres para radiodifusão comunitária,de violão,de música,de cultura digital,de teatro e de fotografia,aproveitando
os espaços culturais existentes na cidade,principalmente nas escolas,contribuindo para a inclusão social e para o exercício da
cidadania,buscando meios de sustentabilidade através dos processos continuados e geração de emprego e renda para o público alvo
que é formado de estudantes da rede pública de ensino,crianças, adolescentes,jovens adultos em situação de vulnerabilidade
social,portadores de deficiência,jovens em conflito com a lei,população de baixa renda,comunidades afro-descendentes.

Médio Rio de
Contas

Gongogi

-

01/2008.

Associação Cultural e Beneficente Antonio
Pereira Barbosa - ACAPEB

Eu Quero Ler

04.292.648/0001-30

acapeb@yahoo.com.br;
jorge_axe@hotmail.com;
fatimamsn10@hotmail.com

(73) 98857-9649/ (73) 988363106/ (73) 98814-7489/ (73)
98857-6661

Fátima Vieira Santos

Av. Joel Vasconcelos, 17, Centro,
Gongogi - BA CEP: 45540-000

http://acapeb.blogspot.com;
acapep.universidadecoorporativa.net

Biblioteca

O projeto proporcionará o fortalecimento do acervo da Biblioteca Comunitária,aperfeiçoamento da Biblioteca Itinerante que
incentivará o povo a contar sua própria história para a construção do histórico do município,além da distribuição gratuita de livros
infantis e clássicos literários nas residências;incentivo ao desenvolvimento sustentável,a partir da profissonalização de jovens
monitores no ramo da informática,fotografia e vídeo;incentivoà leitura através de oficinas de leitura,teatro e dança na instituição,
no assentamento Santa Irene,Região da Gruna, povoado de Nova Palma,Distrito de Tapirama e nas escolas públicas;alfabetização de
jovens e adultos(digital e letramento) a partir do software Luz das Letras e oficinas de leitura e escrita.Tem como público estudantes
da rede pública de ensino, crianças,adolescentes,jovens adultos e idosos em situação de vulnerabilidade social.

Médio Rio de
Contas

Itagi

-

01/2008.

Associação de Apoio a Educação, Cultura e
Ação Comunitária

Culturas da Minha Terra

07.055.968/0001-64

culturaitagi@gmail.com;
andrebomfimjequie@yahoo.com.br

(73) 99903-1320/ (73) 999759985/ (73) 99113-4251/ (73)
99983-5604

José Teles de Almeira
Neto

Rua 7 de Setembro, 90, Centro, Itagi
- BA CEP: 45230-000

Manifestações Culturais

O projeto visa desenvolver a auto-estima,valorizando grupos culturais tradicionais existente,difundir o valor histórico dessas
culturas,socializando o que há de melhor em nossa cultura para todo o território ,promovendo o acesso cultural as novas
gerações,despertando nelas um desejo de preservação e participação no processo de construção da identidade cultural.Pretende
ainda desenvolver um trabalho sócio -educativo com crianças,jovens,adolescentes em situação de vulnerabilidade social ,orientando
e conduzindo ao exercício da cidadania e do resgate de sua auto-estima além da inserção ao mercado de trabalho.Serão realizadas
aulas e rodas de capoeira,canto e ritmos,rodas e conversação sobre drogas,cidadania,sexualdade.

Médio Rio de
Contas

Itagi

-

01/2014.

Associação dos Jovens Unidos a
Comunidade de Itagi - AJUCI

Ponto Visual

07.419.050/0001-57

ajuci.ajuci@gmail.com;
andrebomfimjequie@yahoo.com.br

(73) 99943-9435/ (73) 991134251

José Santana Alves

Rua anselmo Borges, s/n, João
Carlos de Lima, Itagi - BA CEP: 45230000

Audiovisual

O projeto Ponto Visual será um núcleo de formação e produção audiovisual, produzirá a documentação da diversidade cultural,
turística e ambiental do Território Médio rio das contas.

Médio Rio de
Contas

Jequié

-

01/2008.

Associação Jequiense de Cegos

Um Novo Olhar Através da Arte

42.718.171/0001-09

ajece@uol.com.br;
lelossantos@hotmail.com;
irai_santos@hotmail.com

(85) 9742-2865/ (73) 988375884/ (73) 3525-7532/ (73)
98839-4159

Antônio Carlos Andrade
Queiroz

Av. São Bernardo, 35, Centro,
Jequié - BA, CEP: 45203-140

Médio Rio de
Contas

Manoel
Vitorino

-

01/2008.

Instituto de Formação Cidadã São Francisco
de Assis

Raiz do Umbuzeiro

09.375.172/0001-14

isfa.cidadania@hotmail.com

(73) 3549-2665/ (73) 982253148/ (73) 98148-5691

Leandro de Abreu Souza

Rua 1 de Maio, S/N, Centro, Manoel
Vitorino - BA, CEP: 45240-000

A Cultura Fazendo Parte das Nossas Vidas!

16.417.487/0001-42

jorgeabenfac@abenfac.org;
abenfac@abenfac.org;
saadaabraim@hotmail.com

(77) 98844-6629/ (77) 999982120/ (77) 3261-7601

Jorge Luiz Farias Silva

Rua Marechal Deodoro da Fonseca,
590, Camacã, Itapetinga - BA CEP:
45700-000

O projeto visa possibilitar o acesso da comunidade às ações propostas contribuindo para o desenvolvimento da cidadania e
Um Novo Olhar através da integração dos participantes como cônscios de seus deveres e direitos para com a sociedade,bem como proporcionar ao público
Arte
alvo ferramentas que propiciem a sua inclusão no mercado de trabalho.Participarão do projeto crianças, jovens adultos e idosos em
situação de vulnerabilidade social assim como comunidades de baixa renda.

Manifestações Culturais

O projeto visa promover o resgate das manifestações culturais ,a valorização da leitura,teatro,cinema,patrimônio
histórico,artesanato e demais elementos vinculados a cultura e arte, como também ,a geração de emprego e renda e a preservação
do meio ambiente.No projeto incentiva-se o artesanato de madeira,barro e palha,produção de doces,geléias e com frutas
nativas,confecção e bonecos de pano,produção de obras literária, produção de peças teatrais e a divulgação e apoio ao trabalho de
artistas da terra.Propicia a participação de crianças, adolescentes e jovens nos movimentos culturais a exemplo do reisado,bumbameu-boi,onde observa-se que atualmente é composto na maioria por pessoas da terceira idade.

www.abenfac.org; Facebook: abenfac ong

Teatro

O projeto realizará 09 oficinas de Produção Teatral, sendo no primeiro ano 03 oficinas, a serem realizadas no Colégio Modelo Luiz
Eduardo Magalhães, atendendo as crianças e adolescentes dos bairros Vitória Régia, Nova Itapetinga, Clodoaldo Costa, Casas
Populares e Residencial Moacyr Moura, no segundo ano mais 03 oficinas, a serem realizadas no Centro Educacional Alfredo Dutra,
atendendo as crianças e adolescentes dos bairros São Francisco, Vila Isabel, Vila Rosa, Vila Aurora, Vila Riachão,Vila Suzano e
Residencial VilaSantana e no terceiro ano mais 03 oficinas a serem realizadas no Colégio Municipal Noralice Gusmão, atendendo as
crianças e adolescentes dos bairros Camacã, Otávio Camões, Primavera, Quintas do Morumbi, Quintas do Sul. Quintas do Norte,
Centro e Américo Nogueira. Cada oficina de Produção Teatral terá uma carga horaria de 360 horas.

http://cidadaniaisfa.blogspot.com.br/

Médio
Sudoeste da
Bahia

Itapetinga

-

01/2014.

Associação Beneficente das Famílias e
Crianças Carentes - ABENFAC

Médio
Sudoeste da
Bahia

Caatiba

-

01/2014.

Associação de Difusão Cultural de Atibaia Unidade de Caatiba

Transformando Vidas

54.676.184/0002-14

diretoria@difusaoculturalatibaia.org.br;
nicolekubli@difusaoculturalatibaia.org.br

(77) 98851-3449/ (77) 988513449/ (11) 4402-4296

Francisco Carlos Leal
Passos

Rodovia Estadual 265, s/n, Fazenda
Serra Rica, Zona Rural, Caatiba - BA
CEP: 45130-000

www.difusaoculturalatibaia.org.br;
Facebook: Difusão Cultural Caatiba

Multilinguagem

Utilizar a arte, em especial a capoeira, o audiovisual, entre outras, permeados pela cultura da paz, como ferramenta de
transformação social, através da formação de jovens artistas e jovens empreendedores socio-culturais.

Piemonte da
Diamantina

Serrolândia

-

01/2014.

Associação Comunitária de Amarantes e
Região

Casa da Cultura do Licuri

04.751.010/0001-10

jsreiscar@yahoo.com.br;
fredsonterra@hotmail.com

(74) 99985-2807/ (74) 999913976/ (74) 99969-7508

Luzicleia Vieira da Silva

Fazenda Amarante - Manoel Dias
(Zona Rural), 810, Serrolândia - BA
CEP: 44710-000

Facebook: CASA Do Licurí

Culturas Populares

A proposta pretende fortalecer e potencializar a cultura do licuri representado pela sua palmeira bem como promover o resgate das
rodas de quebra do licuri nas comunidades rurais.

Piemonte da
Diamantina

Jacobina

-

01/2014.

Associação de Ação Social e Preservação das
Águas, Fauna e Flora da Chapada Norte ASPAFF Chapada Norte

Balaio Cultural: Feira de Arte, Cultura e Meio
Ambiente de Itaitu

09.596.440/0001-28

secretaria_aspaff@hotmail.com;
amilto_oliveira@hotmail.com;
guiobola@hotmail.com

(74) 99131-3265/ (74) 991479848/ (74) 98109-4467

Amilton Mendes de
Oliveira

Rua Orlando Castro, 50, Casa,
Estação, Jacobina - BA CEP: 44700000

www.aspaffchapadanorte.blogspot.com

Multilinguagem

Formação e capacitação de pessoas, dentre crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos, como multiplicadores de saberes, a fim
de gerar renda e bem-estar social; modernização da Casa de Arte e Cultura de Itaitu, através da promoção de oficinas e palestras
sobre agroecologia, artesanato, bioconstrução, cinema, cordel, costura, culinária, dança, ecoturismo, educação patrimonial, fanzine,
fotografia, incentivo à leitura, informática, música, permacultura, pintura, reciclagem, saúde, teatro,além de outros temas sugeridos
por demanda; dinamização da Biblioteca Rural Arapongas, localizada na Fazenda Molhadinha, município de Miguel Calmon, a 5 Km
do distrito de Itaitu, e a realização de uma festa em forma de festival.

Piemonte da
Diamantina

Capim
Grosso

-

01/2008.

Associação Educativo-Cultural Tarcília
Evangelista Andrade - AEC-TEA

Educação e Cultura

05.661.894/0001-87

pontodecultura@aec-tea.org;
kilviagadelha@hotmail.com;
jailma88@gmail.com

(74) 99194-5244/ (74) 981350044/ (74) 99110-4437/ (74)
99131-4967

Kílvia Maia Gadêlha

Rua Nova Morada, 120, Novo
Horizonte, Capim Grosso - BA CEP:
44695-000

http://www.pontoaec-tea.org; WWW.AECTEA.ORG

Educação e Cultura

O projeto tem como objetivo criar um estúdio digital que oferecerá cursos em mídia documentária a fim de expandir o olhar crítico
dos alunos enquanto documentam realidades de Capim Grosso e o interior e um estúdio de performance que oferecerá cursos de
teatro e oficinas de literatura. Os dois estúdios transformarão a AEC-TEA em um núcleo de produção artística na cidade,
promovendo uma agenda cultural de teatro,literatura,fotografia e cinema.Tem um público formado de estudantes da rede
pública,adolescentes e jovens em situação de risco social,população de baixa renda.

Piemonte da
Diamantina

Saúde

-

01/2008.

Associação Orquídea Negra

Multi_Artes

06.936.467/0001-24

orquideanegra2003@gmail.com;
pedro.gma@hotmail.com

(74) 3633-2151/ (74) 988115622

www.orquideanegra.art.br

Cursos / Oficinas

O projeto realizará um conjunto de atividades culturais que representam o potencial do município de
Saúde,valorizando,estimulando,produzindo e disseminando os conhecimentos e manifestações artísticas locais.As expressões
artísticas e o acesso a tecnologia digital oportunizarão crianças,adolescentes e adultos em vulnerabilidade social,matriculados ou não
na rede pública de ensino à participação a produção de produtos culturais para a formação profissonal qualificada,sendo esta
produção mostrada e divulgada aos territórios de identidade circunvizinhos em parceria com órgãos e entidades públicas e/ou
privadas,promovendo a disseminação regional.

Piemonte da
Diamantina

Jacobina

-

01/2008.

Filarmônica Juvenil Rio do Ouro

Filarmônica nas Escolas

04.116.806/0001-09

laneoliveiranunes@gmail.com;
jega.ph@hotmail.com;
joeljacobina@hotmail.com

(74) 99104-1523/ (74) 981062107/ (74) 98114-1558/ (74)
3621-4632/ (74) 3621-4723

Música

O projeto visa a formação profissionalizante de jovens músicos,difundindo a cultura no município de Jacobina e região,além de
incentivar o aprendizado dos hinos cívicos e pátrios em todas as escolas. Visa também a participação da Filarmônica com o quadro
de componentes do respectivo ano em desfiles cívicos,festas populares e religiosas em toda a região.Tem como público alvo
crianças,adolescentes,jovens adultos em situação de vulnerabilidade social,estudantes da rede públicae jovens em conflito com a lei.

Pedro Guilherme Moreira
Rua Justino de Almeida, 193,
de Araújo
Centro, Saúde - BA CEP: 44740-000

Joel de Jesus Cruz

Rua Professor Tavares, 88, Anexo
Aurora Jacobinense, Centro,
Jacobina - BA CEP: 44700-000

Piemonte da
Diamantina

Miguel
Calmon

-

01/2014.

Sociedade Filarmônica XV de Novembro

Música no Interior

06.197.138/0001-09

marlussax@hotmail.com;
cleristonmiranda@hotmail.com

(74) 99970-4990/ (74) 999352414

Marlus Muriel Almeida
Andrade

Praça José Servero Costa (Estação
Rodoviária), 22, Centro, Miguel
Calmon - BA CEP: 44720-000

Música

O Projeto MÚSICA NO INTERIOR, através da Sociedade Filarmônica XV de Novembro, fundada em 15 (quinze) de Novembro de 1916
(Um mil novecentos e dezesseis) na cidade de Miguel Calmon interior da Bahia, busca dar ao artista e a comunidade a oportunidade
de se relacionar diretamente, dinamizando espaços públicos através de oficinas, cursos, aulas, palestras, apresentações artisticas,
concertos, com objetivo de fortalecer as atividades artísticas locais e participar das oficinas de formação e qualificação.

Piemonte do
Paraguaçu

Itatim

-

01/2008.

Associação Beneficente e comunitária do
Movimento Sócio Cultural e Educativo de
Itatim - ABCCI

Projeto Cultural: Unindo as Margens,
Integrando o Piemonte

02.637.038/0001-03

jeovasantana13@hotmail.com

(75) 98288-0536/ (75) 34522175/ (71) 3351-9810

Jeová Pinto de Santana

Rua Santo Antônio, 01, Centro,
Itatim - BA CEP: 46875-000

Memória

O projeto Visa promover a arte e cultura tradicional da região do Piemonte do Paraguaçú,através da mídia digital,como forma de
resgate da memória local e cultura imaterial dos municípios de Itatim e Rafael Jambeiro.Serão realizados cursos de workshop's sobre
cultura regional,histórica local e cultura digital (rádio,fotografia,softwares) visando fortalecer os vínculos comunitários e a identidade
social dos munícipes pelo registro das diferentes formas de manifestação da cultura e formação de um acervo sobre a história dos
municípios através da história oral,imagens e outras formas de registro.Tem como público alvo habitantes de comunidades
rurais,estudantes da rede pública de ensino, crianças, adolescentes, jovens adultos e idosos em situação de vulnerabilidade
social,populaçao de baixa renda,comunidades afro-descendentes e habitantes de região e município com grande importância para a
preservação do patrimônio histórico,cultural e ambiental.

Piemonte do
Paraguaçu

Macajuba

-

01/2014.

Associação Beneficente e Cultural Padre
Bernardo

Comunicação e Arte - Resgatando raízes e
descobrindo valores no semiárido baiano

02.807.938/0001-43

tarcianomacedo74@gmail.com;
abcpbernardo@gmail.com;
radiocapivarifm87.9@gmail.com;
cleusa@caritas.org.br

(74) 99961-0179/ (74) 996531031/ (74) 99922-5927/ (74)
3259-2413

Rua 02, s/n, Conjunto Habitacional,
Tarciano Silva de Macedo Centro, Macajuba - BA, CEP: 46805000

Rádio

Radiodifusão comunitária da Rádio Capivari FM. Formação da sua equipe na área de comunicação comunitária com jovens que já
trabalham na rádio e outros jovens da comunidade. A formação será através de cursos, seminários, palestras, intercâmbios e
oficinas, onde serão estudados, produzidos e desenvolvidos programas radiofônicos voltados para a promoção da cidadania, da arte
e da cultura local.

Piemonte do
Paraguaçu

Santa
Teresinha

-

01/2014.

Associação Comunitária Rural dos
Remanescentes de Quilombo de Campo
Grande

Quilombolas, Integração Social Cultura e Arte

03.503.025/0001-04

dlucainstrumentos@hotmail.com,
erivaldo.brancodezila@hotmail.com

(75) 98124-4722/ (75) 999183116/ (75) 98210-6490/ (75)
99985-7247/ (75) 3639-2405/
(75) 99979-3771

Maria da Conceição Alves
Menezes Mota

Comunidade Rural de Campo
Grande, S/N, Zona Rural, Santa
Teresinha - BA CEP: 44590-000

Artesanato

A Comunidade de Campo Grande, localizada no município de Santa Teresinha tem como principal atividade de renda e lucro, o
trançado de palha da palmeira ouricuri, onde são produzidos várias peças feitas para uso e decoração. Foi através da necessidade da
continuidade desta arte tão rica e importante para comunidade que foi criado este projeto. A proposta é ensinar aos jovens e
crianças da comunidade não só o trançado da palha do ouricuri, mas também o nosso samba palmeado e integrar oficinas
profissionalizantes neste mesmo projeto.

Piemonte do
Paraguaçu

Tapiramutá

-

01/2008.

Associação Cultural Atitude Jovem

Arte de Fazer

09.506.462/0001-50

associacaoatitudejovem@yahoo.com.br;
raquel_bsilva@hotmail.com;
balmaia@hotmail.com

(74) 98828-1271/ (74) 36352055/ (74) 3635-2235/ (74)
98824-7520/ (74) 98802-6276

Raquel Silva Barros

Av. 27 de julho, 247, Centro,
Tapiramutá - BA CEP: 44840-000

Gestão e Formação
Cultural

Visa realizar atividades na área de dança,música e artes visuais,através da realização de oficinas para adolescentes e jovens em
situação de vulnerabilidade social, com fins profissionalizantes e incentivo à perpetuação da cadeia produtiva cultural,oportunizando
emprego e renda.Visa contemplar também a participação de estudantes da zona rural e de portadores de dificiência física,além de
resgatar a cultura local,descobrir novos talentos,habilidades e criatividade.Seu público alvo é constituído de crianças, adolescentes,
jovens adultos em situação de vulnerabilidade social,estudantes da rede pública de ensino,população de baixa renda,habitantes de
comunidade rural, jovens em conflito com a lei,portadores de deficiência.

Piemonte do
Paraguaçu

Piritiba

-

01/2014.

Associação Resgate dos Artistas Piritibanos ARAPI

Arte É Massa

11.690.684/0001-17

pontoarapi@gmail.com;
valdivialima@hotmail.com;
oderlita@hotmail.com

(74) 99970-1004/ (74) 36282158/ (74) 99988-9246/ (74)
99961-1486

Marinalva Ferreira de
Souza

Rua Alameda Sampaio, S/N, casa,
Centro, Piritiba - BA CEP: 44830-000

Multilinguagem

O projeto Arte é Massa, vislumbra fazer acontecer um grande movimento nas áreas de dança, teatro, música e artes visuais por meio
da prática de oficinas para adolescentes, jovens e adultos em situação de fragilidade e exposição, com a finalidade da
profissionalização e incentivo a reprodução cultural.
Através de cursos, oficinas, workshops sobre cultura popular (fotografia e software) buscando o fortalecimento e a identidade social
do município pelo registro das variadas formas de manifestação da cultura.

Piemonte
Norte do
Itapicuru

Senhor do
Bonfim

-

01/2014.

Casa do Aprendiz Urupês de Missão do Sahy

Ponto de Cultura Casa do Aprendiz

09.505.754/0001-78

caumisurupes@hotmail.com;
danilomissao@outlook.com;
assis.oliveira.sahy@hotmail.com

(74) 99102-7007/ (74) 991184121/ (74) 98107-3517

Danilo José Silva Oliveira

Praça da Matriz, 11, Missão do
Sahy, Senhor do Bonfim - BA CEP:
48970-000

Multilinguagem

Proposta de consolidação das contribuições da instituição para o desenvolvimento dultural no Município de Senhor do Bonfim, por
meio de atividades artístico-culturais realizadas no município e região. Nessa proposta estaremos desenvolvendo diversas atividades
através de 4 eixos: cultura popular, arte-educação, literatura e cultura digital e comunicação.

Piemonte
Norte do
Itapicuru

Andorinha

-

01/2008.

Companhia de Arte-Educação e Cultura
Popular de Andorinha

And'Ando com Arte

09.625.981/0001-37

ladiomarpereira19@hotmail.com;
vagnerlavor@hotmail.com;
lavor64@hotmail.com

(74) 99199-2864/ (74) 991204728/ (74) 3529-5950/ (74) 35295800

José Carlos Araújo de
Lavor

Rua José Gomes de Araújo, 39,
Centro, Andorinha - BA CEP: 48990000

Expressões Artísticas

O projeto é uma proposta de transformação social.Ele se apresenta em quatro eixos:Arte educação: engloba expressões artísticas e
ações transversais-oficinas de música,dança,circo,artesanato,capoeira,teatro,reciclagem,palestras e seminários com temas
transversais;cultura popular- valorizando o papel das manifestações culturais e eventos,das histórias locais e das
lendas,contos,causos,superstições e curiosidades,das figuras populares, na formação da identidade de crianças,adolescentes e
jovens-mapeando a cultura do município,criando e publicando o Guia Cultural de Andorinha;Meio ambiente- permacultura,coleta
seletiva,arborização e reflorestamento;comunicação- cine-clube,vídeo,rádio alternativa,boletim,revista.Tem como público
crianças,adolescentes, jovens adultos em situação de vulnerabilidade social e estudantes na rede pública de ensino.

Piemonte
Norte do
Itapicuru

Campo
Formoso

-

01/2008.

Grupo Culturart

Seguindo os Passos da Arte

02.196.964/0001-82

grupoculturart@gmail.com;
irenildagalvao@hotmail.com

(74) 99193-3639/ (74) 988037119/ (74) 99117-7095

Irenilda Nunes Galvão de
Carvalho

Rua Dr. Alexandrino Galvão, s/n,
Centro Cultural, Campo Formoso BA CEP: 44790-000

Teatro

O projeto dará aos jovens do município de Campo Formoso a oportunidade de se organizar em grupos e aprenderem de forma
teórica e prática sobre as atividades teatrais como meio de exercitar a expressão
corporal,imaginação,autoconhecimento,consciência crítica,política,cidadania e maior motivação interativa integrativa.Visa incentivar
a formação de grupos culturais e potencializar os já existentes, junto às comunidades contempladas pelo projeto, resgatando jovens
em situação de risco,oferecendo-lhes um lazer sadio que venha a elevar a sua auto-estima.Tem como público população de baixa
renda,crianças,adolescentes, jovens e adultos em situação de vulnerabilidade social,estudantes da rede pública e habitantes de
regiões e municípios com grande importância para a preservação do patrimônio histórico,cultural e ambiental.

Piemonte
Norte do
Itapicuru

Campo
Formoso

-

01/2014.

Grupo Culturart

Acordes do Palco: Música e Teatro a Serviço da
Vida

02.196.964/0001-82

irenildagalvao@hotmail.com;
grupoculturart@gmail.com;
adelmaregina@hotmail.com;
veronyca_moura@hotmail.com

(74) 99193-3639/ (74) 988037119/ (74) 99114-0965/ (74)
99100-6799/ (74) 99138-8043

Adelma Regina Dias
Bezerra

Rua Dr. Alexandrino Galvão, 96,
Centro Cultural, Campo Formoso BA CEP: 44790-000

Multilinguagem

Realização de oficinas de teatralização e musicalização de crianças, adolescentes e jovens com idade entre 10 e 29 anos, que residem
nos bairros carentes da cidade de Campo Formoso.

Portal do
Sertão

Feira de
Santana

-

01/2014.

Arte, cultura, atitude e objetividade - AÇÃO Ponto de Cultura Ação - A Repercussão do Som

10.891.664/0001-41

teu12fsa@gmail.com;
toinhocampos@hotmail.com

(75) 99709-7820/ (75) 992008657/ (75) 99206-7881

Matheus Campos
Oliveira de Sant'anna

Rua I , 25, Cidade Nova, Feira de
Santana - BA CEP: 44053-744

Música

O Projeto Ponto de Cultura “A Repercussão do Som ”, é uma parceria da ONG AÇÂO - arte, cultura, atitude e objetividade com o
percussionista, entalhador e artesão de instrumentos percussivos Zé das Congas músico reconhecido internacionalmente. E tem
como objetivo ensinar iniciação musical em percussão e confecção de instrumentos percussivos a partir de materiais de reciclagem
para crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social e econômica no bairro da Rua Nova em Feira de Santana.

Portal do
Sertão

Santa
Bárbara

-

01/2014.

Associação Comunitária dos Moradores de
São Nicolau

Cultura Popular É Show

03.605.210/0001-00

a.saonicolau@gmail.com;
criartgal@hotmail.com

(75) 99999-4202/ (75) 999682433/ (75) 98173 0296/ (71)
99152 0333

Maria do Carmo Lima da
Silva

Praça da Matriz, 359, Povoado de
São Nicolau, Centro, Zona Rural,
Santa Bárbara - BA CEP: 44150-000

Culturas Populares

O projeto CULTURA POPULAR É SHOW, prevê o resgate, a valorização e a celebração da cultura popular através da realização das
oficinas de Sanfona/Música, Informatica, Capoeira, Teatro de Bonecos, Artesanato e Corte e Costura e da realização de encontros e
ações mensais como: Por do Sol ao som do Forró pé de serra, Rodas de Capoeira, Samba de Roda, Apresentação de Teatro de
Bonecos, Feira de Artesanato, apresentações culturais, Rodas de conversa, entre outros. E ainda o projeto prevê a implementação
das Festas Juninas e Sábado de Aleluia.

Portal do
Sertão

Feira de
Santana

-

01/2008.

Associação Comunitária e Centro de Apoio
de Adolescente do Parque Lagoa Subaé e
Adjacências

Cultura, Comunidade e Cidadania

03.424.573/0001-30

nicemacedo1@hotmail.com;
acaa.fsa@gmail.com

(75) 3483-9240/ (75) 3483-9240/
(75) 3616-6139/ (75) 98837Maria Eunice de Macedo
4719/ (75) 98837-4721

Rua Água da Prata, 24, Parque
Lagoa Subaé, Feira de Santana - BA
CEP: 44070-000

Cursos / Oficinas

O projeto promoverá para a comunidade da Lagoa Salgada e adjacências,oficinas de teatro,dança,música,artesanato,cultura digital e
biblioteca pública com o foco de formação de leitores,retirando crianças e adolescentes da vulnerabilidade social,resgatando um
pouco da cultura popular da região pois os temas abordados nas montagens de espetáculos enfatizarão a cultura nordestina e a
preservação do meio ambiente,dando oportunidade de geração de emprego e renda através das oficinas de artesanato que irão
abordar o projeto.Seu público é formado por crianças, adolescentes,jovens adultos em situação de vulnerabilidade social,
estudantes na rede pública de ensino,jovens em conflito com a lei,comunidades afro-descendentes,portadores de deficiência.

radiocapivarifm.com.br

http://acaj.rg3.net;
pontodeculturaculturaearte.blogspot.com.b
r

http://www.ciaandart.com.br

grupoculturartba.blogspot.com

Portal do
Sertão

Feira de
Santana

-

01/2014.

Associação Cultural Coleirinho da Bahia

Da Quixaba a Quixabeira: samba, cultura afrodescente e desenvolvimento sustentável na
Matinha

10.171.193/0001-05

quixabeira.ma@hotmail.com;
aloma.galeano@gmail.com

(75) 3205-6106/ (75) 999887686/ (75) 99134-1384/ (75)
98105-4689

Galdino Oliveira Souza

Estrada da Quixabeira, 430, Distrito
de Matinha, Feira de Santana - BA
CEP: 44118-000

www.facebook.com/quixabeira.damatinha

Cultura Afro-descendente

O projeto "Da Quixaba a Quixabeira: samba, cultura afro-descente e desenvolvimento sustentável na Matinha " visa divulgar e
valorizar a cultura popular da Bahia, a partir da afirmação étnico-cultural presente no samba de roda e suas vertentes (dança,
música, cânticos, vestimentas, etc). Além disso, o projeto propõe ações para valorização e apoio a grupos culturais residentes da
Matinha e para a manutenção sócio-ambiental da região.

Portal do
Sertão

Feira de
Santana

-

01/2014.

Centro Comunitário Nossa Senhora de
Aparecida do Conjunto Viveiros

Projeto Músical Dó Ré Mi

08.255.555/0001-96

censaviveiros@gmail.com;

(75) 99159-5678/ (75) 991041582/ (75) 99231-5043/ (75)
98128-2924/ (75) 99139-7880

Antônio carlos Morais de
Amorim

Rua Via Principal, s/n, Bar do
Machado, Viveiros, Feira de
Santana - BA, CEP: 44013-280

Facebook: CEntro Comunitario Nossa
Senhora Aparecida

Música

Será realizado um projeto de músca no qual crianças e jovens de 8 a 18 anos matriculados e que frequentem regularmente a escola
pública, se ocupem no turno em que não estão estudando aprendendo um instrumento musical de maneira que o projeto de música
seja uma atividade complementar ao colégio. O Projeto Músical Do Re Mi oferecerá aulas de teoria e prática musical, ensinando
violão, flauta doce inicialmente e futuramente outros instrumentos musicais como Sax alto, Sax Tenor, Sax soprano, Clarinete, Flauta
Transversal, trompete, trombone e trompa.

Portal do
Sertão

Feira de
Santana

(Santo Estevão, Sta
Bárbara, Conceição
Feira, Irará,
Anguera)

01/2008.

Centro de Apoio aos Trabalhadores Rurais
de Feira de Santana - CATRUFS

Educação e Cultura Espaços de Cidadania

16.442.626/0001-98

catrufs.2008@hotmail.com;
catrufs.2008@yahoo.com.br;
espacosdecidadania@gmail.com;
z.a.pinho@hotmail.com;
nayfirmo@yahoo.com.br

(75) 3225-1938/ (75) 981203979/ (75) 99654-2540/ (75)
98844-1778/ (75) 98206-3155

Maria Conceição Borges
Santana

Educação

O projeto visa capacitar multiplicadores dos conhecimentos em suas comunidades de origem,através de oficinas planejadas e
executadas possibilitando aos participantes desenvolverem programas de educação cultural em suas comunidades.Pretende
atender por ano 20 cursistas professores atuantes em escolas localizads em áreas rurais ,monitores selecionados entre jovens da
comunidade e aproximadamente 100 alunos residentes em distritos rurais em seis municípios do Portal do Sertão.

Portal do
Sertão

Feira de
Santana

-

01/2014.

Centro de Cultura Popular da Bahia Manoel
Lisboa - CCPB

Periferia Viva: Arte, Cultura e Cidadania

19.636.131/0001-98

jaderdourado@gmail.com;
alem.daniel@gmail.com

(75) 99210-8268/ (71) 982383440

Jader Marques Dourado

Rua Barão de Cotegipe, 891, Centro,
Feira de Santana - BA, CEP: 44001555

Multilinguagem

O projeto "Periferia Viva: arte, cultura e cidadania" pretende envolver moradores (jovens, adultos, idosos, adolecentes e crianças)
do Bairro do Aviário, sobretudo dos conjuntos residenciais que integram o Programa Minha Casa Minha Vida, no processo de
produção e difusão cultural, tendo por base o empoderamento destes(as) moradores(as) para a construção e reconhecimento de
sua própria identidade. No projeto está incluso a realização de oficinas culturais, de ações voltadas à organização comunitária, de
iniciativas auto-sustentáveis pautadas pelo desenvolvimento econômico e cultural e a produção de um vídeo documentário sobre o
projeto.

Portal do
Sertão

Feira de
Santana

-

01/2008.

Cooperativa de Teatro para a Infância e
Juventude da Bahia

Cultura Mais Circo

08.039.301/0001-30

ciacucadeteatro@gmail.com;
hmotte@gd.com.br; elizetezardo@gd.com.br

(75) 99933-5797/ (75) 34918992/ (75) 99933-5786

José Henrique Rodrigues
Motte

Rua Oscar Freitas, 200,
culturamaiscircofsa.blogspot.com.br ;
Cond.Champs Élysées , Santa
www.facebook.com/oficialciacucadeteatro ;
Mônica, Feira de Santana - BA CEP:
www.ciacucadeteatro.com.br ;
44082-070

Circo

O Projeto pretende oferecer a crianças e adolescentes da rede pública e de bairros carentes em situção de vunerabilidade social
oficinas de técnicas circenses(acrobacia,contorcionismo e equilíbrio) teatro (focado nas técnicas de Clown(palhaço) e jogos teatrais)
e música(dotar os alunos de uma percepção básica musical).Todas as oficinas serão pautadas em conceitos cidadãos como respeito
ao próximo, a comunidade ao meio ambiente e aos valores sociais que afastem os jovens das drogas e da violência.

Portal do
Sertão

Feira de
Santana

-

01/2014.

Instituto Odu Odara

Zambé Cultura e Educação

10.193.439/0001-31

institutooduodara@gmail.com;
souzafa@gmail.com; fsbbispo@hotmail.com;
mafulbom@gmail.com

(75) 98173-4962/ (75) 988061667/ (75) 98224-2377/ (75)
99190-7674/ (75) 98839-0939

Fernanda Souza Barboza
Bispo

Rua Santa Rita, 20, Tomba, Feira de institutooduodara.blogspot.com; Facebook:
Santana - BA CEP: 44092-742
Odu Odara Bom Destino

Multilinguagem

A iniciativa Zambé Cultura e Educação se propõe a desenvolver habilidades e competências de aproximadamente 3.000 crianças,
jovens e adultos, através da realização de oficinas de formação, vivências, intercâmbios e seminários nas áreas de Música, Livro,
Leitura e Literatura, Capoeira, Áudiovisual e edição para comuidades em situação de vulnerabilidade social em Feira de Santana.

Portal do
Sertão

Feira de
Santana

-

01/2008.

Organização Cultural e Artística Reisado de
São Vicente - ORCARE

Pontos de Cultura ORCARE

06.008.953/0001-82

(75) 3227-6025/ (75) 3224-0680/
oracultura@gmail.com; orcare2@gmail.com;
(75) 3488-8900/ (75) 9977-3438/
jacimar2009@gmail.com;
Jacimar Coutinho Araújo
(75) 3224-1285/ (75) 99161toinhocampos@gmail.com
6325/ (75) 3482-7619

Manifestações Culturais

O projeto visa dar continuidade ao trabalho existente com o grupo do Reisado de São Vicente, no Distrito de Tiguaruçu,fortificando
essa cultura, ministrando aulas de iniciação musical, instrumentos musicais,dança de roda,com crianças e adolescentes da
comunidade, promovendo formação e capacitação artística com a inclusão social através da arte, tendo como enfoque principal a
capacitação de crianças e jovens através de cursos na área de iniciação musical,instrumentos musicais,dança de roda, propondo
ensino clássico para capacitação profissional,associado às características tradicionais e populares da região do semi-árido,resgatando
e garantindo assim a herança cultural da comunidade.Seu público é formado por população de baixa renda,habitantes de regiões e
municípios com grande importância para a preservação do patrimônio histórico,cultural e ambiental.

Portal do
Sertão

Feira de
Santana

-

01/2014.

Organização Cultural e Artística Reisado de
São Vicente - ORCARE

Ponto de Cultura ORCARE: A Semente Nasceu

06.008.953/0001-82

orcare2@gmail.com;
asacidadedacultura@gmail.com;
jacimar2009@gmail.com;
toinhocampos@hotmail.com

(75) 3483-2740/ (75) 992067881/ (75) 3224-0680/ (75)
99977-3438

Jacimar Coutinho Araujo

Multilinguagem

O Ponto de Cultura ORCARE pretende com esse projeto da continuidade a todo o trabalho cultural sócio educativo com crianças e
adolescentes em situação de vunerabilidade social, mantendo nossa tradição de folia de reis que foi resgatada assim que nos
tornamos Ponto de Cultura da Bahia retomando todas as aulas de música (violão, teclado, percussão, canto coral) , dança (oficinas
de samba de roda para crinaças de até 12 anos), literatura de cordel e capoeira. Esse trabalho que teve o seu inicio precisamente em
2009 vem acontecendo, mesmo diante das dificuldades, vem realizando o sonhos das crianças e adolescentes participantes do
projeto.

Portal do
Sertão

São Gonçalo
dos Campos

-

01/2008.

Pé de Arte Cultura e Educação - PACE

Teatro de Bonecos e Griô

08.570.758/0001-77

pace.ong@gmail.com;
livia_castro@hotmail.com

(74) 3246-1633/ (75) 999344464/ (81) 99661-9493/ (75)
3246-1060/ (75) 99145-2041

Eduardo José
Albuquerque Macário

Av. Dr. Antonio Muniz, 50, Centro,
São Gonçalo dos Campos-BA CEP:
44330-000

Educação

O projeto consiste na construção de espetáculos teatrais, com 40 apresentações por ano, os quais trazem em seu roteiro
histórias,casos,contos e personagens baseados em "contações" de histórias,memórias e fatos vivenciados por antigos moradores
conhecedores da cidade e de seus habitantes .Todo processo de montagem é desenvolvido por 50 crianças e
adolescentes:pesquisas,entrevistas,diálogos,textos,roteiros,cenários,bonecos,adereços,máscaras,exercício de
manipulação,encenações,danças,interpretações musicais.Durante as aulas são trabalhados conteúdos de arteeducação,ecologia,reciclagem,história e cultura afro-brasileira e africana.Tem como público alvo população de baixa
renda,crianças,adolescentes, jovens e adultos em situação de vulnerabilidade social,comunidades afro-descendentes,habitantes de
regiões e municípios com grande importância para a preservação do patrimônio histórico,cultural e ambiental.

Portal do
Sertão

Santa
Bárbara

-

01/2008.

Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Santa Vivências Sócio Culturais: Resgatando raízes e
Bárbara
valorizando os talentos da terra

13.226.923/0001-08

edifranciooliveira@hotmail.com;
criartgal@hotmail.com;
shellestrela@gmail.com

(75) 3236-1230/ (75) 3491-4038/
(75) 99968-2433/ (71) 991520333

Leonice Ribeiro dos
Santos

Largo 2 de Julho, s/n, Centro, Santa
Bárbara - BA CEP: 44150-000

Formação

O projeto tem como objetivo resgatar a cultura popular e devolver de forma sistemática oportunidade de aprendizagem e
conhecimento através de oficinas de capoeira, teatro de bonecos, dança, música e artesanato para as comunidades de Santa
Bárbara (através das associações filiadas a este sindicato) possibilitando o desenvolvimento e valorização da história de vida e do
processo criativo de cada um, tendo como público alvo população de baixa renda, habitantes de comunidades rurais, sindicato de
trabalhadores e estudantes da rede pública.

Portal do
Sertão

Irará

-

01/2008.

Sociedade Lítero- Musical 25 de Dezembro

Tocando e cantando nossa aldeia

14.334.155/0001-79

diogenes.barbosa@yahoo.com.br;
dilmavasconcelos@gmail.com

(75) 98174-7576/ (75) 32472653/ (75) 3247-2500/ (75)
98133-5455

Dilma Leão Vasconcelos

Rua Coronel Elpidio Nogueira
,Centro, 122, Centro, Irará - BA CEP:
44255-000

Música

O projeto proporcionará cursos e oficinas de aperfeiçoamento musical para os músicos e estudantes da escola de música da
Filarmônica 25 de Dezembro, com ampliação do número de crianças e adolescentes nas atividades de iniciação, educação musical e
de inclusão digital além de uma pesquisa sobre as músicas tradicionais de Irará e municipios da região, com transcrição para
partituras, inclusão no repertório da Filarmônica, registros em CD,vídeo e publicação, realização de concertos musicais nas praças da
sede, distrito e comunidades rurais.

Recôncavo

São Felipe

-

01/2008.

Associação Beneficente e Comunitária Cristo
Redentor de São Felipe - ABCCR

Cultura Nossa

13.459.672/0001-01

migbonfim@yahoo.com.br

(75) 98824-4436/ (75) 36282206/ (75) 98824-4436/ (75)
98345-1305

Maria da Conceição
Giedes Sales

Rua Doutor Aloísio Prata, s/n,
Centro, São Felipe- BA CEP: 44550000

Manifestações Culturais

O projeto se propõe a realização de cursos,oficinas,apresentações de dança folclórica e de teatro visando capacitar os participantes
para que formem uma cadeia produtiva destinada ao planejamento e execução de eventos de manifestações culturais em nossa
comunidade;capacitar multiplicadores para atuarem em áreas rurais de difícil acesso,visando beneficiar e envolver um público
diversificado e culturalmente carente;elevar condição cultural do público-alvo e da comunidade,através da valorização de
manifestações culturais.O projeto visa também a geração de emprego e renda,através do aproveitamento e capacitação de todas as
pessoas envolvidas no projeto.Terá um público formado por estudantes da rede pública de ensino,adolescentes,jovens, adultos e
idosos em situação de vulnerabilidade social,população de baixa renda.

Recôncavo

Santo Amaro

-

01/2014.

Associação Beneficente Ilê Axé Oju Oniré

Ponto de Cultura Alafiá II

04.678.483/0001-39

iaoonire@hotmail.com;
antonioni.afonso@gmail.com

(75) 3241-2987/ (75) 982150399/ (75) 98121-8331

José Raimundo Lima
Chaves

Av Garcia, 36, Derba/Sinubu, Santo
Amaro - BA CEP: 44200-000

Cultura Afro-descendente

Preservação, proteção, valorização e promoção da cultura afro-brasileira contida nesta regição do recôncavo baiano e também da
cidadania e direitos humanos dos participantes do projeto através de estudos, seminários pficnas e exposições. Também precvê o
registro audiovisual das atividades e a produção de um mini documentário sobre a "Ancestralidade e Oralidade das Religiões de
Matrizes Africanas de Santo Amaro".

Rua Hamilton Cohim, 106,
Barroquinha, Feira de Santana - BA
CEP: 44001-130

Rua H, 331, Conj. João Paulo II,
Mangabeira, Feira de Santana - BA
CEP. 44056.630

http://orcare.wix.com/orcare#!orcarewixco
m/cb54

Rua H, Conjunto Paulo II, 331,
http://orcare.wix.com/orcare#!home/cb54;
Mangabeira, Feira de Santana - BA,
Facebook: Orcare
CEP: 44056-630

pace.ongfree.com; Facebook: Pé de Arte
Cultura e Educação

Facebook: ile axe oju onire

www.radioeldoradocultural.com.br

Rádio Comunitária /
Alternativa

O projeto se propõe a realização de cursos,concursos,festivais e oficinas no contexto das manifestações culturais locais,mas
trazendo-as para o planejamento necessário ao funcionamento de uma rádio comunitária,utilizando roteiros de
produção,reportagens,coberturas jornalísticas,produção de temas para programação,festivais de música,transmissão de
performances diversas;fomentar a curiosidade por diversas áreas da cultura;propiciar aos artistas do município a condição de se
expressarem culturalmente num processo contínuo de auto-descobertas e valorização de seus talentos;gerar emprego e
renda,através do aproveitamento e capacitação de todas as pessoas envolvidas no projeto.Tem como seu público estudantes da
rede pública de ensino,adolescentes, jovens adultos em situação de vulnerabilidade social,população de baixa renda,músicos com
destacado trabalho voluntário em prol das manifestações culturais locais.

Rua Alberto Rabello, 33 (Térreo),
Dalva Damiana de Freitas Centro, Cachoeira - BA CEP: 44300000

www.sambadedalva.blogspot.com.br

Culturas Populares

O projeto tem como objetivo atuar em duas linhas de ação, sendo promoção e apoio ao empoderamento de gestão dos grupos de
Samba de Roda e de outras manifestações culturais de Cachoeira. A linha de ação de promoção consiste em uma exposição de
apresentações culturais, encontros e palestras, enquanto a linha de apoio e empoderamento consiste em oficinas, workshops em
elaboração de projetos culturais e exibição de vídeos educativos e culturais.

(75) 99135-3754/ (75) 981749407/ (75) 98823-4989

Travesssa do Rosário,s/n, sala 04, 1º
Raimundo José das Neves ANDAR, Sindicato dos Metalúrgicos,
Santo Amaro - BA CEP: 44200-000

www.acarbocultural.blogspot.com;
www.acarbo10.wordpress.com;
www.capoeiraacarbo.hpg.ig.br

Culturas Populares

O projeto visa desenvolver trabalhos de embate às magelas sociais e preservar as nossas tradições culturais,buscando dentro da
realidade social e cultural,mecanismos através da educação,uma melhor qualidade de vida,além de resgatar diversos valores da
educação,da família e da cidadania.Serão realizadas oficinas de capoeira,maculelê,puxada de rede,samba de roda,terno de
reis,dança afro,oficinas de confecção de instrumentos musicais,curso de corte e costura,culinária,serigrafia,inclusão digital,reforço
escolar,gravações de CD's com manifestações,palestras,trabalhos pedagógicos sobre afro-descendência,apresentações cultuaris e
outros eventos.Tem como público população de baixa renda, estudantes da rede pública de ensino,crianças,adolescentes, jovens
,adultos e idosos em situação de vulnrabilidade social,comunidades afro-descendentes,indígenas e quilombolas,jovens em conflito
com a lei,GLTB.

mestreacarbo@hotmail.com

(75) 99135-3754/ (75) 991353754/ (75) 98174-9407

Raimundo José das Neves

www.acarbo10.wordpress.com

Culturas Populares

Realizaremos oficinas de: capoeira, maculelê, puxada de rede, Lindro Amor, samba de roda, dança afro, confecções de instrumentos
musicais, curso de corte costura, inclusão digital, aulas de cavaquinho, terno de reis, oficio das rezadeiras, práticas pedagógicas no
ensino da cultura popular, capacitação dos profissionais, culinária da região, gravação de Cd's como registro da cultura imaterial
2000 mil cópias equivalentes aos dois primeiros anos do projeto, gravação de DVD com todas as atividades e manifestações culturais
500 cópias equivalente ao terceiro ano do projeto.

09.393.245 /0001-09

mulekietu@hotmail.com;
ceci_capoo@hotmail.com;
pontaocapoeira@yahoo.com.br

(75) 98262-3606/ (71) 994012220/ (75) 99983-4518

Praça Da Aclamação, 1, primeiro
Cecilia Genevieve Thomas andar, Centro, Cachoeira - BA CEP:
44300-000

http://projetomulekietu.wix.com/cultura;
Facebook: Mulekietu Cachoeira

Cultura Afro-descendente

A iniciativa será composta por diversas atividades com enfase na música, tanto na prática como na pesquisa sobre ela, essas
atividades tem direta relação com a arte percussiva e expressão do corpo, como por exemplo: aulas de percussão na vertente do
Candomblé, do samba e do samba-reggae, que nasceu da difusão do Samba Duro (uma variante do Samba de Roda) com o Reggae e
o Funk.

Nas Ondas da Cultura

02.730.121/0001-14

santacruzfm@oi.com.br;
kyriachagas@yahoo.com.br;
alane1927@hotmail.com

(75) 3621-3818/ (75) 3621-7926/
(75) 98244 7706/ (75) 991296326

Recôncavo

Castro Alves

-

01/2008.

Associação Comunitária Eldorado para o
Desenvolvimento Cultural e Artístico de
Castro Alves - Rádio Comunitária Eldorado
FM 87.9

Eldorado Cultural

02.580.526/0001-13

eldorado.cultural@hotmail.com

(75) 98119-1043/ (75) 999471156/ (75) 99168-7175/ (75)
3522-1342/ (75) 3522-2403/ (75)
98119-1043/ (75) 99947-1146

Recôncavo

Cachoeira

-

01/2014.

Associação Cultural de Samba de Roda Dalva
Damiana de Freitas

Casa do Samba de Dona Dalva - Ponto de
Cultura

05.953.442/0001-76

sambadedalva@gmail.com;
sambasuerdieck@hotmail.com;
netany12@hotmail.com

(75) 3425-4218/ (75) 988417501

Recôncavo

Santo Amaro

-

01/2008.

Associação de Capoeira Arte e Recreação
Berimbau de Ouro

Resgate Cultural e Social

34.219.766/0001-83

mestreacarbo@hotmail.com

Recôncavo

Santo Amaro

-

01/2014.

Associação de Capoeira Arte e Recreação
Berimbau de Ouro - ACARBO

Resgate Cultural e Social

34.219.766/0001-83

Recôncavo

Cachoeira

-

01/2014.

Associação de Capoeira Muleki é Tu

Batuki Ngomas - Pelo Direito à Cultura e o
Saber

José Carlos dos Santos
Júnior

Recôncavo

Cruz das
Almas

-

01/2014.

Associação para Desenvolvimento
Comunitário de Radiodifusão do Bairro da
Assembleía de Incentivo à Cultura, Arte,
Esporte e Lazer - ASDERBAICA

Recôncavo

Cachoeira

-

01/2008.

Associação para o Desenvolvimento
Sustentável do Município de Cachoeira
Instituto do Desenvolvimento Sustentável ADEC

Projeto Terra Boa, Arte e Educação

06.246.866/0001-63

Recôncavo

Cachoeira

-

01/2014.

Casa de Barro - Cultura, Arte, Educação

OURUA

07.552.020/0001-14

luisamahin@gmail.com;
casadebarro@gmail.com

(75) 99942-0416/ (75) 991853042/ (75) 3425-5396/ (75)
99264-2453

Alanna Oliveira Santos

Recôncavo

Cachoeira

-

01/2008.

Centro de Educação e Cultura do Vale do
Iguape - CECVI

Expressão de Cidadania Quilombola

05.796.564/0001-04

cecvi@cecvi.org.br;
rosangelaviana@cecvi.org.br;
ananiasviana@gmail.com

(71) 98797-7033/ (71) 987140882/ (75) 99922-8018/ (71)
99923-0116

Ananias Nery Viana

Recôncavo

Saubara

-

01/2014.

Chegança dos Marujos Fragata Brasileira

Ponto de Cultura Saubara em Movimento

12.238.792/0001-16

eliege_santiago@hotmail.com;
chefrabra@gmail.com

(75) 99119-5426/ (75) 9981620604/ (71) 3696-1742/ (71)
98253-2579/ (71) 98254-8856

Guilhermino Santos
Moreira

Recôncavo

Nazaré

-

01/2014.

Fundação Marcos Vampeta - FMV

Teatro Griô e Oficina de Percussão

04.117.919/0001-10

betaalves29@hotmail.com;
cruzkruz@hotmail.com,
fundacaovampeta@hotmail.com

(75) 3636-1684/ (71) 988198913/ (75) 3636-1346/ (75)
98169-7237

Recôncavo

São Félix

-

01/2008.

Núcleo Teatral Expressão

Expressão Cultural

09.621.365/0001-08

nucleoteatralexpressao@yahoo.com.br;
poetamagno@yahoo.com.br

(75) 99232-7092/ (75) 981097277

Rua Ruy Barbosa, 25, Centro, Castro
Alves - BA, CEP: 44500-000

Travessa do Rosário, s/n, Centro,
Santo Amaro - BA CEP: 44200-000

Selma Chagas da Silva

Rua Cristovam Alexandre, 39 (1º
Andar), Santa Cruz, Cruz das Almas BA CEP: 44380-000

Multilinguagem

(71) 99618-3224/ (75) 999311040/ (71) 3382-5749

Elissandra dos Santos
Ribeiro

Rua Fonte da Bica, 38, Iguapi, São
Francisco do Paraguaçu, Cachoeira BA CEP: 44300-000

Manifestações Culturais

Rua 13 de março, 01, Ed. Mattos,
Centro, Cachoeira - BA, CEP: 44300000

1. Realizar cursos, mini-cursos, festivais e oficinas no contexto das manifestações culturais locais, mas trazendo-as para o
planejamento necessário ao funcionamento de uma rádio comunitária, utiliando roteiros de produção, reportagens, coberturas
jornalísticas, produção de temas para programação, festivais de música, transmissão de performances diversas:
2. Dar enfoque à participação do público, tanto para grandes eventos, quanto para participação em programas de estúdio;
3. Formar e capacitar multiplicadores para atuarem em áreas rurais de difícil acesso, visando beneficiar um público diversifificado e
culturalmente carente;
4. Propiciar aos artistas do município a condição de se expressarem culturalmente num contexto de auto-descobertas e valorização
de seus talentos;
5. Internalizar conceitos de auto sustentabilidade em todas as ações pessoais e culturais empreendidas;
6. Fomentar a curiosidade por diversas áreas da cultura;
O projeto tem como objetivo resgatar,divulgar,valorizar e reconhecer a identidade cultural de São Francisco do Paraguaçu,como
ponto de Cultura na zona rural do Município de Cachoeira, por meio da linguagem artística e da educomunicação, promovendo
também a inclusão digital e intercâmbio dos atores sociais, com as linguagens culturais existentes na sede do Município,agregando
valores,estimulando o protagonismo juvenil,gerando trabalho e renda.O projeto proporcionará uma intervenção cultural na zona
rural,elevando a auto estima dos jovens,promoverá a geração do trabalho e renda através do artesanato,além de democratizar as
informações culturais para a zona rural.Tem como público crianças,adolescentes, jovens,adultos e idosos sem situação de
vulnerabilidade social,estudantes da rede pública de ensino,população de baixa renda.

www.casadebarro.org;
www.facebook.com/casadebarro.org

Patrimônio

Este projeto integra ações de formação, pesquisa, sensibilização comunitária, registro e difusão da cultura viva do Recôncavo baiano.
A partir de ações interdisciplinares e transversais de cultura, arte e educação para a infância, juventude, educadores (formais e não
formais) e comunidade, o projeto OURUA envolverá o público na investigação e apreensão do patrimônio imaterial local, tornando-o
co-responsável pela sua valorização e difusão.

www.cecvi.org.br

Quilombolas

Visa o desenvolvimento sustentável em 12 comunidades tradicioanais afrodescendentes e quilombolas do município de
Cachoeira,envolvendo as atividades produtivas de pesca artesanal/mariscagem,apicultura/agricultura interagindo com o resgate e
valorização das manifestações cultuaris tradicionais ,utilizando também tecnologias modernas e inclusão digital através do
telecentro/informática/internet.Contribuirá significativamente para a estruturação dos Grupos de Dança,Samba de
Roda,Capoeira,Reisado,Esmola Cantada e outras iniciativas educativas de comunicação social e valorização da história e resgate
étnico cultural.

Rua Boca da Mata, 01 , Centro,
Saubara - BA CEP: 44220-000

http://marujadadesaubara.org.br;
https://www.facebook.com/marujada.saub
ara; Facebook: Chegança dos Marujos
Fragata Brasileira

Culturas Populares

O projeto propõe a continuidade, ampliação e profissionalização das ações culturais e de formação de jovens e lideranças das
manifestações culturais locais através de cursos, oficinas, encontros, reuniões e processos de formação cultural em diversas
modalidades com profissionais convidados, além de intercambio cultural e musical entre territórios culturais e elaboração de
produtos culturais (video documentário, catálogo virtual e calendário de atividades culturais do municipio de Saubara.

Elizabete Alves dos
Santos

Av. D. Pedro II, 14, Centro, Nazaré BA CEP: 44400-000

fundacaovampeta.redelivre.org.br,
culturaviva.com.br,culturadigital.br

Multilinguagem

A proposta da oficina é de ingressar no universo do palhaço através da brincadeira e do prazer, permitindo a descoberta e
valorização das qualidades pessoais de cada participante e em conseqüência disso, a elevação da auto-estima e do carisma. Com
relação a Oficina de Percussão, o nosso trabalho será voltado para o experimento de composições e adaptações em instrumentos de
percussão, com determinadas peças, além de aulas de regência, onde é permitido praticar novas técnicas e compartilhar uma nova
sensação de trabalhar em grupo.

Alan Angelo Rodrigues
Oliveira

Rua Manoel Vitorino, 74A, Centro,
São Félix - BA CEP: 44360-000

www.nucleoteatralexpressao.blogspot.com

Teatro

O projeto visa oportunizar o crescimento da comunidade local em linhas gerais como forma de inclusão social.Realizará oficinas e
cursos de capacitação e profissionalismo em teatro,espetáculos teatrais de rua,cursos de capacitação e aprendizagem em
informática,gravação de Cd's de poesia,palestras sobre temas ligados à cultura regional,projetos teatrais sócio-educativos que
objetivem o proporcionamento de aprendizagem da arte teatral a pessoas residentes em áreas carentes e de difícil relação social
com a comunidade,campanhas de conscientização ecológica e ambiental,montagem de um café literário.Tem como público alvo
população carente,estudantes da rede pública de ensino,crianças, adolescentes, jovens ,adultos e idosos em situação de
vulnerabilidade social,comunidades afro-descendentes,indígenas e quilombolas, jovens em conflito com a lei,habitantes de regiões e
municípios com grande importância para a preservação do patrimônio histórico, cultural e ambiental.

Rua da Harmonia, 237,
Pernambués, Salvador - BA CEP:
41120-140

Recôncavo

São
Francisco do
Conde

-

01/2008.

Organização Não Governamental - ONG
REVER

FAMUSC - A nova Geração

05.231.669/0001-08

famusfc@gmail.com;
romulus_r@hotmail.com

(71) 98771-9878/ (71) 991610190

Maria de Fátima Bezerra

Praça da Bandeira, s/n, Centro,
Instituto Municipal Luiz Vianna
Neto, São Francisco do Conde - BA
CEP: 42900-000

Música

O projeto visa desenvolver um trabalho artístico e cultural de música,teatro,dança e lazer na comunidade através da arte e da
tecnologia,estimulando a formação de jovens multiplicadores dentro e fora da escola,afastando jovens adolescentes dos vícios
nocivos da sociedade.

Recôncavo

Santo Amaro

-

01/2014.

Sociedade Filarmônica Filhos de Apolo

Tocando Cidadania

13.823.498/0001-90

osmrocha@hotmail.com;
filarmonicafilhosdeapolo@hotmail.com

(71) 99951-1866/ (75) 32412252/ (75) 3241-1261/ (75)
99971-0298

Osvaldo Silvestre
Marinho Rocha

Rua do Imperador, 03, Centro,
Santo Amaro - BA, CEP: 44200-000

Música

Ensino teorico e pratico de musica com aprendizado na leitura de partituras e especialização em instrumentos musical. Acesso a
inclusão digital com curso de informatica, editoração digital de partituras musicais e desenvolimento de site na internet para
divulgção do projeto e da cultura da região. Curso de manutenção e reparo de instrumentos musicais.

Recôncavo

Santo Amaro

-

01/2008.

Terreiro de Candomblé Ilê Axé Oju Onerê

Alafiá

04.678.483/0001-39

iaoonire@hotmail.com; ogumte22@bol.com.br

(75) 98215-0399/ (75) 32412987

José Raimundo Lima
Chaves

Av. Matadouro Garcia, 38, Derba,
Santo Amaro - BA. CEP: 44200-000

Afro - Descendente

O projeto trabalhará a difusão e a preservação da cultura afro-brasileira contida nesta região do Recôncavo Baiano, através de
estudos,oficinas,palestras e seminários,buscando os diversos aspectos como afrodescendência,cultos e festas populares,matrizes
africanas,religião,línguas nativas, direitos humanos e artes(teatro,dança e música).O projeto engloba também a inclusão digital,com
preparação para o mercado de trabalho,programa de registro de imagens em vídeo e fotografia e um programa de
sustentabilidade,oferecendo possibilidades de sustento para o projeto e para seus participantes.Terá como público comunidades
afro-descendentes,habitantes de comunidades quilombolas,crianças,adolescentes,jovens, adultos,idosos em situação de
vulnerabilidade social,habitantes de regiões e municípios com grande importância para a preservação do patrimônio
histórico,cultural e ambiental.

Leitura

Visa a criação e manutenção do Ponto de Cultura Espaço das Letras, na Academia de Letras da Bahia, com o principal objetivo de
promover uma atividade constante de incentivo à leitura e a reflexão,democratização do acesso às obras,preservação da memória e
capacitaçao de jovens e adultos.Realizará ações como criação do círculo baiano de leitura formado por jovens estudantes do ensino
médio e pessoas de diferentes formações e faixas etárias(próximo a localidade da academia);criação do café literário onde será
realizado debates mensais entre autores e públicos;oficinas literárias que consitem em cinco cursos gratuitos anuais, com duração
de dois meses,ministrados por membros da própria academia, com uma metodologia voltada para iniciar estudantes na prática
literária como aperfeiçoar o trabalho de pessoa que já utilizam a literatura de forma profissional-cursos de jornalismo cultural I e II,
literatura baiana I e II,dramartugia I e II e poesia I e II;visitas guiadas levando estudantes da rede de ensino para um passeio
orientado pela Academia, visitando seus acervos, bibiotecas e salões; biblioteca para todos e colóquio de literatura baiana, evento
voltado para apresentação de trabalhos acadêmicos ou práticos sobre a literaura baiana.Terá como público estudantes da rede
pública de ensino,crianças, adolescentes, jovens adultos em situação de vulnerabilidade social,comunidades afro-descendentes.

Multilinguagem

O projeto ORTA, Oficinas de Remanejamento e trabalhos artisticos, realizará cursos de formação para jovens e adolescente e adultos
em comunidades carentes da região Metropolitana de Salvador, com oficinas de Teatro, Dança, Capoeira, Música, Audio Visuais,
Artes Plásticas, cursos de fotografia e web designer.

Formação

O projeto tem como objetivo geral fomentar o desenvolvimento sócio-cultural da região onde está localizado o Terreiro de
Jauá,incluindo socialmente as comunidades da área de entorno à instituição,colaborando,deste modo,para qualidade de vida das
pessoas que formam estas comunidades;além de reafirmar este Terreiro de Candomblé de Angola como um "Templo de Cultura",
preservar e divulgar a cultura Bantu.O projeto já realiza ações como capacitação de indivíduos para produção de artesanatos,oficina
de corte e costura,bordado e cine-clube.Acrescentará como atividades,cursos de informática e inclusão
digital;catalogação,organização e restauração do acervo bibliogáfico e fotográfico do Terreiro de Jauá;cursos sobre medicina de
plantas e ervas e curso de gastronomia baiana.Tem como público população de baixa renda, comunidades afrodescendentes,habitantes quilombolas,estudantes da rede pública de ensino, crianças,adolescentes,jovens adultos e idosos em
situação de vulnerabilidade social.

Cultura Afro-descendente

Nesta proposta serão realizadas aulas de capoeira Angola, Cavaquinho, Dança Afro, Histórias da África, Noções de Cidadania e
Palestra sobre estética negra.

Afro - Descendente

Serão ministradas aulas de capoeira Angola,artes plásticas,contos africanos e indígenas, tomando por base a Lei 11.645/2008 e
noções de cidadania. As aulas capacitarão os alunos com técnicas de manuseio e confecção de instrumentos,aulas de cantos e
toques,despertando para a consciência corporal de suas potencialidades e de movimentação;exibição de
vídeos,filmes,documentários e entrevistas;realização de oficinas sócio-educativas,palestras,seminários e encontros com Mestres
renomados de Capoeira de Angola;visitação a centros culturais, museus,associações de capoeira,espaços públicos em diferentes
situações de aprendizagem.Terá como público população de baixa renda,crianças,adolescentes, jovens adultos em situação de
vulnerabilidade social,comunidades afro-descendentes e estudantes da rede pública de ensino.

Afro - Descendente

O projeto viabiliza um conjunto de atividades, utilizando a dinâmica da arte educação dentro de uma proposta pedagógica que
reforça a auto-estima e põe em prática o exercício da cidadania dos afro-descendentes e indígena, visando a sua inserção social.
Propõe oferecer a esses alunos uma concepção ética dentro da sua realidade, promovendo o conceito de pertencimento e bem
estar, valorizando com práticas demonstrativas o cuidar bem de suas riquezas, também visa realizar palestras com temas de
conteúdos sócio-cultural, complementando as ações propostas.

Rádio Comunitária/
Alternativa

O projeto se propõe a reestruturação e implantação da Rádio Comunitária Ideal como fomento ao samba de roda local, além de
ações para a difusão da cultura e cidadania na região,inclusão social e construção da cidadania,capacitando jovens e aprendizes em
profissionais da área de comunicação na localidade preparando-os para o mercado de trabalho.

http://pontodeculturaabolicao.com

Manifestações Culturais /
Memória

O Projeto visa o fortalecimento dos grupos folclóricos e consequente inclusão e transformação social de crianças e
adolescentes.Tem como finalidade,impulsionar as ações da assossiação, propragando a cultura e resgatando a história e a cidadania
do público assitido, através de aulas de capoeira,dança, percussão,música e resgate cultural(Maculelê,puxada de rede,samba de
roda,ternos de reis echeganças).

https://www.facebook.com/ACBANTU

Cultura Afro-descendente

Instalar um processo permanente de preservação do patrimônio cultural afrodescendente, fortalecer as referências étnicas e
identitárias dos povos e comunidades tradicionais, promover intercâmbio e propiciar a formação de espaços formativos.

Multilinguagem

O trabalho consiste emcinco ações basicamente:
A criação de um coral, ensinamentos das performances de dança, capoeira, hip hop e percussão. Serão desenvolvidas técnicas de
canto, dança afro, capoeira, hip hop e percussão. Aos alunos, serão oferecidos: Inclusão digital, através de sites na internet de
intercâmbio cultural, Certificação anual de participação no curso nas quatro áreas, música, dança, capoeira.

Região
Metropolitana
de Salvador

Salvador

-

01/2008.

Academia de Letras da Bahia

Espaço das Letras - Ponto de Cultura da
Academia de Letras da Bahia

14.028.674/0001-09

letrasbacontabil@terra.com.br,
contato@academiadeletrasdabahia.org.br

(71) 3321-4308/ (71) 3322-5519/
(71) 98783-2363

Evelina de Carvalho Sá
Hoisel

Av. Joana Angélica, 198, Nazaré,
Salvador - BA CEP: 40050-000

Região
Metropolitana
de Salvador

Candeias

-

01/2014.

Alvorecer Bahia

Oficinas Remanejamento e Trabalhos Artísticos
- ORTA

18.936.779.0001-17

alvorecer-ba@live.com;
ongab.transparencia.ba@gmail.com;
diego.alex-ba@hotmail.com

(71) 3601-2225/ (71) 991375213/ (71) 4119-1070/ (71)
99242-8335/ (71) 99135-5631

Diego Alex da Silva
Almeida

Rua 13 de maio, s/n, Mercado
Cultural, 1º andar, sala 50, Centro,
Candeiras - BA, CEP: 43805-000

www.alvorecerbahia.org ; Facebook:
alvorecerbahia

Loteamento Bosque de Jauá, Qd. B,
lotes 3,4,5 Água Fria, Abrantes,
Camaçari - BA CEP: 42840-000,
Caixa Postal: 561

http://terreirodejaua.wordpress.com;
www.terreirodejaua-ba.kit.net

Região
Metropolitana
de Salvador

(71) 3623-2598/ (71) 3623-3861/
lipercio@hotmail.com; kiazala@hotmail.com
(71) 3623-4737/ (71) 99114Joselma do Rosário Souza
4642

Camaçari

-

01/2008.

Associação Beneficente Casa de Oxalá

Terreiro de Jauá

01.195.177/0001-53

Região
Metropolitana
de Salvador

Salvador

-

01/2014.

Associação Beneficente Cultural Educacional
de Capoeira Angola Viola de Ouro ABENCAVO

Capoeira, História, Ritmos e Dança

07.632.762/0001-50

aguadamaedagua@gmail.com;
abencavo@hotmail.com

(71) 98837-2768/ (71) 987267255/ (71) 98655-6174

Ginga Jaqueira

07.632.762/0001-50

abencavo@hotmail.com;
aguadamaedagua@gmail.com

Almir Silva Santos

Vila Floripes, 01, 2º andar,
Localizado na transversal da Rua
Jaqueira do Carneiro, 130, Retiro,
Salvador - BA CEP: 40353-000

(71) 98837-2768/ (71) 986556174/ (71) 98726-7255/ (71)
3405 1258/ (71) 3405-1258

Almir Silva Santos

Rua Jaqueira do Carneiro, 130, Vila
Florípedes, 1° primeiro andar,
Retiro, Salvador - BA CEP:
40353.000

Região
Metropolitana
de Salvador

Salvador

-

01/2008.

Associação Beneficente Educacional e
Cultural de Capoeira Angola Viola de Ouro ABENCAVO

Região
Metropolitana
de Salvador

Salvador

-

01/2008.

Associação Beneficente, Cultural e Educativa
Ilê Axé Ewé

Projeto Interdisciplinar Swing Erê

09.017.599/0001-40

ileaxeewe@yahoo.com.br;
terezabispo@yahoo.com.br

(71) 3202-7309/ (71) 3202-7310/
(71) 98753-7265/ (71) 988748524

Kelma do Carmo Santos

Rua Caminho de Dentro, 242, Vila
América, Vasco da Gama, Salvador BA CEP: 40243-170

Região
Metropolitana
de Salvador

Lauro de
Freitas

-

01/2008.

Associação Comunitária Ideal

Ondas de Cultura - Implantação de
Radiodifusão

07.319.625/0001-60

rcidealfm@hotmail.com;
romulus_r@hotmail.com

(71) 99184-8122/ (71) 33785674

Kamayura Saldanha

Rua Direta do Jambeiro s/n,
Jambeiro, Lauro de Freitas - BA CEP:
42700-000

Região
Metropolitana
de Salvador

Camaçari

-

01/2008.

Associação Cultural Abolição Capoeira

Cultura Resgate de Cidadania

07.370.891/0001-07

mestreboboabolicao@hotmail.com;
gilz_65@hotmail.com;
brancasecult@gmail.com

(71) 3624-3886/ (71) 987813847/ (71) 3621-1588

Fabiano Rogério Nunes
dos Santos

Praça dos Coqueiros, s/n, Barracão
Cultural Comunitário, Arembepe,
Camaçari - BA, CEP: 42835.000

Região
Metropolitana
de Salvador

Salvador

-

01/2014.

Associação Cultural de Preservação do
Patrimônio Bantu - ACBANTU

Lubitu Kwa Ndeembwa: A Chave do Tempo

04.902.259/0001-89

projetosacbantu@gmail.com;
agendaacbantu@gmail.com;
redekodyabahia@gmail.com;
taatalubitu@acbantu.org.br,
acbantu@acbantu.org.br,
acbantunacional@gmail.com;
projetos@acbantu.org.br,
maraisa_sales@hotmail.com

(71) 99156-3358/ (71) 988316736/ (71) 3321-5135/ (71)
99103-3519/ (71) 98850-3347

Região
Metropolitana
de Salvador

Salvador

-

01/2014.

Associação Cultural e Carnavalesca Big Bloco
do Gueto - BBG

Coral Cant@rt.com

07.939.049/0001-53

bbgbigbloco@hotmail.com

Rua Maciel de Cima, João de Deus,
Raimundo Nonato Pereira
17, Pelourinho, Salvador - BA CEP:
da Silva
40026-250

(71) 3460-4069/ (71) 3012-1112 Daniel Puridade Cândido

Rua Thomaz Gonzaga, 242, 1º
andar, sala 106, Pernambués,
Salvador - BA, CEP: 4110-000

ileaxeewe.blospot.com

Região
Metropolitana
de Salvador

Salvador

-

01/2008.

Associação Cultural Grupo Unido para
Educação e Trabalhos de Orientação GUETO

Camaradinhas

04.224.941/0001-60

guetobrasil@gmail.com;
cassioes@hotmail.com;
guetocapoeira@msn.com;
brisacapoeira@msn.com

(71) 98843-1802/ (71) 33634568/ (71) 99259-6730/ (71)
3363-4568/ (71) 98883-3664/
(71) 99168-7534

Cássio Adriano Barros da
Silva

Rua Marquês de Queluz, 09,
Pituaçu, Salvador - BA CEP: 41740170

www.guetocapoeira.org.br

Formação

O projeto visa a educação de crianças e jovens de baixa renda,na faixa etária de 4 a 17 anos da região do bairro de Pituaçu e seu
entorno,invasões 2 de Janeiro e Golfo Pérsico com foco na cultura afro,através da prática de capoeira,oficinas de confecção de
instrumentos,oficinas de dança afro,formação de grupo de show folclórico,criando oportunidades de apresentações profissionais.

Região
Metropolitana
de Salvador

Lauro de
Freitas

-

01/2008.

Associação Cultural Tupã

Centro de Pesquisa, produção, Registro e
Difusão do Teatro de Bonecos

04.124.474/0001-04

ereoata@hotmail.com;
ereoata@yahoo.com.br;
adolumba@bol.com.br

(71) 98813-5404/ (71) 988848039/ (71) 3251-3487/ (71) 32527309

Rubenval Lopes de
Menezes

Rua Jardim Centenário, Qd D, lote
26, Itinga, Lauro de Freitas - BA
CEP: 42700-000

https://www.facebook.com/ereoata;
http://www.ereoata.arteblog.com.br

Teatro/Cultura Popular

O projeto se propõe a promover um processo contínuo de pesquisa,produção,registro e difusão de teatro de bonecos no bairro de
Itinga, que atenda a cidade de Lauro de Freitas e Região Metropolitana de Salvador,possibilitando a formação e o desenvolvimento
de um ambiente teatral onde se produzam também reflexões,espetáculos, seminários e encontros cultuaris, gerando condições
necessárias para garantir a sustentabilidade do Projeto.Seu público alvo são crianças,adolescentes, jovens adultos e idosos em
situação de vulnerabilidade social,população de baixa renda e comunidades afro-descendentes.

Região
Metropolitana
de Salvador

Salvador

-

01/2008.

Associação Cultural, Recreativa e
Carnavalesca Bloco Afro Ókánbí

Tambores do Engenho - Ponto de Cultura Afro Brasileira do Engenho Velho de Brotas

07.137.251/0001-61

okanbi@bol.com.br, okanbi2@yahoo.com.br,
okanbi012@gmail.com

(71) 98694-1532/ (71) 991969236/ (71) 98694-1532/ (71)
98738-1891

Maria José Barbosa dos
Santos

Largo Cruzeiro do São Francisco,
s/n, Edifício Derike, salas 101 e 106,
Pelourinho, Salvador - BA CEP:
40020-280

Afro - Descendente

O projeto visa a inclusão de crianças e jovens da comunidade,social,artística e culturalmente,oferecendo-lhes a oportunidade de
gerar renda a partir das manifestações de resgate da sua cultura de herança africana e crescer socialmente, através da valorização
da sua cultura e da afirmação da sua auto-estima enquanto afro-descendentes.Serão realizadas oficinas de percussão e dança
afro;oficina de iniciação de modelos e manequins negros;oficina prática de comunicação em história e cultura afrobrasileira;seminários artísticos;vídeo-oficina -formação de jovens afro-descendentes em produção de audiovisual;oficina de
produção musical;atividades de inclusão digital.

Região
Metropolitana
de Salvador

Salvador

-

01/2014.

Associação das Comunidades Paroquiais de
Mata Escura e Calabetão

Luzes da Mata Escura

40.554.925/0001-07

acopamec@acopamec.org.br;
sac@acopamec.org.br;
jbispoduarte@gmail.com

(71) 3306-1817/ (71) 3391-0225

Michel Ramon

Rua São Mateus, 6, Mata Escura,
Salvador - BA CEP: 41225-190

Multilinguagem

O Projeto Luzes da Mata Escura propõe fortalecer as iniciativas artísticas e culturais locais através da realização de oficinas de Arte e
Cultura para crianças e adolescentes nas áreas de Teatro, Dança, Artesanato e Violão; manutenção da Biblioteca Artesão da Paz;
desenvolvimento, apoio e exibição de espetáculos e filmes no Teatro Artesão da Paz, bem como, a disponibilização do espaço para
manifestações de grupos culturais locais.

Região
Metropolitana
de Salvador

Salvador

-

01/2008.

Associação de Capoeira Arte e Luta - ACAL

Educação Cultural Volta do Mundo

13.954.862/0001-03

mestre_aristides@hotmail.com;
mestrearistides@gmail.com

(71) 99156-0006/ (71) 32353970/ (71) 98666-2531

Aristides Pupo Mercês

Rua Macapá, Ondina, 474, Térreo,
Salvador - BA CEP: 40170-150

Formação

O projeto visa resgatar a cultura afro-brasileira oferecendo cursos de formação em capoeira e oficinas de dança folclórica, canto e
percussão para crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social,preparando assim cidadãos mais culto e
qualificado,com mais oportunidade cultural, artística e profissional para enfrentar o mercado de trabalho com mais competência.Seu
público será formado de crianças,adolescentes,jovens adutos,idosos em situação de vulnerabilidade social,estudantes da rede
pública de ensino,comunidades afro-descendentes,habitantes quilombolas,jovens em conflito com a lei,habitantes em comunidades
indígenas,portadores de deficiência,GLTB.

Região
Metropolitana
de Salvador

Salvador

-

01/2008.

Associação de Moradores e Amigos do
Centro Histórico de Salvador - AMACH

Ponto de Cultura - A Bahia de castro Alves e
Rui Barbosa "Cruzada de Inclusão Social,
Cultural e Digital"

07.349.595/0001-34

amachssa@yahoo.com.br

(71) 99315-9578/ (71) 987192068/ (71) 3011-1919/ (71)
98178-9579

Jecilda Maria de Cruz
Mello

Rua do Bispo, 24, ed. Ipê, sala 03,
Pelourinho, Salvador - BA CEP:
40060-240

www.amachssa.com.br

Culturas Digitais

O projeto viabiliza a criação de estruturas de comunicação local onde crianças,adolescentes,jovens, familiares e comunidades
poderão navegar na internet,criar e transformar sua realidade,compreendendo as diferentes ferramentas da educação digital.Tem
como objetivo a longo prazo, a redução do desemprego no território,aumento da frequência escolar,maior participação de jovens e
adultos em ações sociais,culturais e políticas,inclusão social e digital através do fortalecimento de ações culturais como instrumento
de capacitação profissional,criação de mecanismos de diálogos entre as famílias das comunidades.

Região
Metropolitana
de Salvador

Salvador

-

01/2014.

Associação Fábrica Cultural

Metacentro Fábrica Cultural- Ponto de Cultura
Digital do Jardim Cruzeiro

07.323.484/0001-59

producao@fabricacultural.org.br;
projetos@fabricacultural.org.br;
jaqueline@fabricacultural.org.br;
teresa@fabricacultural.org.br

(71) 99135-9115/ (71) 993027601/ (71) 98178-3995/ (71)
3314-6149

Margareth Menezes da
Purificação Costa

Agnelo de Brito, 259, Federação,
Salvador - BA, CEP: 40210-245

http://www.mercadoiao.org.br/fabricacultural

Culturas Digitais

O projeto visa dinamizar um Centro Digital de Cidadania - CDC, já em funcionamento, constituído por dez computadores conectados
através de uma rede local e com acesso à internet, integrado ao Metacentro da Fábrica Cultural e instalado no bairro do Jardim
Cruzeiro, através de ações diversificadas e inteiramente gratuitas, que ampliam o acesso à cultura digital.

Região
Metropolitana
de Salvador

Salvador

-

01/2008.

Associação Grupo Estado Gamboa

GamboArte

08.890.558/0001-00

estadodramatico@gmail.com,
producao.teatrogamboanova@gmail.com

(71) 99222-9268/ (71) 981142036/ (71) 3329-2418/ (71)
98201-6022/ (71) 98794-2418

www.teatrogamboanova.com.br

Expressões Artísticas

O projeto tem como objetivo principal estimular a ampla produção artística e garantir a conquista do direito de expressão dos
moradores da Gamboa de Baixo,com especial atenção aos potenciais artísticos e criativo dos mesmos.O projeto propõe o
desenvolvimento da auto-estima e resgate da cidadania desses moradores, a partir da inserção de ferramentas de comunicação
variada, da descoberta de novas habilidades pessoais e do acesso à arte de maneira interativa, além de terem o Teatro como
suporte para que se possa dar continuidade ao trabalho iniciado nas oficinas.Seu público é composto por crianças,adolescentes,
jovens adultos,idosos em situação de vulnerabilidade social,comunidades afro-descendentes,estudantes da rede pública, jovens em
conflito com a lei,pescadores e recicladores,habitantes de regiões com grande importância para a preservação do patrimônio
histórico, cultural e ambiental.

Região
Metropolitana
de Salvador

Salvador

-

01/2014.

Associação Ideologia Calabar

Ponto de Cultura Calabar

11.844.473/0001-91

rosanacalabar@yahoo.com.br;
rodrigocalabar@yahoo.com.br

(71) 98614-9569/ (71) 987238665/ (71) 3331-8085/ (71)
98711-7664

Rosana Oliveira

Multilinguagem

Este projeto pretende fortalecer a parceria e as atividades de três grupos organizados na Comunidade do Calabar, os quais:
Associação Ideologia Calabar/Biblioteca Comunitária do Calabar, Isô/Ballet Absolut e Grupo Mulheres do Calabar.

Região
Metropolitana
de Salvador

Salvador

-

01/2014.

Associação Internacional de Capoeira Os
Bambas do Sol Nascente de Salvador

Sou Bamba na Capoeira: Nas Drogas Dou
Rasteira

05.544.365/0001-09

teodorocapoeira@yahoo.com.br;
bambadosolnascente@yahoo.com.br

(71) 3207-1932/ (71) 988088327/ (71) 3315-5803/ (71)
99284-0455

Teodoro Francisco
Azevedo Neto

Avenida São Roque, 88, Uruguai,
Salvador -BA CEP: 40450-355

Culturas Populares

O Projeto SOU BAMBA NA CAPOEIRA: NAS DROGAS DOU RASTEIRA, irá realizar na atividades socioculturais através das oficinas de:
Capoeira, percussão e inglês, atendendo gratuitamente 80 crianças e adolescentes de 07 à 14 anos, propiciando troca de
conhecimentos, aprendizado, benefícios artísticos e econômicos com vistas a superar a situação de exclusão social.

Região
Metropolitana
de Salvador

Salvador

-

01/2014.

Associação Nacional das Baianas de Acarajé,
Mingau, Receptivo e Similares

Memorial das Baianas - Salvaguardando
Saberes

02.561.067/0001-20

baianas@baianas.org;
quilombista@gmail.com

(71) 98766-0057/ (71) 999857520

Rita Maria Ventua dos
Santos

Praça da Sé – Belvedere da Sé ,
Centro, Salvador - BA CEP: 40.026180

Patrimônio

Promover um conjunto de ações que visam colaborar para a Salvaguarda do Ofício das Baianas de Acarajé, Patrimônio Imaterial do
Brasil e da Bahia, consolidando o Memorial das Baianas como o Centro de Referencia da Salvaguarda, conforme previsto nas
indicações de Salvaguarda apontadas pelo IPHAN em 2003 e devidamente descrito nas Metas e etapas em anexo.

Região
Metropolitana
de Salvador

Salvador

-

01/2008.

Associação Nacional de ação Indigenista ANAI

PINAÍNDIOS - Culturas em Rede

13.100.342/0001-25

pinaindios@anai.org.br;
nathaliepavelic@anai.org.br;
nathalie.leboulerpavelic@gmail.com;
guga@anai.org.br; cecvi@cecvi.org.br;
rosangelaviana@cecvi.org.br;
rosario@ufba.br;
larissajnascimento@gmail.com

(71) 99102-9532/ (71) 987158592/ (71) 99278-9778/ (71)
3230-2605/ (71) 99185-2576/
(71) 3017-5552/ (71) 993370165/ (71) 99184-4440/ (71)
3337-3298/ (71) 99983-0856/
(71) 3240-1633 / (71) 3321-0259

Maria do Rosário
Gonçalves de Carvalho

Rua das Laranjeiras, 26, 1º andar,
Pelourinho, Salvador - BA, CEP:
40026-230

http://www.pinaindios.org;
www.anai.org.br; Facebook: Anaí Associação Nacional de Ação Indigenista

Culturas Indígenas

O projeto visa consolidara a ANAI como um centro de referência e suporte aos professores e alunos das redes pública e privada de
Salvador,disponibilizando no site da instituição banco de dados com acervo documental digitalizado,registros digitais de todas as
atividades e produtos do projeto,acervos bibliográficos e viodeográfico.Propõe a realização de palestras,curso,conferências com
professores e estudantes da rede pública e privada,sobre os povos indígenas,propiciando a reflexão crítica em torno das questões
relativas a esses povos assim como aperfeiçoamento e fortalecimento das iniciativas de capacitação de professores,jovens indígenas
para elaboração e execução de projetos sócio-culturais.

Região
Metropolitana
de Salvador

Salvador

-

01/2014.

Associação Pracatum Ação Social - APAS

Ponto de Cultura Pracatum

03.464.002/0001-20

associacaopracatum@yahoo.com.br,
calabrichselma@gmail.com

(71) 3276-4255/ (71) 982247011

Selma Nery Calabrich

Rua Paulo Afonso, 295, Candeal de
Brotas, Salvador - BA CEP: 40296340

www.pracatum.org.br

Música

O Ponto de Cultura Pracatum contará com ações de formação e pesquisa com 20 jovens, tendo como meta anual a gravação em
estúdio de, no mínimo, seis diferentes ritmos do Candeal, totalizando pelo menos 18 ritmos registrados em três anos de atividades.
Ao final do projeto, será realizado evento de lançamento de um CD acompanhado de uma brochura, na qual contará com as
partituras completas dos ritmos na escrita universal da música. Os produtos terão cópia impressa e também poderão ser “baixados”
do site da Associação Pracatum.

Região
Metropolitana
de Salvador

Itaparica

-

01/2008.

Associação Religiosa Cultural e Ambiental
Venceslau Monteiro - ARCA

Centro de Referências e Investigação Artística CRIAR

07.313.805/0001-34

arcaongbahia@yahoo.com.br;
taniademarcelo@hotmail.com;
taniademarcelo@gmail.com

(71) 99211-1651/ (71) 986382031/ (71) 3487-3005

Stela Maria Brito França

Rua do Verão, s/n, Porto dos
Santos, Itaparica - BA CEP: 40470000

www.iteia.org.br/ongarca; Facebook:
arcaongbahia

Formação

O projeto surge como uma necessidade de re-significar o espaço de desenvolvimento da criatividade e convivência social da
comunidade local, resgatando seus rituais,rotinas e processos - de modo que ele possa estar voltado para a formação de sujeitos
ativos, reflexivos, cidadãos atuantes e participativos, inseridos nas múltiplas dimensões profissionais do mundo do trabalho, através
de capacitação,seminários,encontros,formação de multiplicadores e pesquisadores da história oral do hermitão Vensceslau
Monteiro.Terá como público comunidades afro-descendentes,crianças,adolescentes, jovens adultos em vulnerabilidade social assim
como habitantes de regiões e municípios com grande importância para a preservação do patrimônio histórico, cultural e ambiental.

Rua Gamboa de Cima, 3, Teatro
Carlos de Carvalho Inácio Gamboa, Aflitos, Salvador - BA CEP:
40060-008

www.acopamec.org.br

www.bibliotecadocalabar.blogspot.com;
Avenida São José, Calabar, Salvador - http://www.pontodeculturacalabar.blogspo
BA CEP: 40210-000
t.com; Facebook: BCC - Biblioteca
Comunitária do Calabar

Região
Metropolitana
de Salvador

Vera Cruz

-

01/2014.

Associação Sócio-cultural de Matarandiba

Ponto de Cultura Voa Voa Maria

11.512.868/0001-97

adenildes65@hotmail.com;
nandazzen@gmail.com;
ascomat.ba@gmail.com

(71) 99229-0373/ (77) 991381337

Adenildes Santana Vargas
Leal

Praça da Mangueira, s/n,
Matarandiba, Vera Cruz - BA, CEP:
44470-000

Região
Metropolitana
de Salvador

Candeias

-

01/2008.

Associaçao União Dos amadores Cenicos da
Bahia

Um Ponto na Rede

09.526.987/0001-57

uac.rmta@gmail.com; raiaraaz@gmail.com;
jksantus@gmail.com; fsouz@hotmail.com

(71) 99324-3401/ (71) 987521789/ (71) 98752-1789/ (71)
99313-5013/ (71) 98744-5910/
(71) 99106-6821/ (71) 987800417

Alexandre de Jesus Silva

Rua Milton Expedito, 51, casa,
Centro, Candeias - BA CEP: 43810070

Região
Metropolitana
de Salvador

Salvador

-

01/2008.

Associação Viva Salvador

Cinema Além do Carmo

07.278.885/0001-34

dimitri.bahia@gmail.com

(71) 3242-6455/ (71) 3331-1740/
(71) 3012-4038/ (71) 999852803

Dimitre Ganzelevitch

Rua Direita de Santo Antônio, 177,
Santo Antônio, Salvador - BA, CEP:
40301-280

Região
Metropolitana
de Salvador

Salvador

-

01/2014.

Casa do Sol Padre Luís Lintner

ACorDa Cajazeira!

32.661.464/0001-35

lupi.casadosol@uol.com.br;
tata.casadosol@uol.com.br;
ahp.altair@yahoo.com.br

(71) 3309-3274/ (71) 986070074/ (71) 98731-2530

Ligia Batista dos Santos

Região
Metropolitana
de Salvador

Salvador

-

01/2014.

Casa Pia e Colégio dos Órfãos de São
Joaquim

Casa de Cultura de São Joaquim

15.235.302/0001-16

priscila@casapia.org.br;
casapia@casapia.org.br;
suely.melo.2@gmail.com

(71) 3313-3339/ (71) 999882413

Região
Metropolitana
de Salvador

Candeias

-

01/2014.

Central das Organizações Comunitária de
Menino Jesus

REDMEJ

04.730.430/0001-10

pontodecultura.redmej@gmail.com;
geiza.santos-@hotmail.com,
meire.vania2009@hotmail.com,
erminiosantos@hotmail.com;
ulajs@yahoo.com.br

Região
Metropolitana
de Salvador

Salvador

-

01/2014.

Centro Cultural e Educacional de
Desenvolvimento da Cidadania Mus-e Brasil

Efeito Cultural

06.886.464/0001-23

rodin7@hotmail.com

Região
Metropolitana
de Salvador

Salvador

-

01/2014.

Centro de Estudos e Assessoria Pedagógica CEAP

Escola Digital: Formação para o Trabalho

01.121.283/0001-92

Região
Metropolitana
de Salvador

Salvador

-

01/2014.

Centro de Referência Integral de
Adolescentes - CRIA

CRIA Poesia - Formando Jovens Leitores

00.070.885/0001-03

adm@criando.org.br

(71) 3242-2657/ (71) 988003574

Região
Metropolitana
de Salvador

Salvador

-

01/2008.

Cipó Comunicação Interativa

Ponto de Cultura Kabum - Novos Produtores

03.083.873/0001-01

cipo@cipo.org.br; luciano@cipo.org.br;
anafernanda@cipo.org.br;
melina@cipo.org.br; nilton@cipo.org.br;
leovilasverde@gmail.com;
leandrovilas@cipo.org.br

(71) 3345-5657/ (71) 982720880/ (71) 3503-4477/ (71)
98187-3769/ (71) 98112-5474/
(71) 99271-8835

Região
Metropolitana
de Salvador

Salvador

-

01/2014.

Clube de Integração Paroquial Nossa
Senhora das Candeias

Quinta da Cultura

04.391.300/0001-08

pe.mtranquilli@gmail.com;
oz_eas@hotmail.com

(71) 99174-2436/ (71) 986373225

Marcio Luis Botelho
Tranquilli

Região
Metropolitana Dias D'Avila
de Salvador

-

01/2008.

Educavida

Mové Fest Liberdade de Expressão

07.675.979/0001-47

p.educavida@hotmail.com;
rosasilva.carneiro@gmail.com;
cristinaalves62@hotmail.com

(71) 99733-0429/ (71) 991678401

Região
Metropolitana
de Salvador

Salvador

-

01/2008.

Escola de Educação Percussiva Integral EEPI

Educando Através da Percussão

04.391.153/0001-68

eepipercussiva@gmail.com;
wilsoncafe6@gmail.com

Região
Metropolitana
de Salvador

Salvador

-

01/2014.

Fundação Pierre Verger

Arte em Todo Espaço

16.301.202/0001-03

financeiro@pierreverger.org;
coordenacaoespaco@pierreverger.org;
fpv@pierreverger.org;
pesquisa@pierreverger.org

http://www.ascomatbahia.com.br;
Facebook: culturaascomat

Culturas Populares

Realização de atividades de produção cultural e circulação das manifestações culturais da vila de Matarandiba.

Teatro

O projeto consiste na realização de oficians,cursos, palestras,encontros realizados pela rede do movimento do teatro amador da
Bahia além de articulação de intercâmbios entre grupos e espetáculos na categoria amadora.As oficinas acontecerão no município
de Candeias atendendo também as pessoas dos municípios vizinhos .O curso itinerante de formação de oficineiros de teatro será
oferecido em 6 cidades pertencentes a 6 territórios de identidade,para agentes de teatro que vivenciam a experiência de grupo de
teatro em cada território.Terá como público população de baixa renda,comunidades afro-descendentes,adolescentes e jovens
adultos que se encontram em vulneabilidade social.

http://dimitriganzelevitch.blogspot.com.br/

Audiovisual

O projeto é voltado para o desenvolvimento de jovens em situação de vulnerabilidade social com um enfoque na área de educação
e formação cultural,proporcionando oficinas de capacitação para jovens na área de documentação de processos ligados às artes
visuais(limpeza,conservação e restauração de obras),registrando-os em suporte audiovisual(mini-Dv e DVD).Serão realizadas oficinas
de audiovisual (roteiro,produção e operação de câmera),proporcionando assim,uma outra linha de capacitação de jovens.

Rua Padre Luís Lintner, 189,
Cajazeira V, Salvador - BA CEP:
41335-100

www.casadosolsalvador.org.br

Multilinguagem

Otávio Tourinho Dantas

Avenida Frederico Pontes, 375,
Calçada, Salvador - BA CEP: 40460100

www.casapia.org.br

Música

Ensaios da Filarmônica e do Coral, compra de equipamentos de cultura digital, aulas de vídeo, compra e conserto de instrumentos,
oficina de corte e costura, palestras.

(71) 3607-3344/ (71) 981994005/ (71) 3607-3053

José de Fátima Souza

Rua 8 de Dezembro, S/N, Menino
Jesus, Candeias - BA CEP: 43843-000

www.corais.org/pontodeculturaredmej

Culturas Digitais

Capacitação dos jovens para utilização das ferramentas da cultura digital e gestão de redes, através da reaçização de oficinas:
audiovisual, fotografia, implantação de redes resultando nas atividades para construção de um perfil cultural do conjunto dos
distritos que compõe o município de Candeias.

(71) 3230-5137/ (71) 9987041405/ (71) 3011-5645

Jailson Silva dos Santos

Rua do Caxundé, 07, Boca do Rio,
Salvador - BA CEP: 41705-140

Multilinguagem

Implantar um Ponto de Cultura em nossa comunidade para fortalecer as atividades e projeto que já desenvolvemos na área Social,
Cultural, Educacional, Desenvolvimento Humano, Educação Patrimonial, Ambiental e Desportiva através das seguintes atividades:
Capoeira; Natação; Maculelê, puxada de rede, samba de Roda; Intercâmbio Internacional; Oficina de Instrumentos Capoeirano;
Oficinas de Leituras; Oficinas Literárias; Oficinas de Escultura em Madeira; Oficinas de Dança; Oficinas de músicas e toques de
berimbau; Turismo Educacional; Projeto Interdisciplinar de Capoeira na Escola; Atividades lúdicas e brincantes com as crianças;
IntercÂmbio Educacional.

(71) 3011-6586/ (71) 98236diretoria@ceap.org.br; demouj@gmail.com;
9906/ (71) 3328-3783/ (71) 3328- Bruno Leonardo Calmon
bolivatto@gmail.com;
3784/ (71) 3328-4670/ (71) 3328de Siqueira Olivatto
pedagogico@ceap.org.br
9560

Avenida Leovigildo Filgueiras, 683,
Garcia, Salvador - BA CEP: 40100000

Culturas Digitais

O Projeto Escola Digital pretende ampliar as ações de formação dos sujeitos de direito ao mercado de trabalho e criar novas
estratégias sociotecnológicas para a inclusão de crianças, jovens e adultos em situação de vulnerabilidade social às culturas digitais e
ao empreendedorismo criativo.

Literatura

O Projeto "CRIA Poesia - Formando Jovens Leitores", visa fortalecer a linha de formação de leitores, despertando o interesse dos
adolescentes e jovens do CRIA pela leitura e criação literária. O projeto irá se organizar didaticamente em 03 estratégias: (i)
Formação, (ii) Sensibilização e Mobilização, e Gerenciamento. Suas atividades serão realizadas no contexto da metodologia de arteeducação criada e desenvolvida pelo CRIA, que trabalha com seus participantes nas dimensões do sentir (perceber o problema), do
pensar (análise, construção/aquisição de conhecimentos e de habilidades, criação, planejamento) e do fazer (atuar para a
mobilização e difusão de conhecimentos e metodologias).

Audiovisual

O projeto visa a criação de um núcleo de produção e difusão onde jovens tenham oportunidade de desenvolver de forma
autônoma,habilidades técnicas,experiência profissional e atuar produtivamente em suas comunidades.Desenvolverá atividades de
aperfeiçoamento de formação técnico -artística,produção e difusão de mídia e produtos culturais voltados para a valorização da
comunidade e seus habitantes.

Estrada Velha de Campinas, KM 03,
Chácara São Jorge, 13, São Cetano,
Salvador - BA CEP: 40391-160

Multilinguagem

“QUINTA DA CULTURA”, é um projeto de integração comunitária, que visa potencializar as ações e atividades socioculturais
desenvolvidas na nossa região (São Caetano, Campinas de Pirajá, Calabetão, Marechal Rondon, Boa Vista de São Caetano, Profilurb e
adjacências) na Capital Baiana. O projeto engloba várias áreas das culturas populares, tradicionais e tecnológicas, unindo assim a
valorização dos conhecimentos históricos e tradicionais.

Rosângela Silva Carneiro

Rua Antonio Monteiro, 308,
Imbassay, Dias D´Ávila - BA CEP:
42850-000

Artes Cênicas / Circo

O projeto oferece educação e cultura reduzindo a vulnerabilidade social,aumentando a auto-estima dos alunos, sendo um espaço de
artes cênicas centrada na arte, educação e na formação com outras expressões artísticas contribuindo para garantia dos direitos da
crinaça e do adolescente integrados nas diversas realidades sociais.O projeto irá promover oficinas de Artes cênicas:
recreação,assistência educacional, além de uma biblioteca no circo a favor de crianças e jovens em situação de risco.

(71) 98182-3496/ (71) 32574339/ (71) 98112-5885

Wilson Santos de Jesus

Rua São Gregório, (Estrada das
Barreiras), 1, Conjunto Residencial
Maestro Wanderley, Cabula II,
Salvador - BA CEP: 41195.560

Música

A proposta de arte-educação se estrutura em torno de oficinas de produção musical,técnicas de som e rítmos latino variados,aulas
de canto e construção de habilidades para criação de instrumentos de percussão com material reciclado.Oportuniza-se vivências
que resgatam a cultura regional fortalecendo a identidade étnica e os valores pessoais e sociais,enquanto cidadãos integrantes de
uma sociedade inclusa.Visa a elevação da auto-estima de 150 jovens carentes,em risco pessoal e social,na faixa etária entre 12 à 16
anos,moradores dos bairros circunvizinhos ao estabelecimento,todos matriculados na rede pública de ensino.

(71) 3206-1347/ (71) 3261-2446/
(71) 3203-8400; (71) 3203-8411/
(71) 3203-8409

Gilberto Pedreira de
Freitas Sá

Multilinguagem

O presente projeto visa trabalhar em 3 eixos temáticos, criando novas ações ou completando ações desenvolvidas anteriormente
ou atualmente já em curso. Os referidos eixos são: 1) artes integradas: em oficinas modulares alternadas ; 2) cultura e tecnologia:
com oficinas modulares alternadas em cultura digital, incluindo vídeo/ audio e metareciclagem e 3) esporte educacional com
formação cidadã.

Fernanda Emma Maria
Cabrini

www.ceap.org.br

Rua Gregorio de Mattos, 21,
Pelourinho, Salvador - BA, CEP:
40730-230

Rua da Paciência, 3784, Rio
Ana Fernanda Campos de
Vermelho, Salvador - BA CEP: 41950Souza
080

www.cipo.org.br

www.escolapercussiva.com.br

Vila Colombina (antiga 2.Tv da
Ladeira da Vila América), 06,
www.pierreverger.org;
Engenho Velho de Brotas/Vasco da
www.facebook.com/FundacaoPierreVerger
Gama, Salvador - BA CEP: 40243370

Região
Metropolitana
de Salvador

Salvador

-

01/2014.

Gabinete Português de Leitura

Projeto Literatura e Cultura no Gabinete
Português de Leitura

16.373.037/0001-03

gplsalvador@gmail.com;
bernardinocasapronta@gmail.com;
rtls1@hotmail.com

(71) 3358-1777/ (71) 3329-3060

Abel José Paiva da Silva
Travassos

Praça da Piedade , S/N, São Pedro,
Salvador - BA, CEP: 40070-010

Facebook: Gabinete Português de Leitura

Literatura

As ações desenvolvidas pelo Gabinete Português de Leitura de Salvador configuram dois campos de trabalho. O primeiro,
desenvolvido diretamente junto à população visando o incentivo das pessoas para o contato com a literatura e as artes, é designado
neste documento como Núcleo Educativo de Arte e Literatura e engloba todas as ações realizadas nos espaços do Gabinete. O outro,
focado na formação de mediadores de leitura e arte, visando, portanto, a formação de agentes multiplicadores, é chamado Núcleo
de Estudos e Pesquisas em Arte e Literatura e está vinculado ao Polo de Pesquisa da Cátedra Fidelino de Figueiredo-UNEB e ao Real
Gabinete do Rio de Janeiro.

Região
Metropolitana
de Salvador

Salvador

-

01/2008.

Grêmio de Integração de Deficientes - GRID

Plantando Arte

16.116.816/0001-15

gridba2001@yahoo.com.br;
therezacarolinos@gmail.com

(71) 99145-9922/ (71) 33541417/ (71) 99861-4996/ (71)
98839-0721/ (71) 3354-1417

Ana Lúcia Cândida da
Silva Santos

Rua Almirante Alves Câmara, 63/57,
Engenho Velho de Brotas, Salvador BA CEP: 40243-000

www.facebook.com/GRID.PlantandoArte

Formação (Deficientes)

O projeto tem como objetivo favorecer o desenvolvimento do potencial artístico,cultural,social e humano,fortalecendo-a enquanto
agente multiplicador do conhecimento e da arte,utilizando técnicas de contação de histórias e outras linguagens artísticas e técnicas
artesanais para o resgate e a preservação de manifestações culturais.O projeto pretende potencializar e ampliar as ações do
GRID(Grêmio de Integração de Deficientes),por meio da associação das atividades culturais que já desenvolve-artesanato,contação
de histórias,resgate e preservação de manifestações culturais e da memória da comunidade.

Região
Metropolitana
de Salvador

Salvador

-

01/2008.

Grupo Cultural Akidára

História Viva e Memória

07.418.482/0001-43

ubaldodrums@hotmail.com

(71) 3376-3176/ (71) 988288501/ (71) 98110-3084

Ulisses de Oliveira

Pensamento e Memória

O projeto visa dar continuidade ao História Viva,realizado pelo Grupo Cultural Aki Dára, em Mussurunga, onde revitalizou e divulgou
os trabalhos de mestres populares da cultura,gerando grande mobilização em torno das obras de Dona Cila e Seu Sabiá,moradores
do bairro que implantaram grupos de Baile Pastoris, peças teatrais.Dona Cila participou dos Festejos da Lapinha, com o Terno dos
Astros.Seu Sabiá, sempre teve a música como parte de sua vida, tornou-se parceiro de Riachão na Rádio Sociedde nos anos 50.Em
Mussurunga, participa de várias atividades com idosos, no Centro Social Urbano do bairro, desenvolvendo atividades musicais.Serão
atividades compostas por eventos públicos, apresentações ou bate-papos, depoimentos de mestres, desfiles e oficinas de Ternos de
Reis, Música, Artes e de Artes Visuais.O projeto tem como objetivo tornar crianças, jovens e adultos em cidadãos críticos e ativos na
sociedade,agregar outros mestres ao projeto,fortalecer a identidade cultural e a história de Mussurunga.

Região
Metropolitana
de Salvador

Salvador

-

01/2014.

Grupo de Ação Social - GAS

EducAção em Ação: Mobilização, Arte e
Educação

01.896.021/0001-08

grupoacaosocial@gmail.com,
Teixeira.jucelia1996@gmail.com;
anatrizpaula@gmail.com

(71) 99286-1287/ (71) 987105716/ (71) 3382-8740/ (71)
99988-1178

Jucélia Maria Moreira
Teixeira

Rua Luciano Gomes, 10, Jardim
Cajazeiras, Salvador - BA CEP: 41230350

http://gas-grupo-acaosocial.webnode.com/noticias; Facebook:
Gas Crianças

Multilinguagem

Realização de 5 oficinas de arte-educação integradas para crianças e adolescentes de 07 a 14 anos, com o objetivo de promover a
transformação social e o resgate da auto-estima, a inclusão na escola e a participação mais efetiva dos familiares e da comunidade, a
partir da realização de mostras artísticas abertas ao público.

Região
Metropolitana
de Salvador

Salvador

-

01/2014.

Igreja Batista Esperança

Cultura e Esperança

05.864.199/0001-10

pinkvaz@r7.com;
secretariaibe@yahoo.com.br;
msilva_santos@outlook.com;
ednelsonsa@yahoo.com.br;
esdras.ufba@gmail.com

(71) 3363-4978/ (71) 987086842/ (71) 3431-9103/ (71) 30195138/ (71) 99144-0050/ (71)
98677-6439/ (71) 99988-2394

Antonio Luis Cunha
Menezes

Rua Marquês de Queluz, 22,
Pituaçu, Salvador - BA CEP: 41740170

https://bcesperanca.wordpress.com;
https://www.facebook.com/bce.bibliotecac
omunitariaesperanca

Multilinguagem

Este projeto busca contribuir para a facilitação do acesso a bens e serviços culturais, acolhimento e fomento a produção cultural no
bairro de Pituaçu. As linhas eixos que serão enfatizadas são:
a) curso de ballet; b) organização de uma orquestra comunitária de cordas; c) ações no campo da cultura digital e cursos de
informática, fotografia, edição de imagens e texto, etc; d) cursos profissionallizantes para mulheres do clube de mães; e)
dinamização das atividades de clube de leitura, mediação de leitura e empréstimos de livros e filmes e CDs na Biblioteca Comunitária
Esperança; f) exibições e debates semanais de filmes no cineclube; g) promoção e acolhimento de eventos e espetáculos culturais no
espaço da Igreja.

Região
Metropolitana
de Salvador

Salvador

-

01/2008.

Instituto Casa Via Magia

Ubuntu na Federação

01.333.518/0001-00

viamagia@viamagia.org,
diretoria@viamagia.org;
instituto@viamagia.org,
grupojovem@viamagia.org;
edilene@viamagia.org;
belasaffe@terra.com.br;
marcia@viamagia.org

(71) 3247-0068/ (71) 3331-2198/
(71) 3261-6052/ (71) 987331926/ (71) 98813-0414

Diogo Reyes da Costa
Silva

Rua Henriqueta Martins Catarino,
123, Federação, Salvador - BA, CEP:
40230-101

www.viamagia.org/bloggrupojovem;
www.viamagia.org/ponto

Culturas Digitais

O projeto lança um olhar particular à questão tecnológica, abrangendo desde sua infra-estrutura operacional até sua utilização final
prática. O objetivo compreende não só a usabilidade direta, como também a horizontalidade nas relações, a interdisciplinaridade nas
metodologias e a livre circulação do saber, tanto o adquirido quanto em formação.

Região
Metropolitana
de Salvador

Camaçari

-

01/2014.

Instituto Comvida - Formação e Inclusão
Social

A Cultura Comvida

08873793/0001-65

barbara@institutocomvida.com.br;
miguel@objectiva.com.br;
mirellamatoss@hotmail.com;
institutocomvida@hotmail.com;
miguelsilveirafilho@gmail.com;
helder@institutocomvida.com.br

(71) 99185-3402/ (71) 996538580/ (71) 999175-2581/ (71)
98355-1201/ (71) 3671-3238

Osvaldo Miguel da
Silveira Filho

Rua Novo Horizonte, 88, Catu de
Abrantes, Camaçari - BA, CEP:
42841-000

http://www.institutocomvida.com.br;
Facebook Instituto-Comvida

Multilinguagem

O projeto "A cultura Comvida" é uma ação de promoveção ações culturais continuadas nas áreas de audiovisual (Cineclube), cultura
digitais (internet), expressões artisticas (teatro, fotografia e Canto Coral) e cultura e juventude, através do incentivo da autonomia,
do protagonismo e do empoderamento social no fortalecimento de uma espaço comunitário de promoção de atividades para jovens
das comunidades de Catu de Abrantes em Camaçari.

Região
Metropolitana
de Salvador

Salvador

-

01/2014.

Instituto Cultural Brasil Itália Europa (ICBIE) Michele Lombardi

ICBIE - Ponto de Cultura da Ribeira

07.493.385/0001-15

marcsgura@gmail.com

(71) 3207-7717/ (71) 3022 9997/
(71) 4103-7651

Marcella Sgura Viana

Rua Julio David, M57, CASA 01,
Ribeira, Salvador - BA CEP: 40420- www.icbie.net; www.facebook.com/icbie.br
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Multilinguagem

As atividades serão realizadas em ciclos quadrimestrais, contendo: amostra de vídeo, oficinas culturais, atividade de caráter diverso
e um evento noturno com discussão, os Cafés Vídeo Literários, e uma apresentação cultural. Foram previstos temas específicos que
seriam explorados desde de a amostra até a discussão durante os Cafés, ao todo, durante os três anos de projeto, serão realizadas as
seguintes atividades: Exibição de filmes temáticos, cerca de 54 filmes, 6 a cada três meses; 9 oficinas, com 18 encontros, 2 encontros
por quadrimestre; 9 atividades de caráter variável, mas, ligada ao tema tratado, 1 por quadrimestre; 9 Cafés com a realização de
alguma apresentação artística (lançamento de livro, apresentação musical e teatral e etc, 1 por quadrimestre).

Região
Metropolitana
de Salvador

Salvador

-

01/2008.

Instituto de Desenvolvimento Sociocultural
do Bairro da Paz - APOMPAZ

Nas Ondas do Ar no Bairro da Paz

07.393.061/0001-05

institutoapompaz@yahoo.com.br

(71) 99106-2609/ (71) 984045177

Mem Costa de Souza

Rua Nossa Senhora da Paz, 223,
Praça das decisões, Bairro da Paz,
Salvador - BA CEP: 41515-090

www.ejuventude.org.br

Audiovisual

Se propõe a criar ações focadas na preservação e divulgação da cultura da comunidade local.Pretende-se publicar um jornal mensal
focado nas questões da comunidade,produzir programas educacionais de rádio,com foco no público jovem com temas
como:saúde,educação,cultura,geração de emprego e renda,ética e meio ambiente,ampliação do telecentro e montagem de um
acervo de livros didáticos para apoiarem as atividades educacionais.Todos os materiais serão produzidos com o auxílio e
envolvimento dos jovens da comunidade,tendo assim oportunidades de interagir com diversas áreas do conhecimento.

Região
Metropolitana
de Salvador

Salvador

-

01/2014.

Instituto Fatumbi - Aquele que me faz
Renascer

Ibejis Tocando e Cantando a Melodia dos
Ancestrais

13.084.984/0001-88

institutofatumbi@gmail.com;
pablo_adrian20@yahoo.com.br

(71) 3237-3302/ (71) 981622658/ (71) 98505-8910

Rodrigo Alves da Silva

Travessa Verbena, 09, Primeiro
Andar, Alto das Pombas, Salvador BA CEP: 40226-283

Facebook: institutofatumbi

Região
Metropolitana
de Salvador

Camaçari

-

01/2014.

Instituto Professor Raimundo Pinheiro

Ponto de Cultura Cidade Saber

08.619.658/0001-98

diretoria@cidadedosaber.org.br;
ana.silveira@cidadedosaber.org.br;
sergio.melo@cidadedosaber.org.br

(71) 3644-9802/ (71) 987271101/ (71) 99281-1906

Ana Lúcia Alves da Silveira

Rua do Telégrafo, S/N, Natal,
Camaçari - BA, CEP: 42809-000

www.cidadedosaber.org.br

Audiovisual

O Ponto de Cultura Cidade do Saber será um espaço dedicado à qualificação e produção de conteúdos audiovisuais. A linha de
trabalho adotada pelo Ponto de Cultura Cidade do Saber será norteada pelas seguintes premissas: resgate e divulgação da
identidade cultural local; utilização do lúdico para construção de produtos socioeducativos; criação de produtos socioeducativos que
fomentem a reflexão e conscientização com relação a questões culturais e sociais utilizando a linguagem audiovisual.

Região
Metropolitana
de Salvador

Salvador

-

01/2014.

Junta Salvador Pernambués em Ação

Ritmo da Vida

13.564.977/0001-83

joaotjba2015@yahoo.com.br;
ong_acao@yahoo.com.br

(71) 98844-3338/ (71) 986119246/ (71) 3011-3145

Eduardo Gomes de Lima

Rua da Legalidade, 227,
Pernambués, Salvador - BA CEP:
41110-570

www.juntasalvador.com.br

Multilinguagem

Realização de oficinas de teatro, maquiagem, dança, percussão e corte e costura.

Região
Metropolitana
de Salvador

Salvador

-

01/2008.

Movimento de Cultura Popular do Subúrbio MCPS

Usina de Capacitação Sócio Cultural

07.012.302/0001-29

movimentoartecultura@gmail.com;
urgentepelapaz@gmail.com;
milton204@gmail.com;
crisslopes.26@gmail.com

(71) 3019-7291/ (71) 987252661/ (71) 98709-3607/ (71)
98897-8384/ (71) 99217-9342

Ramilton da Conceição de
Carvalho

Rua São Bartolomeu, 1190, São João
do Cabrito, Salvador - BA CEP:
40490-246

movimentoaerteecultura.blospot.com

Gestão e Formação
Cultural

O projeto visa valorizar e resgatar a cultura popular ,incentivando a participação da juventude para o exercício da
cidadania,promovendo capacitação técnica de registro e gestão de grupos culturais.As atividades serão direcionadas aos grupos
culturais existentes na região do subúrbio ferroviário de Salvador,pertencentes a rede Movimento de Cultura Popular do Subúrbio.

Região
Metropolitana
de Salvador

Salvador

-

01/2008.

Núcleo de Resgate e Preservação da Cultura
Afro- Brasileira Omi- Dudu Artes

Ponto de Cultura Odara Dudu

04.699.665/0001-96

raphanjos@gmail.com;
bartolomeudc@yahoo.com.br

(71) 3334-5982/ (71) 987806851

http://www.nucleoomidudu.org.br

Afro - Descendente

O projeto será como um centro de aprendizado,informação,cultural e de lazer,oportunizando a inclusão sócio-cultural e tecnológica
de jovens da comunidade negra.Oferecerá ações diretas para o seu crescimento pessoal e fortalecimento da auto-estima,ampliando
o desenvolvimento de suas potencialidades.Desenvolverá habilidades em cultura digital e cultura negra para a formação profissional
na área de web desing,desing gráfico, teatro e artes visuais.

Região
Metropolitana
de Salvador

Salvador

Buerarema (Lit. Sul)

01/2008.

Organismo

Dialogações - Diálogos e Ações Culturais e
Ambientais

07.930.678/0001-12

organismobahia@gmail.com;
aionsereno.organismo@gmail.com;
Gabrielscampos@yahoo.com.br;
aionsereno@gmail.com

(71) 99907-5071/ (71) 30361820/ (71) 98603-7990/ (71)
99176-0304

Seminários e Palestras

O projeto promoverá encontros e seminários entre professores e alunos da universidade Federal da Bahia,com mestres populares e
organizadores da cidade do salvador,além do grupo indígena Tupinambá,do município de Buerarema,com o intuito de facilitar o
diálogo entre os saberes acadêmicos e os tradicionais, além de divulgar e incentivar iniciativas ecologicamente sustentáveis.Dentre
os mestres estarão griôs,capoeiristas,rezadeiras,comunidades de candomblé,comunidades indígenas,músicos,brincantes,cozinheiras
típicas da região.Serão produzidos dois vídeos com mestres populares e professores acadêmicos.Durante todo o
projeto,imagens,fotografias e síntese das oficinas e seminários serão disponibilizadas no sítio da internet,relatando experiências e
motivando a reprodução das práticas que serão oferecidas.

Setor E, Rua I (Atual Rua José Bispo
dos Santos), Mussurunga1, Salvador
- BA CEP: 41490-272

Rua Monte Conselho, 121, Rio
Bartolomeu Dias da Cruz Vermelho, Salvador - BA CEP: 41940370

Dalila Pinheiro da Silva

http://www.dialogacoes.wordpress.com;
Rua Politeama de Baixo, 34A,
Facebook: Serra de Santa Cruz; Facebook:
Politeama, Salvador - BA CEP: 40080Projeto Valorizando a Sociobiodiversidade
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na Comunidade Quilombola Gaioso

O Projeto Ponto de Cultura Fatumbi reflete o esforço do Instituto de integrar as ações de mobilização, formação e inserção social e
Cultura Afro-descendente cultural de adolescentes e jovens da comunidade do Alto das Pombas e região. A idéia é promover atividades culturais integradas no
esforço de reconhecimento, fortalecimento e promoção dos traços da identidade que compõem a cultura afrobrasileira.

Juventude

O projeto tem por objetivo viabilizar a criação de um acervo através do registro de hábito,costumes típicos do nosso grupo religioso
bem como do espaço físico onde co-habitam os referidos costumes,tradições como samba de roda,Tambores de Engenho,Samba de
São Pedro e tantas outras manifestações locais.Possibilitará à comunidade, o conhecimento das histórias e causo,contadas pelas
pessoas envovidas com o trabalho do Terrereiro, através dos vídeos produzidos pelos adolescentes e jovens beneficiados com o
projeto.

Música

Será realizada a capacitação artística cultural e digital de 180 alunos com faixa etária de 09 a 25 anos, sendo que 120 compõem a
Fanfarra Juvenil e 60 compõem a extensão da Fanfarra nas comunidades adjacentes. Onde os mesmos terão aulas teóricas e práticas
de sopro e percussão, ensino prático da ordem unida, inclusão digital, ensino e treinamento de dança e coreográfias, bem como
noções básicas de cidadania, contribuindo para o bom desempenho das atividades através da socialização e interação entre todos.

Praça 7 de Novembro, 359, Centro,
Simões Filho - BA CEP: 43700-000

Música

Será realizada a capacitação de 180 jovens, com idade entre 09 a 25 anos, sendo 60 que compõem a Fanfarra Mirim e 120 que
compõem a fanfarra juvenil, tendo aulas de sopro e percussão, ensino prático de ordem unida, ensino e treinamento de
coreografias e movimentos dos periféricos.Terão também noções básicas de cidadania contribuindo para o bom desempenho nas
atividades através da socialização e interação entre todos.

Gliceria Vasconcelos

Rua Gregorio de Mattos, 51,
Pelourinho, Salvador - BA, CEP:
40730-230

Cultura Afro-descendente

O projeto Arte das Yabás pretende realizar oficinas de formação com temáticas de interesse da população negra. Teremos oficinas
abordando a cultura aforbrasileira: Percussão, Confecção de instrumenots, Estética Afro com montagem de figurino, turbantes,
aderessos e maguiagem, Grafitt e cultura digital com intuito de espandir seus conhecimentos em relação as questões pertinentes ao
negro. Além das oficinas de capacitação serão realizadas palestras e o cine club com mostras de vídeo documentários abordando os
conteúdos referentes à história da população negra no Brasil resgatando sua contribuição decisiva para o desenvolvimento social,
econômico, político e cultural do pais.

(71) 98815-5448/ (71) 30834604/ (71) 98773-0278/ (71)
3083-4606

Bianca Cruz de Araújo

Teatro VilaVelha - Avenida Sete de
Setembro, S/N, Gamboa de Cima,
Salvador - BA, CEP: 40080-570
(Acesso pelo Passeio Público)

Culturas Digitais

O trabalho de vanguarda em cultura digital desenvolvido pelo Teatro Vila Velha vem se expandindo e se fortalecendo, a partir
sobretudo da sua atuação como Ponto de Cultura do Ministério da CUltura, entre 2007 e 2010. Com este projeto, o Teatro Vila Velha
pretende potencializar a cultura digital com a sua integração às atividades da universidade LIVRE de teatro vila velha, a qual tem por
objetivo proporcionar uma formação artísca/profissional em teatro para 30 jovens, num ciclo de 3 anos.

adriana.muniz@gmail.com;
contato@terradomeio.org

(71) 99162-8593/ (71) 987810964

Adriana da Silva Muniz

Travessa Fé em Deus, 134, Ilhota,
Vera Cruz - BA CEP: 44470-000

Memória

O projeto irá promover o reconhecimento e identificação do patrimônio Cultural da Ilha de Itaparica e região com registro em áudio
e vídeo dos atrativos culturais(manifestações culturais e artesanato),com a participação protagônica das comunidades locais.O
projeto visa uma mudança de atitude alcançada através da utilização das imagens das manifestações culturais em campanhas
educativas,com o objetivo de valorizar e estimular a conservação dos patrimônios natural,histórico e cultural da região.Terá como
público alvo habitantes de regiões e municípios com grande importância para preservação do patrimônio histórico, cultural e
ambiental,população de baixa renda,estudantes da rede pública de ensino,crianças,adolescentes,jovens adultos e idosos em
situação de vulnerabilidade social e comunidades afro-descendentes.

07.075.342/0001-10

pradoarivaldo@ig.com.br

(75) 99975-3903/ (75) 34377013/ (21) 3649-0448/ (21) 79790402

José Arivaldo Moreira
Prado

Av. São José, s/n, São José do Paiaiá,
Nova Soure - BA, CEP: 48460-000

Memória

O projeto irá apoiar, implementar, recobrar e gerir atividades no campo das manifestações multiculturais populares de Nova Soure e
adjacências, tais como aboio de boiadeiro, brincante, cantiga de roda, canto chorado, canto de farinhada, careta, folguedo,
mamulengo, samba roubado, e outras manifestações similares, garantindo a memória da região e dinamizando a cultura local.

Resgatando Raízes do Povo Afro - RAPAFRO

08.476.158/0001-44

filhopp@uol.com.br

(75) 99127-5575/ (75) 999686099/ (75) 3203-2127

José Dilson da Silva

Praça Jonas de Carvalho Gomes,
194, Centro, Jeremoabo - BA , CEP:
48540-000

Afro - Descendente

O projeto pretende fomentar a formação de lideranças e a organização das comunidades negras, tornando-as capazes de realizar
nas suas comunidades a discussão pelo fortalecimento de suas identidades em suas diversas manifestações culturais, gerando
alternativa de trabalho e renda. Também irá discutir e sistematizar com a comunidade propostas de convivência com o semi-árido a
partir da concepção da Economia Solidária e Segurança Alimentar.

Associação Comunitária da Fazenda Bareira
do Tubarão

Caminhos Culturais

01.420.427/0001-01

acomfuturo@hotmail.com;
rosalvopc@hotmail.com

(75) 99855-1851/ (75)999598692

Josivan de Santana Batista

Fazenda Barreiras do Tubarão, s/n,
Zona Rural, Heliopólis - BA CEP:
48445-000

Formação

O Projeto visa a criação de uma rede artístico-cultural do território Semi-Arido Nordente II com o objetivo de fortalecer e ampliar a
cultura popular da região. Para tanto, serão oferecidas oficinas de teatro, artesanato e a produção de documentários. Neste projeto
o cinema e a literatura serão os grandes motivadores de discussões e reflexões sobre a cultura e identidade local.

01/2008.

Associação Comunitária Kiriri da Aldeia de
Mirandela - ACKAM

Fortalecimento da Cultura e Tradição Indígena
Kiriri

08.487.231/0001-83

soniaels@hotmail.com;
m.kiriri@hotmail.com; soniaels@hotmail.com

(75) 99998-0717/ (75) 998135812/ (75) 3281-3782

Marcelo de Jesus

Povoado de Mirandela, Zona Rural,
Banzaê- BA CEP: 48405-000

Culturas Indígenas

O projeto visa o fortalecimento e valorização da cultura indígena kiriri( artesanatos, tradições, cerãmicas, músicas, dança,
oralidade),envolvendo os jovens com as tradições da sua cultura assim como divulgar o cultura indígena kiriri.Serão realizadas
atividades diversas envolvendo crianças,jovens,adultos,idosos das aldeias de Mirandela,Marcação,Gado Velhaco e Pau Ferro.

-

01/2014.

Associação Comunitária Povoado de Serra
Torre

Pedro Alexandre: despertando sonhos,
criando oportunidades e se transformando
através da cultura

02.406.281/0001-02

rosineide-oliveira1974@bol.com.br;
ciceroday@bol.com.br

(75) 98811-4715/ (75) 988025768/ (75) 98827-9885

Antonio Silva Santos

Rua da Frente, s/n, Centro, Pedro
Alexandre - BA CEP: 48580-000

Multilinguagem

Este projeto visa abranger diversas áreas culturais no município, principalmente a população referente à: crianças, jovens, adultos,
idosos, gays e lésbicas, portadores de necessidades especiais, jovens em situação financeira precária e de vulnerabilidade social.

Euclides da
Cunha

-

01/2008.

Associação Cultural Euclides da Cunha

Ponto de Cultura Os Sertões

02.670.147/0001-14

antenorjr@congressoossertoes.com.br

(75) 9999-9040/ (75) 991170949

Antenor Simões Santana
Junior

Praça Duque de Caxias, 10, Centro,
Euclides da Cunha -BA CEP: 48500000 - Caixa postal 0033

Cursos / Oficinas

O projeto visa viabilizar recursos para o fortalecimento e a manutenção dos grupos de expressões artísiticas(teatro e dança),cultura
popular e indígena Kaimbés(banda de Pífanos),inclusão digital e audiovisual.Tem como objetivo formar através de seminários e
oficinas, grupos artísticos de crianças, adolescentes e adultos nas artes de cultura popular,dança,teatro,além da cultura indígena tão
importante para o enriquecimento da cultura de nosso país assim como divulgar a nossa cultura em todo o estado da Bahia,bem
como ,no universo,através das redes de Ponto de cultura.Tem como alvo crianças,adolescentes, jovens e adultos em situação de
vulnerabilidade social,estudantes da rede pública de ensino,habitantes das comunidades rurais e indígenas.

Semiárido
Nordeste II

Santa Brígida

-

01/2008.

Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Santa
Brígida

Projeto de Apoio às Culturas Populares do
S.T.R. de Santa Brígida

13.451.570/0001-40

(75) 3698-2214

Vandelene Maria de
Carvalho

Rua Castro Alves, 115, Centro, Santa
Brígida - BA CEP: 48570-000

Manifestações Culturais

O projeto tem por finalidade fortalecer e implementar as culturas populares do município,buscando inserir a mulher e a juventude
no desenvolvimento produtivo.O projeto visa a revitalização da cultura popular através de oficinas,realização e eleboração de feiras
culturais.

Sertão do São
Francisco

Sobradinho

-

01/2014.

Associação de Artes Cênicas de Sobradinho

Revivendo Memórias, Construindo Identidade

06.321.208/0001-99

rita-fabricio77@hotmail.com;
edgfonseca@gmail.com;
almirallmir99@gmail.com aacsartes@gmail.com;
fabriciovianaLopes@gmail.com

(74) 98845-7551/ (74) 988527817/ (74) 99101-4188/ (74)
98821-7990/ (74) 98816-1458/
(74) 3538-1644

Almír Eudes da Silva

Rua 08, Quadra S, 07, Centro, Vila
São Joaquim, Sobradinho - BA, CEP:
48925-000

Multilinguagem

Contribuir para a formação da identidade cultural de Sobradinho por meio ações que culturais associadas a história, características,
tradições, peculiaridades e particularidades do povo e da região de modo a disperta o sentimento de pertencimento, desenvolvendo
também o gosto pela arte por meios de eventos como: Sobradinho que Sobradinho Não Conhece - evento composto por teatro,
canturia e repente, contação de causos locais e exposião de fotografias memoriais; fomentar a produção artística através de
oficinas de lieratura de cordel, teatro, percussão (pandeiro) e artesanato; expandir o Tarrabufado Bom - evento de cultura regional
que faz parte dos projetos culturais da AACS; produzir lembraças de remetam a história da cidade para serem comercializadas nos
eventos e no espaço do ponto de cultura como forma de divulgar a arte e a história, assim como gera renda para o artista e para a
manutenção posterior das atividades do ponto.

Sertão do São
Francisco

Curaçá

-

01/2008.

Associação de Desenvolvimento
Educacional, Cultural e Cidadania

TransformArte - Transformando Através da
Arte

08.989.913/0001-94

asdecc@gmail.com; gdelcc@yahoo.com.br

(74) 99969-3645/ (74) 999942581

Edinaira Martins Pereira

Lot. Esplanada, 28, Centro, Curaça BA CEP: 48.930-000

Formação

O projeto pretende difundir a cultura local em toda região através da realização de diversas oficinas dirigidas às crianças e
adolescentes, contribuindo e sensibilizando a comunidade a viver de forma digna e participativa. As oficinas e cursos – dança
contemporânea, produção de cordel, repente e embolados, gravação e edição de vídeo, maquiagem, etc - capacitarão os jovens,
favorecendo a geração de renda, transformando hábitos e atitudes na busca da melhoria de vida.

Região
Metropolitana
de Salvador

-

01/2008.

Sociedade Beneficente e Recreativa São
Jorge do Engenho Velho - Terreiro da Casa
Branca

Oju Ilê Fun Fun (Olhos da Casa Branca)

13.221.163/0001-46

asjev.casabranca@gmail.com;
munzanzu@gmail.com;
cristinapechine@gmail.com

(71) 99195-0651/ (71) 988328059/ (71) 99904-8026/ (71)
3018-5899

Areelson Antonio
Conceição Chagas

Avenida Vasco da Gama, 463,
Terreiro da Casa Branca, Salvador BA. CEP: 40060-220

Região
Metropolitana Simões Filho
de Salvador

-

01/2014.

Sociedade Cultural Fanfarra Simõesfilhense

Arte e Cidadania Formando o Cidadão

05.126.655/0001-24

integracaosimoesfilho@Yahoo.com.br;
jbartolomeu1@hotmail.com

(71) 99988-0301/ (71) 987529828/(71) 3296-1467/ (71)
98324-7957

Isaias Pereira de Jesus

Praça Sete de Novembro, 359,
Centro, Simões Filho - BA CEP:
43700-000

Região
Metropolitana Simões Filho
de Salvador

-

01/2008.

Sociedade Cultural Fanfarra Simõesfilhense
Integração da Bahia

Sociedade Cultural Fanfarra Simõesfilhense

05.126.655/0001-24

integracaosimoesfilho@yahoo.com.br;
jbartolomeu1@hotmail.com

(71) 3296-1467/ (71) 987529828/ (71) 99988-0301

Isaías Pereira de Jesus

Região
Metropolitana
de Salvador

Salvador

-

01/2014.

Sociedade Recrativa e Cultural Afoxé Filhas
de Gandhy

Arte das Yabás

03.627.136/0001-14

afoxefilhasdegandhy@gmail.com;
nagiladiacui@gmail.com

(71) 3362-3356/ (71) 993557477

Região
Metropolitana
de Salvador

Salvador

-

01/2014.

Sol Movimento da Cena - Centro de
Pesquisa para o Desenvolvimento Cultural

Vila Mais Livre

00.251.431/0001-20

coordenacaotvv@gmail.com;
admteatrovilavelha@gmail.com

Região
Metropolitana
de Salvador

Vera Cruz

(Itaparica, Salinas
das Margaridas)

01/2008.

Terra do Meio Organização Sócio
Ambientalista

Minha Identidade

08.458.292/0001-12

Semiárido
Nordeste II

Nova Soure

-

01/2008.

Associação Biblioteca Comunitária Maria das
Neves Prado

Canto dos Brincantes

Semiárido
Nordeste II

Jeremoabo

(Fátima, C. Dantas,
Antas, Novo
Triunfo, Heliópolis)

01/2008.

Associação Casa de Cultura Cidade Mãe

Semiárido
Nordeste II

Heliópolis

(Fátima)

01/2008.

Semiárido
Nordeste II

Banzaê

-

Semiárido
Nordeste II

Pedro
Alexandre

Semiárido
Nordeste II

Salvador

Facebook: Banda show Integracao da Bahia

www.terradomeio.org.br;
www.pontosdecultura.ning.com/profile/terr
adomeio; facebook.com/terradascriancas

www.comfuturo.org.br

www.congressoossertoes.com.br

http://aacsarenavirtual.blogspot.com.br;
http://aacscultura.jimdo.com; Facebook:
Ascs Sobradinho; Twitter:
@AACSsobradinho

Sertão do São
Francisco

Remanso

-

01/2008.

Associaçao dos Produtores do
Assentamento Nova Canaã

Projeto Inclusão Digital com Foco na
Valorização da Cultura Camponesa

07.582.191/0001-96

ascpra2@yahoo.com.br;
ciceramizaeldasilva@gmail.com;
sivaldolope@gmail.com

(74) 98113-8665/ (74) 991143061/ (74) 98144-0989/ (74)
99964-4993/ (74) 99155-2108/
(74) 99144-5987/ (74) 981044017/ (74) 3535-0093

Cícera Mizael da Silva

Rua Padre José Daniel Potter, 100,
quadra 6, Centro, Remanso - BA
CEP: 47200-000

Culturas Digitais

O projeto pretende envolver os assentados e a juventude das comunidades circunvizinhas a partir de realização de atividades que
articulem a cultura regional com as novas tecnologias. Prevê a inclusão digital para trabalhadores das áreas de reforma agrária para
atuarem no assentamento como organizadores e multiplicadores culturais. Entende-se que a inclusão digital dos povos do campo
compreende que as novas tecnologias são ferramentas potentes na organização de ações para a conquista de direitos e de uma vida
pautada nos preceitos do desenvolvimento rural que envolve dimensões sócio-políticas, culturais e ambientais.

Sertão do São
Francisco

Canudos

-

01/2008.

Associação Sócio-cultural Umbigada

Sons de Canudos

07.770.132/0001-41

bendego@gmail.com; marcelo@fbcba.com.br; marcelo@fbc-ba.com.br

(71) 99194-0206/ (71) 32370478

Marcelo Amado Rabelo

Largo da Glória, 20, Saúde, Salvador
-BA CEP: 40.045-140

Música

O projeto tem como objetivos principais a valorização, organização e difusão dos Mestres e Culturas Populares do Sertão de
Canudos,realizando atividades como : oficinas de artesanato, artes plásticas,música;cursos de alfabetização para adultos e
idosos;oficinas de produção audiovisual-fotografia,vídeo e áudio;apoio a manifestações tradicionais;encontros de culturas
populares-espetáculos musicais,teatro de bonecos,mostra de cinema,mostra de arte,seminário sobre culturas populares,atividades
lúdicas para crianças;valorização da memória através de Cd e Dvd.Seu público abrange habitantes de regiões e municípios com
grande importância para apreservação do patrimônio histórico,cultural e ambiental,população de baixa renda,crianças,adolescentes
jovens adultos em situação de vulnerabilidade social,comunidades afro-descendentes.

Sertão do São
Francisco

Remanso

-

01/2014.

Grupo Cultural Cabrine - GCUCA

Ponto de Cultura GCUCA

01.979.308/0001-93

alessandro_paeslandim@hotmail.com;
sir_marixsouza@hotmail.com

(74) 98103-1501/ (74) 35351262/ (74) 98104-9140

Alessandro Santos Paes
Landim

Travessa Ernesto Geisel, 200, Q-12,
Remanso - BA CEP: 47200-000

Multilinguagem

O Grupo Cultural Cabrini está pleiteando o Projeto Ponto de Cultura GCUCA, que será realizado em Remanso, no período de 2014 a
2017, com o objetivo de resgatar, registrar, produzir e promover as artes e a cultura populares, oferecendo oportunidades de
formação e informação a crianças, jovens e outros públicos para a produção e engajamento cultural, através de diversas linguagens
(folclore, cinema, teatro, música, literatura, artesanato, dança e tecnologias), com vistas ao fortalecimento da identidade cultural, a
profissionalização, a geração de renda e a construção da cidadania.

Sertão do São
Francisco

Juazeiro

-

01/2014.

Instituto Cultural de Arte-Educação Nego
D´água

Projeto Casa da Cultura Jordélio de Souza

06.177.739/0001-64

ale.maria20@hotmail.com;
ildivandasilva@gmail.com;
naendacultura@hotmail.com;
adegivaldo@hotmail.com

(74) 3611-6692/ (74) 988010032/ (74) 3611-6272/ (74)
98811-2038

Ildivan Teixeira Lima da
Silva

Rua das Algarobas, S/N, Casa da
Cultura, Quidé, Juazeiro - BA CEP:
48901-260

Multilinguagem

Este projeto visa potencializar as atividades de arteducação realizada pela instituição acerca de 11 anos, na cidade de Juazeiro, com
crianças e adolescente da periferia, através do projeto Casa da Cultura Jordélio de Souza. Queremos aperfeiçoar o fazer artísticos
dos grupos oriundos das nossas oficinas de arteducação. Indo assim, além da execução de oficinas; criando espaço propicio ao
melhoramento técnico desses novos grupos artísticos; oxigenando assim, as várias modalidades artísticas na cidade.

Sertão do São
Francisco

Juazeiro

-

01/2008.

Instituto Cultural Mães Guerreiras da Luz

Um Salto Para a Cidadania

16.249.450/0001-52

maesguerreiras@gmail.com;
z_coelho_cmgl@yahoo.com.br

(74) 99191-0826/ (74) 991041746/ (74) 3611-8364/ (74)
98847-0010

Zenaide Perpétua
Conceição Coelho

Rua C, 05, Dom José Rodrigues,
Juazeiro BA CEP: 48900-070
CEP 48.909-800

www.maesguerreiras.blogspot.com

Formação

O objetivo principal é diminuir a situação de vulnerabilidade social da população do bairro através da arte, da cultura, do judô, da
capoeira, alem de estimular o prazer pela leitura. Será criado um ambiente multicultural onde o público terá acesso a livros de
literatura, artes, história e cultura regional, assistirá palestras sobre vários temas - política, meio ambiente, gênero, etc -, e filmes,
participarão de oficinas de dança e integrarão o clube da leitura.

Sertão do São
Francisco

Remanso

-

01/2008.

Rádio Comunitária Zabelê FM

Ponto de Cultura Zabelê FM

01.885.497/0001-35

zabelefm@gmail.com; algo.com@gmail.com

(74) 99997-0017/ (74) 35351219

Alex Gonçalves Silva

Rua Cel. José Castelo Branco, s/n,
quadra 04, 248, Remanso - BA CEP:
47200-000

www.zabelefm.com.br

Radiodifusão

Tem o objetivo de resgatar, produzir, registrar e promover as artes e a cultura popular, oferecendo formação e informação através
de diversas linguagens e tecnologia para fortalecer a identidade cultural, profissionalizar jovens, gerar renda, garantir uma melhor
qualidade de vida e contribuir para construção da cidadania. As ações envolvem: produção de vídeo, mapeamento cultural,
produção e comercialização de artesanato, exibição de filmes, oficinas, palestras, festival de música, dentre outras.

Sertão do São
Francisco

Curaçá

-

01/2014.

Sociedade Curaçaense Artística e
Beneficente - SCAB

Teatro Vivo

16.252.488/0001-84

sgabrieladuarte@bol.com.br

(74) 99995-5308

Simone Gabriela Bezerra
Duarte

Praça Raul Coelho , S/N, Centro,
Curaçá - BA CEP: 48930-000
CEP: 48930-000

Multilinguagem

O teatro Raul Coelho, sede da Sociedade Curaçaense Artística Beneficente- SCAB, será dinamizado e adequado como centro de arte
e cultura de Curaçá e do Território 10, valorizando a sua representatividade regional como teatro centenário do Sertão do São
Francisco, objetivando democratizar os acessos à informação e ao conhecimento através do Programa Cultura Viva -Pontos de
Cultura, beneficiando a todos os curaçaenses.

Sertão
Produtivo

Caetité

-

01/2008.

Associação Centro Espírita Aristides Spínola

Projeto Crescer

15.014.889/0001-33

deassp@hotmail.com;
mauriciogumes@gmail.com;
lougum@gmail.com;
delmagumes@gmail.com

(77) 3454-1179/ (77) 998359884/ (77) 99961-7582/ (77)
99167-9053/ (77) 3454-1142/
(77) 99947-9801

Maurício Bonard dos
Santos Gumes

Rua 2 de Julho, 124, Centro, Caetité BA, CEP: 46400.000

Formação

Prevê a formação de 90 agentes culturais no município de Caetité para serem promotores da cultura e criadores de processos
alternativos de geração de renda envolvendo a cultura e a comunicação. É uma proposta de educação patrimonial e territorial que
faz uso da música, artesanato e artes multimídia para o reconhecimento, documentação e divulgação da cultura e história do
município com o intuito de valorizá-la. A criação de um cineclube completa a formação dos jovens e se apresenta como alternativa
de lazer para a população.

Sertão
Produtivo

Rio do
Antônio

-

01/2008.

Associação Comunitária de Pequenos
Produtores de Rio do Antonio - ACOMPPRA

NOARA - Núcleo de Oficinas Artísticas de Rio
do Antonio

02.551.373/0001-86

centroculturalnoara@gmail.com;
caceas@bol.com.br; isfera@ig.com.br

(77) 98812-2269/ (77) 34702166/ (77) 98837-4311/ (77)
3470-2023/ (77) 98809-0044

Adelbardo Silveira

Praça Cel. Souza Porto, S/N, Rio do
Antônio - BA CEP: 46220-000

Cursos / Oficinas

Prevê um conjunto de oficinas nas diversas manifestações artísticas - música, dança, artes cênicas, artesanato, capoeira, reciclagem,
artes circense -, para promover a cultura local, resgatar manifestações quase extintas, como terno de reis, ciganinhas, festas
religiosas, e formar multiplicadores, sensibilizados e atuantes. Trabalhará principalmente no que diz respeito à aspectos como o
exercício cotidiano da cidadania frente à questões sócio-ambietais, tendo a percepção clara da cultura como elemento de elevação
da auto-estima, inclusão social e geradora de emprego e renda.

Sertão
Produtivo

Livramento
de Nossa
Senhora

-

01/2014.

Associação do Desenvolvimento
Comunitário, Cultural, Educacional e Social
do Quilombo de Rocinha e Região

Centro Comunitário da Cultura Quilombola

09.593.174/0001-80

quilomboregina@gmail.com;
joyce.seso@gmail.com

(73) 99975-5593/ (71) 991037437

Maria Regina Bonfim

Multilinguagem

O projeto de instituição do Centro Comunitário da Cultura Quilombola enquanto Ponto de Cultura se dá através da concepção de
quatro eixos constitutivos: 1 - Cultura afro-brasileira e quilombola (Gestão e formação cultural); 2 - Registro, História e Memória
(Reconhecimento e salvaguarda do patrimônio imaterial e material); 3 - Produção Cultural (Qualificação do processo de produção de
bens culturais) e; 4- Comunicação (Desenvolvimento de mecanismos para promoção da cultura digital). Assim, através dos princípios
da autonomia, protagonismo e empoderamento social, busca-se integrar a Comunidade Quilombola de Rocinha a outras
comunidades quilombolas da região do município de Livramento de Nossa Senhora, de modo a efetivar-se um meio de interação e
promoção da cultura afro-brasileira e quilombola no Território Sertão Produtivo.

Sertão
Produtivo

Caetité

-

01/2008.

Fundação Anísio Teixeira

Memorial de Saberes e Fazeres Populares

33.967.019/0001-60

casaanisioteixeira@yahoo.com.br;
fundacaoanisioteixeira@gmail.com;
babi.teixeira@terra.com.br;
auxledo@yahoo.com.br

(71) 3321-2266/ (71) 999492513/ (77) 3454-2313/ (77)
99961-0307/ (21) 2522-2566/
(21) 99633-7976

Anna Chistina Teixeira
Monteiro de Barros

Rua do Tesouro, nº 5, Edif. Santa
Cruz, sala 411 , Centro, Salvador BA CEP: 400020-056

Memória

Pretende criar um banco de dados de manifestações e “mestres populares” da cultura regional, promover o intercâmbio entre
mestres populares e a comunidade regional, especialmente a comunidade estudantil, fornecer subsídios aos mestres e artesãos em
oficinas que possam contribuir para o seu desenvolvimento profissional, criar condições de comercialização e exposição dos
produtos, e produzir documentários sobre as manifestações culturais observadas.

Sertão
Produtivo

Brumado

-

01/2008.

Projeto Escola Adote um Capoeirista

Ginga Zumbi, Capoeira tem Valor

08.366.448/0001-35

gingadinhacapoeira@hotmail.com;
zumbiaxe@hotmail.com

(77) 99923-7442/ (77) 981024820/ (77) 99961-1921/ (77)
3311-6774/ (77) 3441-0532/ (77)
98812-5801

Normalene Fernandes
Teixeira

Rua São João, 240, Centro,
Brumado - BA CEP: 46100-000

Formação

Através de oficinas de capoeira, maculêlê, samba de roda, dança afro, musica e confecção de berimbaus, o projeto pretende
beneficiar crianças e adolescentes que vivem em situação de risco e vulnerabilidade social no município. O projeto proporcionará
também aulas de informática, contribuindo para a profissionalização dos jovens da cidade.

Sertão
Produtivo

Livramento
de Nossa
Senhora

-

01/2008.

Sociedade Musical Maestro Lindembergue
Cardoso

Sustentabilida da Sociedade Musical

05.672.090/0001-80

c_ri_cardoso@hotmail.com

(77) 99997-0342/ (77) 34752206/ (77) 98152-6389

Cristian Batista Medeiros
Cardoso

Av. Leônidas Cardoso, S/N, Centro,
Livramento de Nossa Senhora – BA
CEP: 46140-000

Música

Visa a inclusão de crianças,jovens e adultos em projetos culturais,possibilitando e oportunizando uma melhoria de qualidade de vida
e profissionalização.Visa também a melhoria da banda filarmônica para que a mesma possa participar de festas religiosas,momentos
cívicos da comunidade.

Sisal

São
Domingos

-

01/2008.

Associação Comunitária de Pedra Bonita ASCOPEB

Manifestações Comunitárias da cultura
Popular

03.955.901/0001-25

associacaocpbonita@gmail.com

(75) 98114-2102/ (75) 36952146

Claudia Matos da Silva

Fazenda Pedra Bonita, S/N, Zona
Ruaral, São Domingos - BA, CEP:
48895-000

Culturas Populares

O projeto prevê a valorização e divulgação da cultura popular através da realização de diversas manifestações culturais tais como
Samba das Moças, Cantigas de Rodas, Reisado e Boi Roubado. As manifestações da cultura local será também o responsável pela
sustentabilidade do projeto, através de oficinas de culinária, corte e costura, artesanato, dentre outros, possibilitando a geração de
emprego e renda para a comunidade.

www.sonsdecanudo.com.br;
sonsdecanudos.blogspot.com.br

Fazenda da Rocinha, S/N,
Comunidade Quilombola de
https://www.facebook.com/centrocomunit
Rocinha, Zona Rural, Livramento de
ariodeculturaquilombola/
Nossa Senhora - BA CEP: 46140-000

Facebook: Sociedade Musical Maestro
Lindembergue Cardoso

Sisal

Queimadas

-

01/2008.

Associação de moradores e produtores de
Alecrim - AMOPA

Comunidade e Cultura

16.431.249/0001-91

amopa2015@hotmail.com;
jobrasil21@hotmail.com

(75) 99979-4476/ (75) 36445912/ (75) 99955-8339

Joelma Cana Brasil de
Souza

Povoado de Alecrim, s/n,
Queimadas - BA, CEP 48860-000

http://amopacomunidadeecultura.wordpres
s.com

Biblioteca

O projeto visa o desenvolvimento da comunidade de Queimadas através da valorização da cultura local. Para tanto, prevê oficinas de
capoeira, dança, teatro e música, e a criação de uma biblioteca direcionada, especialmente, para os estudantes da rede pública de
ensino.

Sisal

Conceição
do Coité

-

01/2008.

Associação de Rádio Comunitária de
Juazeirinho

Moringa Cultural

08.699.754/0001-93

ronaldocoite@gmail.com;
radiojuafm@gmail.com; kiumsc@gmail.com

(75) 99121-3525/ (75) 32623513/ (75) 98157-9191/ (75)
99279-1333/ (75) 99998-8363/
(75) 98315-1580

José Ronaldo Ferreira
Carneiro

Rua Delmira Lopes Carneiro, s/n,
Distrito de Juazeirinho, Conceição
do Coité - BA CEP: 48730-000

www.juafm.com.br

Rádio Comunitária/
Alternativa

O projeto visa contribuir para o fortalecimento das rádios comunitárias dos municípios onde atuará, da cultura local e territorial
através da criação de um espaço de troca de saberes, trazendo à tona os costumes e tradições do povo sertanejo como o cultivo do
sisal, da mandioca, manifestações religosas e festa típica,mostrando a riqueza e a importância desses movimentos, garantindo a
perpetuação dos hábitos e crenças do homem do sertão.Serão realizadas ações como: capacitação de comunicadores nas áreas de
cultura, técnica de radiojornalismo e produção de peças radiofônicas,produção de vasto material de áudio para registro dessas
manifestações,promoção de troca de saberes entre artistas, educação de jovens para a importância das manifestações culturais.

Sisal

Conceição
do Coité

-

01/2014.

Associação dos Moradores do Alto da Colina

Projeto Santo Antônio da Música

16.436.065/0001-14

projetosantoantonio@gmail.com;
lucamara@gmail.com

(75) 99190-0653/ (75) 981462599/ (75) 99937-7623/ (71)
99195-0750/ (75) 99154-1486

Josevaldo de Almeida
Silva

Rua Martins Ferreira, S/N, Alto da
Colina, Conceição do Coité - BA CEP:
48730-000

http://blog.projetosantoantonio.org/

Música

Para potencializar as ações e manter a rota crescente, se apresenta esta proposta, que objetiva a criação de um Ponto de Cultura
voltado para o crescimento do projeto, agregando conhecimentos fundametais para o aprimoramento das ações em atividade,
como: intercâmbio com musicos de outras cidades, que deverão visitar a Escola de Música Santo Antônio (EMUSA), para trazer
novos conhecimentos e formar novos monitores; criar a oficina de musicalização infantil, focado na sensibilização das crianças e
iniciação musical; e por fim, criar uma Orquestra Pedagógica, que atenderá os jovens integrantes das outras oficinas do Projeto,
ofecerenco como conteúdo criação de repertório eurudito e popular, conhecimento de sinais de regência, estilos musicais, divisão
de nipes, aperfeiçoamento de habilidades individuais, percepção musical e processo de socialização.

Sisal

Itiúba

-

01/2014.

Associação Filarmônica e Coral Juvenil 4 de
Janeiro do município de Itiúba - Bahia

Itiúba: Fonte de Arte e Cultura

12.433.367/0001-88

eguipaixao@hotmail.com

(74) 99919-4133/ (74) 991036139/ (74) 99123-6850

Cristiano Pinto dos Santos

Rua Almir Ferreira, s/n, São Vicente,
Itiúba - BA, CEP: 48850-000

Música

No primeiro ano, serão realizadas oficinas (aulas) de música para alunos da zona rural e da sede deste município. No segundo ano,
realizaremos 4 apresentações musicais (cada apresentação acontecerá no trimestre, em data definida no Cronograma) com grupos
da cultura regional dessa terra. No terceiro ano, serão realizados 4 encontros de filarmônicas (cada encontro acontecerá no
trimestre em data definida no Cronograma) com a partcipação da Filarmônica dessa cidade e mais 8 das regiões circunvizinhas.

Sisal

São
Domingos

-

01/2014.

Associação para o Desenvolvimento
Sustentável de São Domingos

Ponto de Cultura Revitalizando a
Sustentabilidade das Culturas Populares

09.538.771/0001-01

vandareis2006@gmail.com

(75) 3695-2146/ (75) 983195783/ (75) 98124-7184

Lucineide Teixeira dos
Santos

Travessa João Carneiro, 55, Centro,
São Domingos - BA, CEP: 48895-000

Culturas Populares

O projeto pretende trabalhar e divulgar a cultura popular em todas as suas manifestações para valorizar as artes, a tradição, os
acontecimentos culturais de nossa gente simples, mas honrada, trabalhadora e ordeira do nosso município.
As ações concretas partem de encontros e oficinas de planejamento de cada atividade cultural ate a execução e avaliação de todas
as manifestações culturais que o nosso povo já vivencia por tradição e nós da associação ADS colaboramos para dar continuidade a
estas manifestações.

Sisal

Monte Santo

Euclides da Cunha,
Canudos

01/2008.

Associação Regional da Escola Família
Agrícola do Sertão

A Memória de Antonio Conselheiro na
Perspectiva do Desenvolvimento Sutentável e
solidário

02.393.242/0001-18

efamontesanto@gmail.com;
neuza_santos24@hotmail.com

(75) 3275-1318/ (75) 991018192/ (75) 99163-1952

José Francisco de
Andrade

Fazenda Lagoa Pimentel, S/N,
Povoado de Tapera, Monte Santo BA CEP 48.800-000

Leitura

Envolvendo 5 cidades do Sisal e duas do Semi-Árido Nordeste II, o projeto pretende construir um acervo cultural de relevância para
o desenvolvimento auto-sustentável do semi-árido baiano concebido a partir dos ideais de Antonio Conselheiro. Para tanto, irá
organizar um acervo de documentos que favoreçam o resgate da memória tendo como referência a experiência de Canudos.

Sisal

Conceição
do Coité

-

01/2008.

Centro de Promoção da Educação, da
Cultura e da Cidadania

Conhecendo a Cultura Popular da Região
Sisaleira: Encontros, Encantos e Diversidades

05.803.048/0001-51

cpeccidadania@outlook.com;
camarada.cardoso@outlook.com

(75) 99126-3946/ (75) 981790992/ (75) 99125-3147

Saulo Cardoso da Silva

Rua da Pampulha, 140, Pampulha,
Conceição do Coité - BA CEP: 48730000

Memória

Trabalha com o resgate identitário das manifestações da cultura popular de Conceição do Coité , a fim de divulgá-las e fomentar a
formação de grupos culturais e artísticos, identificados e envolvidos com a comunidade local e suas manifestações especificas,
danças, músicas, contos populares, memória do Sisal, artesanato e festas populares. As ações são realizadas através de um programa
de formação e capacitação para estudantes da rede pública de ensino.

(75) 98122-3483/ (75) 991369032/ (75) 98137-5125/ (75)
99948-8007/ (75) 98192-6460

Ezequiel dos Santos
Santiago

Praça dos Poderes nº 28, Povoado
Rose, Santa Luz - BA CEP: 48880-000

Formação

O projeto se propôe a dialogar com lideranças comunitárias da região, provocando e articulando jovens, adultos e idosos para uma
reapropriação de matrizes histórico/culturais indenizadas no sentido de estimular ações empoderativas em comum.Visa estruturar e
operacionalizar 04 Núcleos de Vivências;capacitar e formar monitores replicadores voluntários auxilares no desenvolvimento das
atividades culturais através de oficinas temáticas interdiciplinarizadas;implantação de oficinas de releitura e produção temáticas em
literatura regional,artes integradas,audiovisual e música;organizar grupos de pesquisas,estudos e catalografia dos acervos literários
da cultura oral em várias localidades da região do sisal;implantação de um núcleo de comunicação social e implantação de um
estúdio livre de multimídia para editoração de CDs e DVDs que expressem a cultura popular.Seu público é formado por população de
baixa renda,crianças,adolescentes, jovens adultos e idosos em situação de vulnerabilidade social,estudantes da rede pública de
ensino.

Música

O projeto é dirigido para a formação de crianças e jovens do município de Serrinha, visando sua profissionalização musical e
garantindo a preservação da cultura de filarmônicas através de uma nova geração de músicos para a centenária Filarmônica 30 de
Junho. As ações serão desenvolvidas junto às escolas públicas municipais e envolverão jovens de 8 a 14 anos.As atividades principais
serão a criação de programa radiofônico semanal em emissora local, apresentações da filarmônica nas ruas a cada 15 dias, exibição
de 1 filme nacional a cada 15 dias no espaço da associação e execução de um roteiro de duas visitas mensais a escolas públicas do
município.

Rádio e TV

O projeto visa preparar a instituição para atuar na área da Comunicação através de Radio e TV Comunitarias e ou Educadoras
capacitando os Jovens e adolescentes que nela convivem para as atividades de comunicadores, facilitando assim a divulgação das
ações culturais e educacionais do municipio e da região.

Sisal

Santa Luz

-

01/2008.

Liga Desportiva e Cultural dos
Assentamentos da Região do Sisal - LIDER

Pontos de Cultura Mestres da Oralidade
Movimentando o Sertão

09.291.547/0001-68

lider.culturaesporte@hotmail.com;
roquinholima@yahoo.com.br;
ezequielsanzica74@gmail.com

Sisal

Serrinha

-

01/2008.

Sociedade Recreativa e Cultural Filarmônica
30 de junho

Filarmônica 30 de Junho - 112 Anos - Uma
Nova Geração de Músicos

14.092.894/0001-00

filarmonica30dejunho@gmail.com;
isaacalvaro@gmail.com

(75) 3261-3050/ (75) 999691065

Isacc Álvaro da Silva

Rua Mariano Ribeiro, 45, Centro,
Serrinha - BA CEP: 48700-000

Sisal

Serrinha

-

01/2014.

Sociedade Recreativa e Cultural Filarmônica
30 de Junho

Filarmônica 30 de Junho - 118 Anos - A
Multiculturalidade de um Ponto, de um povo
nas ondas do rádio

14.092.894/0001-00

filarmonica30dejunho@gmail.com;
isaacalvaro@gmail.com;
andersonn.matos@hotmail.com

(75) 3261-3050/ (75) 991547593/ (75) 99969-1065/ (75)
99161-0965

Isaac Álvaro da Silva

Rua Mariano Ribeiro, 45, Centro,
Serrinha - BA, CEP: 48700-000

Sisal

Monte Santo

-

01/2008.

União das Associações de Monte Santo

Um Ponto e Um Monte de Cultura Camponesa

05.779.029/0001-37

unams@hotmail.com;
gathynha18@hotmail.com

(75) 99972-1213/ (75) 32751123/ (75) 99989-8556/ (75)
99982-3030

Maria Dias de Santana

Av. Centenário da República, s/n,
Centro, Monte Santo - BA CEP:
48.800-000

Campo

Pretende elevar a auto-estima da população através da valorização da cultura camponesa e tradicional, garantindo o registro do
patrimônio cultural através de um diagnóstico participativo. Também pretende desenvolver processos de sustentabilidade para seis
grupos de cultura de raiz do campo, despertar o interesse dos jovens para as tradições locais, e incrementar o turismo local.

Vale do
Jiquiriçá

Mutuípe

(Ubaíra, Jiquiriçá)

01/2008.

Associação Capoeira Axé Bahia- Mutuípe ACABM

Capoeira na Cidade e nas Comunidades

09.385.028/0001-69

mariaelenicesantosjesus@yahoo.com.br;
pontodeculturademutuipe@gmail.com;
deiapontodeculturademutuipe@gmail.com;
deiacaxe@gmail.com

(75) 98890-8319/ (75) 36351457/ (75) 98851-7430/ (75)
98823-9671/ (75) 98886-3414

Edenilson Barbosa Souza

Rua Dr. Alberto Mota, Centro,
Mutuípe - BA, CEP: 45480-000

Manifestações Culturais

Tem por objetivos incentivar a prática da capoeira e outras manifestações (samba de roda, maculêlê, dança afro, acrobacias) na
cidade de Mutuípe, sua zona rural e nas cidades vizinha de Ubaíra, Valença e Jiquiriçá, promovendo a integração, sociabilidade e
elevação da auto-estima de todos os envolvidos – crianças, jovens, adultos, idosos, etc -, divulgando a prática da capoeira, uma das
mais fortes manifestações da cultura brasileira.

Vale do
Jiquiriçá

Maracás

-

01/2008.

Associação Comunitária Filarmônica de
Maracás

Projeto Cultural Acordes do Jiquiriçá

08.399.475/0001-04

filarmonicamaracas@gmail.com;
edmarvieira1@gmail.com

(73) 3533-2608/ (73) 988318778/ (75) 99140-9137

Edmar Vieira de Almeida

Rua Vicente Mariniello, s/n, Centro,
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,
Maracás - BA, CEP: 45360-000

Educação

Pretende fomentar e divulgar as manifestações culturais do município através de encontros e festivais realizados durante os 3 anos
de projeto, tendo, especialmente, o Terno de Reis como grande manifestação. Prevê o lançamento de livros de autores baianos, o
apoio a grupos musicais, tais como o Tama Afro e a Fanfarra Fammac, e a promoção do intercâmbio cultural entre os municípios do
Vale do Jiquiriçá.

Vale do
Jiquiriçá

Jaguaquara

-

01/2014.

Associação dos Artesãos de Jaguaquara

Mulher Rendeira

03.633.017/0001-74

nubialouzado@hotmail.com

(73) 99137-0306/ (73) 988127916/ (73) 99128-4781

Marlon Cerqueira Santos

Av. Raimundo da Silva, 124, Distrito
Stela Câmara Dubois, Jaguaquara BA CEP: 45345-000

Multilinguagem

A proposta pretende incluir as mulheres artesãs do Distrito Stela Câmara Dubois, pertecentes ao Municipio de Jaguaquara, em
situação de vulnerabilidade social e econômica, e integrá-las as ações de cidadania promovendo atividades como oficinas de
artesanato em madeira, tecido e material reciclado, aulas de informática, cursos profissionalizantes, que possam inserir a mulher no
mercado de trabalho e também atividades de lazer como: oficina de dança e música.

www.filarmonica30dejunho.org.br

Literatura

Levar a experiência do grupo para outras cidades do Vale do Jiquiriçá. Pretende-se formar cinco grupos de recitadores em cinco
cidades. Cada grupo terá 25 integrantes que farão encontros diários para estudo de poesia, leitura de textos poéticos, montagem de
recital etc. Além disso serão realizadas oficinas técnicas voltadas para o estudo de poesia e técnicas cênicas de expressão corporal e
recitação.

Manifestações Culturais

Tem por objetivos inserir a cultura digital na produção das atividades culturais, fomentar o desenvolvimento das competências e
habilidades artístico-culturais da comunidade, especialmente membro da área rural, incentivar a profissionalização através da arte,
tendo a atividade artesanal como ponto crucial para a geração de emprego e renda, e resgatar e divulgar as manifestações culturais
populares, tais como a musicalidade regional de sanfoneiros e zabumbeiros.

Multilinguagem

O projeto SAPECA pretende dar continuidade a um trabalho com crinaças e adolescentes que já vem sendo desenvolvido ao longo
dos anos, desde 2005, com o objetivo de manter as atividades da instituição, visando ampliar o atendimento e fortalecer a cultura
de nossa terra. Acreditamos que a valorização da arte e da cultura é fundamental na formação cidadã de uma sociedade. O projeto
prevê também a realização de cursos e oficinas, capacitação de monitores, exposição de arte, show de calouros, etc.

Culturas Populares

Resgatar as manifestações culturais da região para que jovens, adultos, crianças, professores, escolas públicas, associações,
comunidades e principalmente os grupos artísticos tenham a oportunidade de apresentar o que sabem na área cultural e conhecer a
produção artesanal do município.

Cultura Afro-descendente

Esta proposta busca a continuidade das ações até então desenvolvidas, através da transformação da Associação São Sebastião em
Ponto de Cultura Quilombola do Tomba, visando fortalecer o sentimento de pertencimento dos moradores, enquanto
remanescentes de quilombolas, através da realização de iniciativas que promovam a valorização e a continuidade das manifestações
tradicionais.

Rua Ernesto Geisel, 958, São
Gotardo, Bom Jesus da Lapa - BA
CEP: 47600-000

Multilinguagem

Nossa proposta busca promover ações culturais para fortalecer as at ividades existentes na entidade, assim como, possibilitar a
ampliação do processo de formação de novos professores e mestres de capoeira, multiplicadores de cultura e criação de novas
oficinas e eventos culturais parar ampliar o raio de ação do Ponto de Cultura.

Maurício Nascimento
Ramos

Rua Marechal Deodoro da Fonseca,
s/n, Centro, Paratinga - BA CEP:
47500-000

Memória

Pretende fortalecer as manifestações tradicionais da região – Marujada, Roda de São Gonçalo, Zabumba Alecri, Reisado, etc - através
da realização de eventos e oficinas com mestres populares, buscando construir um calendário cultural do município. Utilizará a
cultura digital para promover a inclusão digital, para implantar e manter acervo histórico sobre a cultura popular local, e produzirá
um vídeo sobre a cultura local. Promoverá exibição de filmes através da implantação de um cineclube e, buscará alternativas de
geração de renda através de feiras artesanais.

(77) 3481-5999/ (77) 3481-5526/
(77) 99199-1933/ (77) 34812503/ (77) 99165-6160/ (77)
3481-4466

Maria Oliveira do
Nascimento

Rua São Sebastião, s/n, Maravilha
02, Bom Jesus da Lapa - BA CEP:
47600-000

Formação

O projeto pretende assegurar a melhoria da qualidade de vida, integração familiar e social, e a elevação da auto-estima através de
ações como a oficina de capoeira, o curso de pintura em tecidos, madeira, cerâmica e vidro e a implantação de uma biblioteca
comunitária. Além disso, o projeto dará continuidade às ações da entidade, tais como orientação às gestantes sobre higiene e
aleitamento materno.

ascontecibotirama@gmail.com;
dermeval.13@gmail.com;
repereirasantos@hotmail.com

(77) 99946-2316/ (77) 36981163/ (77) 98828-6471/ (77)
3698-1294

Alexsandro de Souza
Teixeira

Rua Alcebiades Quinteiro, 652,
Centro, Ibotirama - BA CEP: 47520000

Artesanato

O projeto realizará oficinas artístico-culturais de teatro, dança, música e literatura com jovens, filhos e filhas de pescadores
artesanais de comunidades ribeirinhas do município de Ibotirama com o intuito de inclusão cultural e fortalecimento da cultura
regional.Realizará também oficinas de artesanato com mulheres pescadoras possibilitando a inclusão social com a finalidade de
geração de renda para as famílias beneficiadas.

08.723.420/0001-08

fundasf@yahoo.com.br;
tokinhacruz@yahoo.com.br

(77) 99935-5255/ (71) 98859
7890/ (77) 98821-9003

Luana Ribeiro Pinto
Araujo

Av. José Carvalho Neves, 69 , 1°
andar, São João, Bom Jesus da Lapa BA CEP: 47600-000

Gestão e Formação
Cultural

Tem por objetivos criar núcleos de produção de produtos culturais – camisas, instrumentos musicais, artesanato, fantasias e trajes
típicos das manifestações populares do Vale do Rio São Franscico; fornecer assessoria técnica para a formação de grupos culturais
com capacitação de multiplicadores; formar, organizar e legalizar ONGs; mapear as manifestações populares da região, promover a
acessibilidade aos bens culturais e conhecimentos técnicos, fortalecer a identidade territorial e integrar os municípios do Velho
Chico.

Cultura, Arte e Ginga

07.764.740/0001-43

eu.negro@bol.com.br;
negalu10@bol.com.br;
jocilon22@hotmail.com

(74) 99954-2211/ (74) 999741041/ (74) 99140-9905/ (74)
98832-5559/ (74) 3662-1820/
(74) 99994-1499

Edeilton Santos Filgueira

Rua Dr. Augusto Torres, 104,
Centro, Barra - BA CEP: 47100-000

http:\\eunegro.wordpress.com

Memória

O projeto pretende elevar a auto estima e desenvolver a competência das comunidades de Barra e Morpará para a sustentabilidade
dos praticantes da capoeira e das danças afro brasileira. Serão realizadas oficinas de capoeira, samba de roda, maculêlê, puxada de
rede e cursos de artefatos de couro e bijuterias. Será montado também um infocentro para promover a inclusão digital, bem como
um cineclube para exibição e discussão de filmes que se relacionem com a realidade local.

Sindicato dos Trabalhadores Rurais de
Igaporã

Teias da Cultura

16.228.199/0001-40

elis-iga@hotmail.com;
albeni.33@hotmail.com.br;
sttrigapora@hotmail.com

(77) 3460-1190/ (77) 991282124/ (77) 999168-7208/ (77)
98102-0627/ (77) 3460-1426/
(77) 99199-5334/ (77) 981342794

Albani Maria dos Santos

Avenida Dr. João Arcanjo Filho, 265,
Centro, Igaporã - BA, CEP: 46490000

www.facebook.com/sttr.igapora

Culturas Populares

O Projeto Teias da Cultura visa a divulgação da cultura Igaporaense que encontra-se inserida no Sertão Baiano, bem como o
desenvolvimento de cadeias produtivas, uma vez que o município de Igaporã dispõe de conhecimentos e oportunidades de difusão
de saberes e fazeres, manifestações culturais e difusão da memória capazes de gerar renda a uma parcela da população que vive
em vunerabilidade social.

01/2014.

Associação de Capoeira Energia da Terra

Resgate Cultural: Valorização, Dinamização e
Resistência da Cultura Afro-Brasileira

05.594.391/0001-33

carlosmacedodias@hotmail.com

(77) 3431-4572/ (77) 981292254/ (77) 98104-1176

Juliana Silva Santos

Rua Antonio Araujo Bulcão, 87,
Primavera, Poções - BA CEP: 5260000 (Próximo Padaria Souza)

Cultura Afro-descendente

Valorizar, dinamizar e promover a resistência da cultura afro-brasileira no território por meio da capoeira. Criação de núcleo de
capoeira no bairro periférico de Poções, oficinas de capoeira, oficinas de instrumentos, dança do maculelê, samba de roda, puxada
de rede, capoeira show e capoeira do amor, confecção de berimbaus. Promover encontros nacionais de capoeira, rodas de
divulgação da capoeira.

-

01/2008.

Associação de Educação para a Vida - ASSEV

PEV Cineclube

01.822.163/0001-12

casadopev@gmail.com;
eneiastrindade@yahoo.com.br

(77) 2101-5200/ (77) 3425-0681/
(77) 3427-5055/ (77) 988121653

Enéias Alves Trindade

Av. Dr. Jorge Teixeira, 9, Candeias,
Vitória da Conquista - BA. CEP:
45050-450

Audiovisual

Objetiva promover o acesso do público jovem à produção de filmes nacionais(curtas e longas metragens), aproximando da
linguagem do cinema e da fotografia crianças e adolescentes das escolas públicas de Vitória da Conquista,incluindo jovens em
situação de risco social e autores de atos infracionais.Promoverá também apresentações de exposições e musicais regionais.

-

01/2008.

Associação Estadual de Cooperação Agrícola - Educação, Cultura e Formação no Campo: na
AECA-BA
luta pela Reforma Agrária

02.702.661/0001-94

secmstba@yahoo.com.br

(71) 3321-7285/ (71) 988404707

Adenilsa Monteiro do
Amaral Alvarez

Rua do Castenheda, 65, Nazaré,
Salvador - BA, CEP: 40040-190

Formação

O objetivo é transformar o Centro de Formação Pátria Livre num espaço de convivência e formação cultural, teórica e política para
os assentados e comunidade geral, incentivando os espaços coletivos de produção cultural e resgate das raízes locais, através da
realização de atividades (teatro, artesanato, comunicação, capoeira, inclusão digital, audiovisual, etc) que incentivem a criatividade
camponesa, a expressão de sua identidade e a valorização de suas expectativas e auto estima.

Vale do
Jiquiriçá

Maracás

-

01/2014.

Associação Grupo Concriz - Poetas,
Recitadores e Afins

Ponto de Cultura Poesia da Boca pra Fora

11.000.956/0001-00

grupoconcriz@gmail.com,
nascimento_jm@hotmail.com;
edmarvieira1@gmail.com

(73) 99195-4649/ (73) 991712060/ (73) 98858-6573/ (73)
98803-0416

Aleandro Froes Sena

Rua Amadeu Sóglia, 58, Centro,
Maracás - BA CEP: 45360-000

Vale do
Jiquiriçá

Ubaíra

-

01/2008.

Sindicato dos Trabalhadores Rurais de
Ubaíra

Colméia de Talentos do Vale do Jiquiriçá

16.434.359/0001-07

pontodeculturadeubaira@gmail.com;
joaodovalept@hotmail.com

(75) 3544-2148/ (75) 3544-2297/
(75) 98811-1255/ (75) 35442297

João de Souza do Vale

Rua Nathur de Assis, s/n, Centro,
Ubaíra - BA, CEP: 45310-000

Velho Chico

Oliveira dos
Brejinhos

-

01/2014.

Associação Brejinhense de Apoio a Criança,
ao Adolescente e a Cultura

Projeto SAPECA (Serviço de Apoio, Proteção e
Educação a Criança, Adolescente e Jovens no
município de Oliveira dos Brejinhos)

08.974.143/0001-06

projeto.sapeca@gmail.com;
leandra.of@hotmail.com;
reginaldolimma35@gmail.com;
sollange.ferreira@hotmail.com

(77) 99962-0097/ (77) 999838223/ (77) 99962-4807/ (77)
99827-1870

Leandra de Oliveira
Ferreira

Rua Padre José, S/N, Vila Maria,
Oliveira dos Brejinhos - BA CEP:
47530-000

Velho Chico

Sítio do
Mato

-

01/2014.

Associação Comunitária Amigos de Sítio do
Mato Gameleira e Região

A Casa do Saber "Resgatando e valorizando os
saberes artísticos"

08.664.601/0001-00

aparecido.gamela@hotmail.com;
cleuleite02@hotmail.com

(77) 99971-5377/ (77) 999703692/ (77) 99992-2094

Aparecido Pereira da Silva

Rua Goes Calmon, S/N, Gameleira,
Sítio do Mato - BA CEP: 47610-000

Velho Chico

Paratinga

-

01/2014.

Associação de Desenvolvimento
Comunitário São Sebastião

Ponto de Cultura Quilombola de Tomba

06.158.187/0001-32

nilmagomes.silva@hotmail.com;
asaosebastiao@ig.com.br;
uilianpjmp@hotmail.com

(77) 3664-2485/ (77) 999279862/ (77) 99973-0537

Hudson Moreira Santana

Praça da Bandeira, 318, Tomba,
Paratinga - BA CEP: 47500-000

Velho Chico

Bom Jesus
da Lapa

-

01/2014.

Associação Lapense de Capoeira Ginga Bahia

Ponto de Cultura Cidade Cidadã

01.942.404/0001-67

raquelleite98@yahoo.com.br;
ravioliveira.oliveira@gmail.com

(77) 99194-3079/ (77) 991019993

Raquel Cordeiro Leite

Velho Chico

Paratinga

-

01/2008.

Centro Cultural do Rio Branco

Paratinga Viva - Resgate a Cultura Popular

04.459.383/0001-11

jorgeserrasantos@ig.com.br

(77) 3664-2696/ (77) 999542050

Velho Chico

Bom Jesus
da Lapa

-

01/2008.

Centro Espírita Obreiros do Porvir - CEOP

Projeto Semear

16.237.166/0001-66

maristelaribeironunes@hotmail.com;
novohorizontehotel@hotmail.com;
andredelapa@hotmail.com

Velho Chico

Ibotirama

-

01/2008.

Cooperativa de Profissionais em Assessoria e
Consultoria Técnica LTDA - ASCONTEC

Tarrafa Cultural

02.733.436/0001-15

Velho Chico

Bom Jesus
da Lapa

-

01/2008.

Fundação Cultural do Vale do Rio São
Francisco - FUNDASF

Território Velho Chico

Velho Chico

Barra

-

01/2008.

Fundação de Capoeira Eu Negro

Velho Chico

Igaporã

-

01/2014.

Vitória da
Conquista

Poções

-

Vitória da
Conquista

Vitória da
Conquista

Vitória da
Conquista

Barra do
Choça

www.grupoconcriz.blogspot.com

Facebook: Projeto SAPECA

www.tombafm.com.br

www.pev.org.br

Vitória da
Conquista

Vitória da
Conquista

-

01/2014.

Centro Popular de Inclusão Social - CEPIS

Construarte: Pelos Caminhos da Cultura

08.111.888/0001-41

hernando_amaral@yahoo.com.br;
aguimaraes1@hotmail.com;
elizvasconcelos@hotmail.com,
centro_popular@yahoo.com.br,
saojosep@hotmail.com,
saojosep@yahoo.com.br

Vitória da
Conquista

Vitória da
Conquista

-

01/2008.

Cia Mary Marie de Teatro

TeatrAção para a Infância

04.073.992/0001-38

ciameremarieteatro@gmail.com;
jeanemarie2012@hotmail.com;
cesarsandes@yahoo.com.br

Vitória da
Conquista

Vitória da
Conquista

-

01/2008.

Grupo Avante Época-Teatro

Cidadania Cênica

15.015.779/0001-96

avanteepoca@yahoo.com.br;
avaniltoncarneiro@yahoo.com.br

(77) 3426-0236/ (77) 988360200/ (77) 3426-0236

Maria Célia Santos
Carneiro

Vitória da
Conquista

Vitória da
Conquista

-

01/2008.

Movimento Cultural Consciência Negra

A Musicalidade do Universo da capoeira e do
Ylê Axé

04.938.592/0001-48

capoeiraconsciencia@yahoo.com.br

(77) 3423-6154/ (77) 991111972/ (77) 3084-4961

Vitória da
Conquista

Vitória da
Conquista

(Barra do Choça,
Anagé)

01/2008.

Sociedade Litero-Musical de Vitória da
Conquista

De Vento em Boca

04.963.363/0001-83

danini21@gmail.com;
jrsilvarodrigues@yahoo.com.br;
joaoomar@gmail.com;
clauminerva2012@hotmail.com;
tamara_almeida19@hotmail.com

(77) 3422-4128/ (77) 988230067/ (77) 98808-3065/ (77)
98805-5859/ (77) 3422-8215/
(77) 3421-9165/ (77) 3422-3929/
(77) 98827-4859/ (77) 988193287

(77) 98814-5215/ (77) 988412004/ (77) 98827-0498/ (77)
98802-4721

Facebook.com/cepis 2014

Multilinguagem

Recuperar a cultura das populações onde atuaá, criando multiplicadores e preparando as crianças e jovens para atuarem nas áreas
da dança, do teatro e da música e da produ~ção de imagens e criação de arquivo de memória das comunidades englobadas, no
intuito de garantir que os saberes e histórias da população sejam preservadas.

ciamarymariedeteatro.blogspot

Infância

O projeto é dirigido para crianças de 7 a 12 anos, mas envolverá deficientes visuais, artes-educadores, artistas, professores de
escolas públicas, mães e avós do município de Vitória da Conquista tendo como foco o teatro para a infância. Serão realizadas
oficinas de teatro para crianças, oficina de palhaços para arte-educadores, professores, artistas e pessoas que trabalham com a
criança na área de saúde, oficina de produção textual para crianças, e oficina de contação de história para mães e avós das crianças
envolvidas no projeto.

Caminho 02, URBIS V, Bairro
Alvorada, Vitória da Conquista - BA
CEP: 45077-092

Teatro e Dança

O projeto vai desenvolver cursos de Teatro, Dança, Confecção de Elementos das Artes Cênicas em Pelúcia e alguns itens circenses,
Leitura Dramática e análise de texto, publicação de livros teatrais, dentre outras.

Gomar Santos Novais

Av. Aracajú, 233, Brasil, Vitória da
Conquista - BA CEP: 45025-370

Afro - Descendente

O objetivo primordial é resgatar a musicalidade preservada nas comunidades tradicionais de quilombo, terreiros, dos sambistas e
praticantes da capoeira através da transmissão oral, e capacitar multiplicadores desse saber afro no município de Vitória da
Conquista. O projeto prevê a realização de vários cursos partindo do resgate dos saberes entre os mais idosos através da oralidade e
socialização nos cursos, buscando formar multiplicadores dos fundamentos da capoeira, maculêlê, samba de roda e do Candomblé
Nação Keto.

Márcia Santos Silva

Rua João Pessoa, 289, Centro,
Vitória da Conquista - BA CEP:
45000-000

Música

O projeto consiste na multiplicação de ações educativas musicais a partir da capacitação de monitores num programa de ensino de
instrumentos de sopro, difundindo esta prática em escolas municipais e espaços possíveis em associações de bairro, em Vitória da
Conquista, Anagé e Barra do Choça, com a criação de fanfarras e pequenas conjuntos.• Atingirá diretamente cerca de 450 pessoas,
com atividades práticas musicais,ampliando o acervo de instrumentos musicais registando também as atividades desenvolvidas no
projeto.

Ariana Santos Guimarães
Andrade

Av Laura Nunes, S/N, Espírito Santo,
Vitória da Conquista - BA, CEP:
45037-270

(77) 3421-7084/ (77) 99201Rua 05, Quadra B, 04, INOCOOP I,
0581/ (77) 98819-1771/ (77)
Jeane Mary Rocha Sandes Candeias, Vitória da Conquista - BA
3427-1278/ (77) 3421-7084/ (77)
CEP: 45055-000
98837-9082

http://acbguarani.blogspot.com.br/

