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Espetáculo convida a família para diversão no Domingo tem Teatro
Fazcultura
Postado em: 17/05/2019 14:30

O grupo Teatro Griô apresenta o espetáculo das edições dos dias 19 e 26 de maio do projeto
apoiado pelo Fazcultura

Causos de Zé Bocó - Foto de Wendel Assis e Ismael Silva

O espetáculo inédito "Causos de Zé Bocó e Mané Preguiça", do Grupo Teatro Griô, se apresenta
nos dias 19 e 26 de maio, às 10h30. no Teatro do Centro Universitário de Cultura e Arte (CUCA), em
Feira de Santana-BA. A apresentação faz parte do projeto Domingo Tem Teatro, que tem patrocínio
do Fazcultura. O Teatro Griô, por sua vez, tem apoio financeiro do Fundo de Cultura, via edital de
apoio a grupos e coletivos culturais.
O premiado Teatro Griô tem como fonte de inspiração a arte dos narradores de história, brincantes
e palhaços, com sua simplicidade, humor e poesia. "Causos de Zé Bocó e Mané Preguiça" é uma
grande mistura de narrativas do grupo com tramas cheias de humor, lirismo e muita alegria. O
espetáculo convida a família inteira a vir tranquilo, deixar a preguiça de lado e dar boas risadas com
as histórias de Zé Mané e companhia. A montagem traz causos do Romanceiro Popular Nordestino
acompanhados de muita cantoria, executada ao vivo por narradores e músicos, alegres e coloridos,
o que deixa o espetáculo ainda mais fascinante.
No Domingo Tem Teatro criança ou adulto pode se tornar um fã de carteirinha fazendo a sua
inscrição aos domingos no horário das 9h às 12h30 ou se preferir pela internet, através do site da
Cia. Cuca de Teatro pelo link: https://goo.gl/forms/0SVtGxHSTBLcd2vH2. Com a carteirinha em
mãos, além do desconto no valor do ingresso, o público passa a obter mais vantagens e benefícios,
como reserva de ingressos, participação nos Sorteios semanais, Sorteio Meio de Ano e no Especial
de Final de Ano com o apoio dos parceiros. No programa do Sócio não há cobrança de mensalidade
ou taxas de manutenção. Todos os benefícios e vantagens são válidos para o ano de 2019.
O ingresso custa R$18,00, meia promocional para adultos, a criança a partir de 02 anos já paga
meia. E quem é fã de carteirinha do DTT tem descontos nos ingressos em todas as sessões.
O Domingo Tem Teatro é um projeto realizado pelos produtores Henrique Motté e Elizete Destéffani
da Cia. Cuca de Teatro e em 2019 completa 15 anos de atividade em Feira de Santana atendendo
um publico de mais de 106.173 espectadores, com uma expressiva participação de mães e pais
ávidos por novidades. Nessa temporada, conta com o patrocínio das empresas Pererê, Atacadão
São Roque, BN Mascarenhas e do Governo do Estado da Bahia, através do Fazcultura, Secretaria
de Cultura do Estado da Bahia (SecultBA) e Secretaria da Fazenda (Sefaz). O projeto acontece de
março a dezembro, sempre às 10h30, no Teatro do CUCA.
FAZCULTURA – Parceria entre a SecultBA e a Secretaria da Fazenda (Sefaz), o mecanismo
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integra o Sistema Estadual de Fomento à Cultura, composto também pelo Fundo de Cultura da
Bahia (FCBA). O objetivo é promover ações de patrocínio cultural por meio de renúncia fiscal,
contribuindo para estimular o desenvolvimento cultural da Bahia, ao tempo em que possibilita às
empresas patrocinadoras associar sua imagem diretamente às ações culturais que considerem mais
adequadas, levando em consideração que esse tipo de patrocínio conta atualmente com um
expressivo apoio da opinião pública.
Fundo de Cultura do Estado da Bahia (FCBA) – Criado em 2005 para incentivar e estimular as
produções artístico-culturais baianas, o Fundo de Cultura é gerido pelas Secretarias da Cultura e da
Fazenda. O mecanismo custeia, total ou parcialmente, projetos estritamente culturais de iniciativa de
pessoas físicas ou jurídicas de direito público ou privado. Os projetos financiados pelo Fundo de
Cultura são, preferencialmente, aqueles que apesar da importância do seu significado, sejam de
baixo apelo mercadológico, o que dificulta a obtenção de patrocínio junto à iniciativa privada. O
FCBA está estruturado em 4 (quatro) linhas de apoio, modelo de referência para outros estados da
federação: Ações Continuadas de Instituições Culturais sem fins lucrativos; Eventos Culturais
Calendarizados; Mobilidade Cultural e Editais Setoriais.
SERVIÇO
Domingo tem Teatro
Quando: Dias 19 e 26 de maio de 2019
Espetáculo: "Causos de Zé Bocó e Mané Preguiça!"
Duração: 50min. | Classificação: Livre
Grupo: Teatro Griô Salvador -BA
Bilheteria, Praça de Alimentação e Lazer: A partir das 9h.
Horário de início do espetáculo: Às 10h30
Local: Teatro do CUCA (Rua Conselheiro Franco, 66 – Centro – Feira de Santana – BA)
Ingressos: Inteira: R$ 36,00 | Meia: R$ 18,00 (Meia Promocional para adultos, a criança já paga
meia) | Sócios DTT: Tem 2,00 de desconto no valor da meia.
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