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PLANEJAMENTO ANUAL – SECRETARIA DE CULTURA 

 

 Brejo Festival: realizado geralmente entre os meses de maio e julho, o 

Brejo Festival, um evento de música independente que conta com a 

colaboração do Coletivo Brejo segue neste ano em sua sexta edição, 

recebendo uma média de mil pessoas em todas as suas ações (oficinas, 

workshops, palestras, mostras e shows). Para a realização do evento 

são necessários banheiros químicos, tendas, estrutura de palco, som e 

iluminação, gerador, refeições, hospedagem e transporte para equipes 

de trabalho e artistas, técnicos e produtores.  

 Exposição Nacional de Orquídeas de Piracanjuba: evento de maior 

exposição da cultura e da economia criativa de nossa cidade, que reúne 

há trinta e seis edições cerca de três mil pessoas em seu final de 

semana de realização. Por se tratar de um grande evento, que sempre 

ocorre no mês de maio, este requer uma estrutura complexa, contando 

com palcos, equipamentos de som e iluminação, gerador, tendas, 

banheiros químicos, refeições, hospedagem e outras demandas que 

surgem da necessidade de se realizar o evento a contento.  

 Festa 13 de Maio da Associação Quilombola Ana Laura de Piracanjuba: 

como o próprio nome diz, o evento ocorre sempre no mês de maio, em 

conformidade com o dia em que se celebra a assinatura da Lei Áurea, a 

Festa 13 de Maio da Associação Quilombola Ana Laura reúne, além de 

seus membros efetivos, uma média de 300 pessoas, numa tradição que 

se estende por anos em nossa cidade, numa manifestação de resgate e 

valorização da cultura do povo de cor. É necessário enfatizar que, de 

acordo com a Lei Municipal de número 1.641/2014, de 06 de maio de 

2014, a Associação é parte integrante da Secretaria Municipal de 

Cultura, sendo, portanto, de responsabilidade da Secretaria a sua 

manutenção e incentivo cultural, e ainda, que a Associação, mesmo 
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certificada recentemente com o título da Fundação Palmares não conta 

com recursos federais para suas atividades. O evento necessita de 

banheiros químicos, tendas, equipamentos de som e luz, gerador, além 

de gêneros alimentícios para café da manhã, almoço, lanche e jantar, 

dentre outros objetos que possam vir a ser necessários. 

 Circuito de Cinema Popular: realizado comumente entre os meses de 

março e junho, o evento é uma co-produção da Secretaria Municipal de 

Cultura e o Instituto de Cultura e Meio Ambiente – ICUMAM. Em sua 10ª 

Edição neste ano de 2014, o Circuito de Cinema Popular em 

Piracanjuba reúne média de 400 pessoas que têm a oportunidade de 

acompanhar exibição cinematográfica no alcance do objetivo do Projeto, 

que é de oportunizar o acesso à sétima arte às comunidades que não 

possuem salas de exibição. Para a realização deste evento são 

necessárias diárias de hospedagem, locação de equipamentos de som e 

luz, gerador, tendas, banheiros químicos, refeições, e demais objetos 

que porventura venham a ser requisitados. 

 Regional de Amigos, Viola e Canções: tradicional evento de valorização 

e resgate da música caipira, componente fundamental da cultura 

popular, a Regional de Amigos, Viola e Canções neste ano de 2016 

completa 21 anos, sempre com o intuito de estimular a criação de 

artistas locais que encontram no evento, a oportunidade de expor sua 

cultura e manifestar sua raiz musical. Realizado comumente na primeira 

quinzena do ano, o evento necessita de estrutura de som, luz e palco, 

gerador, gêneros alimentícios, além de incentivo cultural aos mestres da 

música caipira. No ano de 2016 reuniu cerca de 1.000 pessoas.  

 Festival de Teatro de Piracanjuba: realizado no mês de setembro, o 

Festival de Teatro de Piracanjuba neste ano de 2017 encontra-se em 

sua terceira edição, recebendo diversos grupos teatrais para 

apresentações e oficinas, reunindo uma média de 5.000 mil 

espectadores ao longo de seus dias de realização. Conta com uma 
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estrutura que necessita de palcos e equipamentos de luz e som 

especiais para a realização de espetáculos teatrais, gerador, além de 

refeições, hospedagem e transporte para as equipes que trabalham, 

tanto na produção quanto nas apresentações. 

 Dia Municipal da Consciência Negra: instituído pela Lei Municipal de 

número 1.584/2013, de 28 de junho de 2013, o Dia Municipal da 

Consciência Negra tornou-se um importante momento para a Secretaria 

de Cultura no que tange à sua atuação frente à Associação Quilombola 

Ana Laura, recentemente certificada pela Fundação Palmares. Trata-se 

de um momento de resgate, valorização, fruição e permanência das 

manifestações da cultura negra em nosso município, além de constituir 

importante instrumento de conscientização da população acerca das 

garantias dos direitos do povo de cor. Realizado sempre no mês de 

novembro, o evento reúne cerca de 500 pessoas e necessita de tendas, 

banheiros químicos, estrutura de palco, som e luz, gerador, além de 

refeições, hospedagem e transporte de equipes de trabalho.  

 Semana Cultural: criada em virtude das comemorações ao aniversário 

da cidade pelo então Departamento de Cultura da Secretaria de 

Educação, a Semana Cultural, realizada sempre no mês de novembro, 

desde a criação da Secretaria de Cultura adquiriu um caráter mais 

amplo, oportunizando a manifestação de todos os setores culturais: 

teatro, dança, circo, artes plásticas, etc. Em sua semana de realização 

recebe um público de cerca de 6.000 pessoas, já que conta também 

com o Desfile Cívico e almoço servido à população da cidade. 

Exatamente por isso exige uma grande estrutura de palco, som, luz, 

gerador, arquibancadas, gêneros alimentícios e/ou refeições, 

hospedagem, transporte, além de tendas, banheiros químicos e outros 

objetos que porventura venha a ser necessários.  

 Feira Frutos da Terra: criada em parceria com os feirantes e artesãos 

locais, a Feira Frutos da Terra acontece em nossa cidade todas as 
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sextas-feiras, valorizando o fazer artesanal além de proporcionar o 

desenvolvimento econômico local. A Feria conta com o apoio irrestrito 

da Secretaria de Cultura que oportuniza naquele espaço a apresentação 

de artistas da área de música de nosso município na garantia da fruição 

de seus trabalhos e de apreciação da população à arte produzida por 

eles. Para que seja possível movimentar esta ação cultural são 

necessários recursos para pagamento de cachês aos artistas, locação, 

montagem, desmontagem e operação de equipamentos de sonorização 

e iluminação, além de porventura, transporte, alimentação e 

hospedagem de artistas e técnicos que ali venham a prestar seus 

serviços.  

E ainda, 

 Apoio a artistas locais e às manifestações de nossa cultura: vários são 

os apoios a artistas locais que se definem em pagamentos de cachês, 

além de estrutura para suas manifestações, como palco, som, 

iluminação, materiais gráficos de divulgação. Não se trata de um evento 

em si, mas de um assentimento à Constituição Federal, no que diz 

respeito ao papel do Poder Público diante das garantias das 

manifestações culturais de uma determinada comunidade. Desta forma, 

cantores, atores, artistas plásticos, dançarinos, artesãos, artistas 

populares, remanescentes de quilombos, tecelãs, dentre outros têm na 

Secretaria de Cultura o apoio necessário para que a cultura manifestada 

por todos eles seja preservada, garantida e valorizada.   

  

 




