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A Secretaria de Estado da Cultura de Alagoas, cumpre seu papel es-
tratégico de articuladora dos atores do universo cultural no Estado, procurando 
incentivar, aprimorar, implementar, acompanhar e avaliar as políticas públicas 
de cultura. 

Este Relatório de Gestão, ano 2015, é o resultado de um trabalho de 
equipe, comprometida com o Projeto de Governo, em promover ações afirmati-
vas, visando à democratização e o acesso as diversas manifestações artísti-
cas, buscando resgatar o sentimento de pertencimento do povo alagoano. 

 

 

Mellina Torres Freitas 

Secretária de Estado da Cultura de Alagoas 



RELATÓRIO DAS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETE - ANO 2015 

 

Durante o ano de 2015, a Chefia de Gabinete, e sua assessoria de-
senvolveram atividades de gerência, execução e coordenação dos serviços do 
Gabinete, prestando assistência e assessoramento a Secretária de Estado da 
Cultura, assim como a Secretária Executiva de Gestão Interna, em assuntos de 
sua competência, e cuidando do expediente oficial da Secretaria, conforme a-
baixo: 

 Coordenar e supervisionar as atividades desenvolvidas pelo Gabine-
te da Secretaria de Estado da Cultura; 

 Elaborar despachos e decisões em processos no âmbito da Secult;  

 Recepcionar e atender ao público em audiências; 

 Organizar a agenda da Secretária de Estado da Cultura, e da Secre-
tária Executiva de Gestão Interna, de forma que suas audiências fos-
sem coerentes com suas atividades e ao atendimento às autoridades 
e visitantes em geral; 

 Produzir a correspondência oficial do Gabinete destinada aos outros 
órgãos, assim como correspondências internas;  

 Examinar e preparar o expediente administrativo encaminhado a Se-
cretária; 

 Reunir funcionários e pontuar assuntos relativos ao bom funciona-
mento da Secretaria; 

 Preparar, organizar e manter arquivo de documentos oficiais e cor-
respondências; 

 Instaurar e acompanhar o andamento dos processos administrativos. 

 Acompanhar a Secretária em audiências e eventos externos; 

 Praticar os atos de administração geral do Gabinete. 

A missão da Chefia de Gabinete desta Secretaria de Estado da Cul-
tura, de promover o apoio a Secretária e, assim como à Secretária Executiva 
de Gestão Interna, ao pronto atendimento no desenvolvimento das ações, exe-
cução de suas atividades tem sido cumprida junto aos principais órgãos e enti-
dades do setor público e privado, possibilitando a maximização dos resultados 
das ações. 

 

Cirleide Silvestre Medeiros de Almeida 

Chefe de Gabinete 

 

 



RELATÓRIO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA DE GOVERNANÇA E 
TRANSPARÊNCIA – ANO 2015 

 

Após a implantação da Lei Delegada N° 47 de 10 de Agosto de 
2015, criou-se o cargo que hoje ocupo, de Assessoria de Governança e Trans-
parência, o qual tem como escopo a função estratégica no novo formato de 
reestruturação do modelo Administrativo do Poder Executivo Estadual para tra-
zer transparência administrativa e proximidade com a sociedade, visando atin-
gir os Princípios elencados na nossa Carta Magna em seu artigo 37 (Legalida-
de, Impessoalidade, Moralidade, Publicidade e Eficiência), no que concernem 
as atividades prestadas à sociedade pela Secretaria. 

Neste diapasão, a Assessoria de Governança tem o dever de orien-
tar e preparar a Secult para o novo modelo de Gestão na visão atual do Gover-
no do Estado, articulando e promovendo reuniões de orientações à todos os 
funcionários e servidores. Devendo sempre subsidiar a titular da pasta, Secre-
taria Mellina Freitas, com as informações que facilitem à prática dos Princípios 
de Gestão supracitados. Ademais, acompanhar e enviar as evidências que 
comprovam a realização das ações dentro do prazo firmado pela Secretaria, 
através do Plano de Estruturação das Ações do Governo, estabelecido pelo 
Chefe do Poder Executivo, no plano Anual de Trabalho. 

É papel desta assessoria estabelecer o Controle Interno, instituindo 
um mecanismo de auditoria nos processos, sob a ótica da coordenação da 
Controladoria Geral do Estado, monitorando e avaliando as aplicações das po-
líticas públicas de transparência, buscando atingir o princípio da eficiência para 
gestão.Esta assessoria presta consultoria Jurídica, elaborando, analisando e 
opinando nas Minutas de contratos, convênios e Editais, exercendo outras atri-
buições correlatas de natureza jurídica que se faça necessária a consecução 
da atividade oferecida pela Secult, todos sob a orientação da Douta Procurado-
ria Geral do Estado. 

Desta feita, é com enorme satisfação que participamos da atividade 
cultural do Estado, realizando os serviços, ora mencionados, com presteza e 
dedicação para atingir juntamente com a Equipe Secult, o bem da coletividade, 
visando a redução da marginalização e possibilidade de inserir na sociedade o 
pertencimento de cultura do povo alagoano. 

 

Mariana Araújo de Vasconcelos 

Assessora de Governança e Transparência 

 

 



RELATÓRIO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO – 
ANO 2015 

 

A Assessoria de Comunicação é uma atividade que estabelece uma 
ligação entre uma entidade e o público, administrando de maneira eficaz a in-
formação. A Ascom também possui responsabilidade social, por meio da identi-
ficação do órgão com a sociedade através do desempenho positivo da mensa-
gem nos veículos de comunicação. 

Foram atribuições da Assessoria de Comunicação da Secretaria de 
Estado da Cultura de Alagoas fazer o acompanhamento dos projetos e difusão 
das informações midiáticas, atualizar o site institucional com notícias e fotos, 
elaboração de briefings, produção e edição de vídeos institucionais e organiza-
ção de eventos. Durante as solenidades, a Ascom fez registros fotográficos, 
jornalísticos, cerimoniais, filmagens, e postagens nas redes sociais.  

A Assessoria prestou assistência às unidades organizacionais inter-
nas da Secretaria, auxiliando também na formatação do livro “Biblioteca Públi-
ca Estadual Graciliano Ramos – 150 anos”. Também coube à Ascom, assesso-
rar no planejamento, organização, execução e avaliação de políticas públicas 
da Secretaria.  

As funções da Ascom/Secult foram subdivididas em quatro pontos 
estratégicos: assessoria de imprensa, relações públicas, publicidade & propa-
ganda e gestão de redes sociais. 

Durante o ano, a imprensa alagoana recebeu 296 releases, infor-
mando as diversas ações da Secult. Para cada atividade desenvolvida, a As-
com encaminhou estrategicamente o press-release, visando o fluxo da infor-
mação de modo assertivo. As pautas foram sugeridas por e-mail e telefone, 
firmando assim um bom relacionamento com os profissionais da comunicação, 
tratando de todos os questionamentos dos jornalistas com objetividade e trans-
parência. 

Também foram encaminhados à imprensa convites para cobertura 
midiática das diversas atividades desenvolvidas pela Secult. Desta forma, fo-
ram agendadas e veiculadas mais de 200 entrevistas e matérias em TVs e rá-
dios. Diariamente, a Ascom realiza a clipagem de reportagens específicas ou 
relacionadas à Secretaria, formatando uma planilha encaminhada à Secretaria 
de Estado da Comunicação (Secom), semanalmente e mensalmente. 

A Ascom fez um levantamento de público diretamente relacionado à 
cultura para estabelecer um relacionamento institucional. Funcionários, colabo-
radores, comunidade, governo, imprensa, entidades de classe, receberam in-
formações dos projetos desenvolvidos pela Secult através do envio de e-mail 
mala-direta. Esta assessoria também agendou visitas da titular da pasta a es-
paços e entidades culturais, a fim de criar parcerias institucionais. 



A realização de campanha publicitária dos equipamentos culturais 
do estado, nas diversas mídias, disseminou os espaços, aumentando o número 
de visitantes. A propaganda ganhou força na sociedade com o slogan “É seu, 
você tem que conhecer”, produzindo uma mensagem coerente e duradoura. 

A Ascom implantou um plano de comunicação digital mensal, com o 
envio de cronograma para Direção de Artes da Secom, com datas comemorati-
vas relacionadas à cultura para a elaboração de cards para postagem nas re-
des sociais. A Assessoria desenvolveu materiais gráficos como folders, livretos, 
adesivos, plotagem de exposição, banners, como forma de difundir e valorizar 
as diversas manifestações culturais. Também foram renovadas as logomarcas 
das placas sinalizadoras dos equipamentos culturais.  

As redes sociais da Secult foram destacadas entre os perfis gover-
namentais pela constante atualização, número de seguidores e engajamento 
digital. A utilização de vídeos, fotos, cards e hashtags foi executada de forma 
alinhada, observando o alcance das postagens, horário de maior audiência na 
internet e relevância da informação. A gestão da mídia digital também inclui o 
monitoramento de menções e feedback dos usuários. 

O Instagram foi criado em fevereiro de 2015, alcançando até de-
zembro 3.883 seguidores e 1.249 publicações. No Facebook, 8.754 curtidas na 
fanpage e alcance de notícias para mais de três mil usuários por semana. No 
Twitter, foram 1.127 postagens para os 4.279 seguidores. 

 Balanço de Atividades de Mídia (Janeiro/Novembro) 

 Quantidade de Entrevistas em Rádio: 65 
 Quantidade de Entrevistas em TV: 63 
 Quantidade de Releases enviados: 296 
 Quantidade de matérias publicadas em sites: 1.901 
 Quantidade de Seguidores nas Redes Sociais: 

Instagram: 3.883 

Twitter: 4.279 

Facebook: 8.754 

Diante do exposto, a Assessoria de Comunicação da Secretaria de 
Estado da Cultura realizou a divulgação de todas as ações desenvolvidas du-
rante o ano entre os meios de comunicação do Estado, estabelecendo uma 
relação positiva com a mídia alagoana. 

Desta forma, os projetos da Secretaria de Estado da Cultura ganha-
ram grande visibilidade, destacando as atividades afirmativas do Governo de 
Alagoas para toda sociedade. 

Maria Teresa Machado Pereira Tenório Sá 



Assessora de Comunicação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RELATÓRIO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA DO PRÓ-MEMÓRIA – ANO 
2015 

 

Este relatório vem tratar resumidamente das funções e atividades 
sob responsabilidade do Pró-Memória, setor da Secretaria de Estado da Cultu-
ra que tem por finalidade a proteção e promoção do patrimônio cultural, históri-
co, natural e científico alagoano, através da pesquisa, documentação, restau-
ração e difusão da produção técnica e científica necessárias à preservação 
desses bens, além da colaboração na formulação de políticas culturais em ge-
ral, incluindo-se aí a Educação Patrimonial.  

FISCALIZAÇÃO DO PATRIMÔMIO MATERIAL (EDIFICADO)  

 42 (quarenta e dois) de bens tombados isoladamente entre arquitetura 
civil, militar e religiosa;  

 Conjuntos urbanos e sítios históricos – 04 (quatro);  

 Cidades, vilas e povoados – 03 (três).  



Alguns pedidos de tombamento para imóveis de relevância histórico-
artística aguardam instrução processual, como também o atendimento de al-
gumas pendências para sua inclusão no Livro de Tombo nº 2 – Edifícios e mo-
numentos isolados.  

Dentre eles, temos realizado uma investigação no tocante à análise 
de parecer do Processo de nº 2600-275/2015, pertinente à solicitação do tom-
bamento da Sociedade de Medicina de Alagoas, da arquiteta Lygia Fernandes 
– Vigente. 

Vem sendo realizado um estudo acerca da relevância do papel da 
edificação no contexto urbano da cidade de Maceió, bem como da significância 
da arquitetura no legado modernista alagoano.  

Quanto à elaboração de novos projetos de restauração de edifica-
ções tombadas, mediante a constatação de uma necessidade de intervenção, 
foram abertos os processos:  

 Elaboração de Projeto de Restauração da Antiga Cadeia Pública de 
Mata Grande – Vigente. Foi requerida a intercessão, juntamente ao 
Serveal, para a elaboração do Projeto de Restauração, bem como de 
seus projetos complementares, planilha orçamentária e especifica-
ções técnicas da Antiga Cadeia Pública de Mata Grande, bem históri-
co tombado através do decreto nº 4.188/2009.  

 Elaboração de Projeto de Restauração da Antiga Cadeia de Porto de 
Pedras – Vigente. Foi requerida a intercessão, juntamente ao Serve-
al, para a elaboração do Projeto de Restauração, bem como de seus 
projetos complementares, planilha orçamentária e especificações téc-
nicas da antiga cadeia de Porto de Pedras, bem histórico tombado a-
través do decreto nº 3.365/2006.  

GESTÃO DE CONVÊNIOS  

 Convênio nº 728206/2009 - Restauração da Igreja Nossa Senhora do Ó, 
bairro de IPIOCA – Vigente. Foi aprovado pelo MinC a prorrogação do 
Convênio por mais 01 (um) ano correspondendo ao valor de R$ 
300.000,00 (trezentos mil reais), que será destinado a compra de mate-
riais e realização de serviços que darão continuidade ao processo de 
restauro da Igreja. Está sendo realizado o levantamento de custos para 
adequação do Plano de Trabalho e o mesmo deverá seguir todos os 
trâmites para a realização de licitação pública.  

 

 Convênio nº 763209/2011 - Patrimônio Cultural Imaterial – PCI – Vigen-
te. Vem sendo realizado ao longo do ano um mapeamento e inventário 
do Patrimônio Cultural Imaterial de Alagoas, através de um convênio en-
tre Secretaria de Estado da Cultura e o Iphan. Atualmente, o Pró-
Memória vem analisando os 3 (três) relatórios apresentados pela Fun-
depes, com objetivo de identificar, registrar e salvaguardar o Patrimônio 



Alagoano. Além disso, vem sendo solicitada a abertura de processo ad-
ministrativo para a contratação de empresa de consultoria especializada 
no tempo de 08 (oito) meses, a se encerrar no mês de julho do ano sub-
seqüente. 

 

 Convênio nº 723563/2009 - Escola Arquidiocesana em Maceió – Vigen-
te. Foi solicitada a aquisição de produtos para oficina de restauro da Es-
cola Arquidiocesana em Maceió e abertos 27 (vinte e sete) processos 
para aquisição de materiais e realização de serviços que se encontram 
em instrução processual. Alguns materiais de consumo e permanente já 
foram adquiridos e entregues. Por se tratar de um convênio de 2009, o 
Plano de Trabalho apresenta valores defasados. Em razão deste au-
mento, foi realizado um reajuste para o cumprimento da aquisição dos 
materiais restantes. Também foi aberto o processo administrativo para a 
contratação de empresa especializada em elaboração de projeto muse-
ográfico/expográfico, pertinente à implantação da Escola Arquidiocesana 
de Artes.  

 

 Contrato nº 045/2014 – CPL/AL - Recuperação do Palácio Marechal Flo-
riano Peixoto – MUPA – Vigente (obra paralisada). Empresa contrata-
da: Aliança Construções Ltda. Foi requisitada a concessão de mais 60 
(sessenta) dias ao contrato pertinente à obra de Recuperação do Palácio 
Marechal Floriano Peixoto, motivado pela impossibilidade de repasse 
das parcelas por parte da Caixa Econômica Federal após a não obten-
ção da Certidão Negativa Federal por parte desta Secretaria, documento 
este necessário para a transferência dos valores constados no contrato. 
No presente, a obra se encontra paralisada aguardando a regularização 
de débitos do Governo do Estado junto a Receita Federal. Deste modo, 
não se comprometeria a conclusão da obra nem haveria comprometi-
mento com a vigência contratual.  

 

GESTÃO DE CONTRATOS DE OBRAS  

 

 Contrato nº 09/2014 – Secult - Intervenção Emergencial da Cobertura da 
Igreja Nossa Senhora do Ó. Empresa contratada: YRM Construções Lt-
da. O Contrato tinha prazo de vigência de dois meses, porém foram pror-
rogadas por mais 60 dias em virtude de certas imprevisibilidades ocorri-
das no decorrer da obra. A obra foi concluída no final do mês de feverei-
ro.  

 



 Contrato nº 44/2014 – Secult - Reforma e Ampliação do Memorial Teo-
tônio Vilela. Empresa contratada: Duppla Construções LTDA. Obra reali-
zada no Memorial Teotônio Vilela, aguardando aprovação de reajuste de 
serviços contratados solicitados pela fiscalização de obra do Serveal. Foi 
realizada a catalogação do acervo bibliográfico do Pró-Memória e, poste-
riormente, de todos os livros presentes nos demais setores da Secretaria 
de Estado da Cultura, através da plataforma Biblivre – Vigente. 

Feito o registro e digitalização dos processos arquivados, referentes 
ao patrimônio tombado pelo Estado – Vigente. 

Foi dado entrada na análise dos seguintes pareceres:  

 Parecer Técnico nº 01/2015 – Análise do Projeto de Reforma do Museu 
Théo Brandão. 

 Parecer Técnico nº 03/2015 – Projeto de Lei nº 15/2015 - Baile da Chita 
como Patrimônio Imaterial de Alagoas.  

 Parecer Técnico nº 04/2015 – Solicita Análise e Parecer - Morro Santo 
da Maçaranduba. 

 Parecer Técnico nº 05/2015 – Solicita Análise e Parecer – Reativação de 
Estações Ferroviárias. 

 Parecer Técnico nº 06/2015 – Relatório Técnico Parcial - Produto III. 

 Parecer Técnico nº 07/2015 – Vistoria à Casa natal de Jorge de Lima.  

 Parecer Técnico nº 08/2015 – Concessão de uso da Casa de Graciliano 
Ramos. 

 Parecer Técnico nº 09/2015 – Cópia do processo de denúncia nº 
10028/2015. 

 

Diante do exposto, reconhecemos que as atividades desenvolvidas 
obtiveram um bom desempenho, buscando cada vez mais uma maior valoriza-
ção da cultura e do patrimônio material e imaterial alagoano. Consideramos o 
trabalho satisfatório, instigado por um maior reconhecimento dos bens culturais 
do Estado, bem como pela preservação do nosso acervo histórico e artístico. 
Deste modo, as metas foram cumpridas com transparência e eficiência, aten-
dendo as propostas de Governo e incorporando melhorias para a Secretaria de 
Estado da Cultura de Alagoas. 

 

Pablo Christian Maia da Silva 

Assessor Especial do Pró-Memória 

 

 

 



 

 

 

 

RELATÓRIO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA DE FOMENTO 
E APOIO À PRODUÇÃO CULTURAL (SFAPC) – ANO 2015 

 

O Estado de Alagoas é conhecido nacionalmente e até internacio-
nalmente pela sua diversidade cultural e artística, pela criatividade, cores e sa-
bores do seu povo. Durante todo o ano de 2015, SFAPC desenvolveu ativida-
des de fomento e apoio aos diversos segmentos que compõem a área cultural, 
sejam eles da dança, música, teatro, cinema, literatura, gastronomia, e tantos 
outros, construindo uma rede de significados capaz de projetar as raízes cultu-
rais para o futuro. Ao longo do ano, foram contemplados grupos, organizações 
culturais, secretarias municipais, entidades sem fins lucrativos. Além do mais 
foram firmadas parcerias com órgãos públicos e privados que exercem ativida-
des no setor cultural e artístico.  

Para ampliar políticas públicas, foi lançando o FICA (Programa de 
Fomento e Incentivo a Cultura Alagoana), que tem o objetivo de democratizar e 
ampliar o acesso aos recursos públicos destinados ao setor cultural, nas mais 
diversas áreas desde o audiovisual a literatura, contribuindo para o fortaleci-
mento das manifestações e tradições culturais e ampliação da economia criati-
va.  

Assim, o FICA, apoiou por meio de convênio: tradicional bloco “Pinto 
da Madrugada”, que nas prévias carnavalescas de Maceió, atraí milhares de 
foliões na orla da capital; a Liga das Escolas de Samba de Alagoas (Lessal) 
que reúne as mais tradicionais escolas de samba do estado, fortalecendo a 
identidade cultural afro-brasileira, através dos desfiles marcantes nos festejos 
de Momo. 

A Secult, por meio da SFAPC, firmou convênio com o Instituto Histó-
rico e Geográfico de Alagoas para a realização do projeto “Concerto aos Do-
mingos”, que tem a finalidade de oferecer à sociedade alagoana, a apreciação 
de música erudita e popular que marcaram época e que continuam se perpetu-
ando para além do tempo.  

 Apoiou ainda, através de Chamamento Público e convênio, a LIQAL (Li-
ga das Quadrilhas Juninas de Alagoas), na realização dos festivais de quadri-
lhas, contribuindo para o engrandecimento da cultura nordestina e sertaneja, 
para a valorização e ressignificação dos festejos juninos no Estado.  



A Secult também foi parceira em dois grandes eventos, através da 
SFPAC: o Festival de Cinema de Penedo, realizado pela UFAL e Secult, sendo 
a primeira vez que o Governo do Estado foi realizador deste festival, que con-
tribui para o fomento e consolidação do setor audiovisual para a formação de 
público e geração de emprego e renda por meio da cultura. 

A Flimar (Feira Literária de Marechal Deodoro), também pela primei-
ra vez, contou como parceira e realizadora a Secult. A Feira já é conhecida na-
cionalmente e internacionalmente, como uma das únicas do nordeste a exercer 
o papel de propagadora e incentivadora do hábito da leitura, da música, gas-
tronomia, artesanato e cultura popular, reunindo em um único lugar a diversi-
dade cultural tão fortemente encontrada nas mais diversas regiões da terra ca-
etés.  

Através do FICA, houve a elaboração e execução do Projeto “Alago-
as República das Artes”, que tem a finalidade de promover dentro do espaço 
do Memorial à República, ações culturais, palestras, seminários, exposições 
das mais variadas formas, encontros de estudantes, apreciação musical e uso 
continuo dos espaços, através do lazer, esporte e dança. Durante o ano, o Pro-
jeto serviu de palco para o encontro das mais diversas formas de expressão e 
de sociabilidade, construindo um elo de pertencimento da sociedade com o 
espaço.  

O FICA também proporcionou dentro de um dos seus eixos de a-
ções, a realização e lançamento de editais, estes com o objetivo de descentra-
lizar recursos e estimular a participação popular, para atender aos diversos 
segmentos, bem como as 5 regiões do Estado. 

O I Concurso de Poesia Jorge de Lima, contou com a participação 
de diversas escolas públicas e privadas do Estado.  As vencedoras do I Con-
curso foram conhecidas no dia 10 de outubro de 2015: Carlina Rocha Leite 
(Poesia- Caneta Muda), primeiro lugar; Andreza Monique de Azevedo Andrade 
(Poesia- Alagoas), segundo lugar; e Kamilla Ramos de Barros (Poesia- Textu-
ras no Céu), terceiro lugar. As vencedoras do I Concurso de Poesia Jorge de 
Lima receberam o certificado durante a VII Bienal do Livro de Alagoas, no es-
tande da Secretaria de Estado da Cultura.                                          

Também dentro da proposta de editais, a literatura foi contemplada 
com o edital de Lançamento de Livros, em três categorias: texto teatral; cordel 
e folclore alagoano. Este edital contou com a parceria da Imprensa Oficial Gra-
ciliano Ramos.  

Um terceiro edital foi lançado no segundo semestre de 2015, o Edital 
de Incentivo a produção Teatral, que tem o compromisso de fortalecer e propa-
gar a produção teatral no estado, seus atores, diretores e toda uma cadeia pro-
dutiva inserida nesta arte milenar.  

É também missão desta superintendência, apoiar e impulsionar às 
pequenas iniciativas, que dentro dos seus espaços de realizações e aconteci-
mento, transformam socioculturalmente a vida da população, oferecendo a o-



portunidade, de através das manifestações culturais mais genuínas, se enri-
quecerem e construir perspectivas de futuro e de conhecimento abrangentes. 
Neste sentido, a SFAPC, contribuiu para a realização de várias manifestações 
culturais, desde as cavalgadas das Mulheres, e dos Devotos de Padre Cícero 
em Pão de Açúcar; passando pela 16º Missa, Festa do Vaqueiro e Cavalgada 
de Major Isidoro; 8ª Cavalgada dos Amigos em Murici e a 3º Cavalgada do 
Restaurante Fazendinha em Ipioca - Maceió. 

 Festas religiosas também tiveram o apoio desta Superintendência, 
tais como: Festa de São Joaquim e Nossa Senhora de Santana, na Barra de 
São Miguel; festa de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro em Pão de Açúcar; 
apoio cultural para a Paróquia Nossa Senhora das Graças em Maceió. 

Festas culturais e já tradicionais do Estado foram contempladas do 
mesmo modo que as demais, tais como: apresentação da Cavalhada Centená-
ria da cidade de Chã Preta; o 2º Encontro Brasileiro de Claronistas – Região 
Nordeste; A Festa e o Baile da Chita na cidade de Paulo Jacinto; apoio cultural 
para XVI Festival Nordeste Cantat Internacional; apoio cultural para apresenta-
ção do Quinteto Violado e o Quinteto Armorial de Piranhas; apoio para a 30º 
Festa da Cultura de Quebrangulo; apoio cultural para o Miss Alagoas Intercon-
tinental; apoio cultural para a Feira da Reforma Agrária de Alagoas; apoio cultu-
ral para o Projeto Arte & Música da cidade de Lagoa da Canoa;  apoio cultural 
para o Projeto Vídeo e Música na Praça em Maceió; apoio para a 8ª Edição do 
Ciclo de Atividades que antecedem a Parada do Orgulho LGBT do Tabuleiro; 
apoio cultural de 03 palestrantes e apresentação de um grupo folclórico para  o 
Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares de Alagoas; apoio cultural 
para o Instituto de Cultura Ero Dictus, para o III Festival Alagoano de Musica 
Erudita – Falame; apoio para o Sarau Chico Garcia; apoio cultural para o III 
Circuito Agosto de Capoeira; apoio institucional para VII Mostra Cultural do Ins-
tituto da Visão; apoio cultural para Tributo a Dominguinhos; realização da Se-
mana Cultural do Pioneiro Delmiro Gouveia; apoio cultural para a 7ª Festa do 
Feijão em Senador Rui Palmeira e tantas outras. 

  A Secult também levou apresentações de grupos culturais para as duas 
ações do “Governo Presente”, promovido pelo Gabinete Civil, que aconteceram 
em Arapiraca e Coruripe, nos meses de maio e novembro, respectivamente. 

Outra ação governamental foi a parceria entre a Secult e o Minc, para a 
realização das reuniões regionais para a escolha dos delegados do Conselho 
Nacional de Políticas Culturais, que percorreu as cinco regiões do Estado.  

A SFAPC realizou, apoiou e fomentou ações para a construção e 
fortalecimento da cultura alagoana, das suas reinterpretações da valorização 
dos seus múltiplos aspectos significativos e identitários.  

Paulo Pedrosa 

Superintendente de Fomento e Apoio à Produção Cultural 

 



RELATÓRIO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA DE FORMAÇÃO 
E DIFUSÃO CULTURAL – ANO 2015 

 

Vimos por meio deste, apresentar relatório das atividades desenvol-
vidas por esta superintendência no ano de 2015. Seguem abaixo as ações que 
julgamos serem mais apropriadas para inclusão no relatório. 

 Parcerias com associações e escolas para visitação dos nossos 
equipamentos 

 

Foram feitas diversas parcerias com associações e escolas públicas 
e privadas para que as mesmas pudessem conhecer nossos museus e biblio-
teca. 

 

 Cinema das Alagoas  

 

Trata-se de um convênio com o Cine Art Pajuçara para proporcionar 
aos artistas alagoanos um espaço de exposições, debates e apresentações de 
filmes e documentários. O Cinema das Alagoas acontece sempre na última 
sexta feira do mês.  

 

 Projeto Cultural Socioeducativo 

O Projeto Cultural Socioeducativo é um instrumento de transforma-
ção de vidas através da prática de atividades culturais, por meio de oficinas 
capazes de envolver os socioeducandos num novo modelo de ocupação do 
tempo. Essa iniciativa é, sobretudo, uma ação de Estado em favor da socieda-
de que espera oportunidades iguais para todos.  No primeiro ano do projeto 
atendemos jovens e adolescentes e o resultado foi positivo. Nos meses de e-
xecução, o Projeto Cultural Sócio Educativo atendeu em média 100 adolescen-
tes e jovens distribuídos nas oficinas de Artesanato, Desenho,  Pintura e Dan-
ça. Além das oficinas, os jovens e adolescentes conheceram o Teatro Deodoro 
e assistiram a diversos espetáculos. Ao todo, foram mais de quinze visitas de 
grupos. 

 

 Na Base da Cultura 



Cultura e arte são instrumentos fundamentais para a formação da 
cidadania. É com esta visão que a Secretaria de Estado da Cultura lançou o 
programa ‘Na Base da Cultura’, que atua nas seis bases comunitárias de Ma-
ceió. 

O projeto propõe o acesso e popularização da cultura através de ofi-
cinas nas comunidades do Osman Loureiro, Santa Maria, Selma Bandeira, 
Carminha, Vergel e Jacintinho. O programa ‘Na base da Cultura’ atende deze-
nas de crianças, jovens, homens e mulheres nos bairros contemplados. Atual-
mente estamos realizando oficinas de teatro, artesanato criativo e contação de 
história. Ainda em dezembro do corrente ano, levaremos sessões de cinema 
para as bases. 

 

 Difusão dos Conselhos 

Com base no proposto pela legislação, realizamos reuniões de for-
mação dos componentes dos Conselhos Municipais de Cultura, com o intuito 
de emponderar os participantes e conscientizar os gestores municipais acerca 
da importância de cada um. 

O programa de difusão dos Conselhos de Cultura propõe o acesso e 
esclarecimento da sociedade civil, das propostas do Governo do Estado, como 
a Lei de Incentivo a Cultura, e aos programas e editais lançados pelo Governo 
Federal oriundos da gestão compartilhada e pactuada na última Conferência 
Nacional de Cultura. 

 

 Rede de Pontos de Cultura 

 

Em parceria com o MinC, através dos Programas Mais Cultura e 
Cultura Viva, realizamos ações de articulação, apoio e acompanhamento à 
gestão das 67 instituições que hoje compõem a Rede de Pontos de Cultura do 
Estado.  

Este ano realizamos também o repasse de recursos financeiros aos 
20 Pontos de Cultura conveniados com a Secult. 

 

 

Ações de acompanhamento e articulação realizadas:  

 



 Oficina de Orientação Financeira / Ajuste de Plano de Trabalho. 

 

Realizada no Centro de Belas Artes de Alagoas – Cenarte, no dia 06 
de fevereiro de 2015 – 09h às 14h, na Sala de convivência dos Pontos de Cul-
tura, o encontro aconteceu entre gestores dos 20 novos Pontos de Cultura, 
conveniados em 2014 e os técnicos da Secult responsáveis pelo acompanha-
mento dos Convênios, onde foram prestadas consultorias de Assessoria Jurídi-
ca, Coordenação Financeira e Superintendência de Formação e Difusão Cultu-
ral que orientaram os gestores dos Pontos de Cultura em relação à execução 
dos convênios, bem como as informações pertinentes aos repasses e ajustes 
de Plano de Trabalho. Foram também agendados os dias e horários para o 
atendimento individual de Ajuste de Plano de Trabalho que foi realizado pela 
Coordenadoria Setorial de Finanças e Contabilidade desta Secult. 

Nesta oportunidade também foi realizada a apresentação da nova 
gestão da Secult, que acompanhará a execução dos 20 convênios de Ponto de 
Cultura. 

 

 Reunião Comitê Gestor da Rede Alagoana de Pontos de Cultura 

 

Encontro entre representantes regionais dos Pontos de Cultura que inte-
gram o Comitê Gestor da Rede Alagoana de Pontos de Cultura, onde, na oca-
sião foi reforçado o histórico dos pontos de cultura e a importância dos mesmos 
no âmbito da política cultural do Estado.  

 

 Encontro de Integração dos Pontos de Cultura/Comemoração ao I-
nício das Atividades dos Pontos de Cultura Edital Nº 02 

Na Biblioteca Pública Estadual Graciliano Ramos, no dia 26 de agos-
to de 2015, foram entregues aos gestores dos 20 Pontos de Cultura Convenia-
dos em 2014, os kit de orientações sobre a execução de seus convênios. Nesta 
oportunidade também foi ressaltada a grande importância dos Pontos de Cultu-
ra para a Gestão da Cultura no Estado de Alagoas. 

 Juventude Viva 

A Rede Alagoana de Pontos de Cultura integra o Plano Juventude 
Viva, através do Edital nº 02 de Pontos de Cultura de Alagoas.   

 Além do Edital dos Pontos de Cultura a Secult investiu no Juventu-
de Viva de diversas formas: participando da primeira Tenda da Juventude, rea-
lizada em outubro de 2015 no Conjunto Denisson Medeiros, em Maceió; apoi-



ando e mobilizando público, facilitando oficinas; e incentivando as demais inici-
ativas do Plano.   

A cultura é uma ferramenta importante para o desenvolvimento hu-
mano e social do cidadão, por isso, apresentamos este relatório que visa mos-
trar as principais ações desenvolvidas pela Superintendência de Formação e 
Difusão Cultural. Todas as ações desenvolvidas ao longo do ano foram públi-
cas e voltadas à comunidade, a exemplo das atividades culturais em diversos 
bairros, oficinas culturais nas Unidades de Internação de Menores e teatro gra-
tuito para os jovens e adolescentes, apoio técnico dado aos Pontos de Cultura, 
parcerias com associações e escolas para visitação de nossos equipamentos, 
Cinema das Alagoas, entre outros. Com estes projetos, acreditamos que nosso 
saldo foi positivo e, para o próximo ano, pretendemos ampliar nossas ações e 
fomentar a cultura alagoana nos diversos segmentos. 

 

Edlúcio Canuto Pereira Donato 

Superintendente de Formação e Difusão Cultural 

RELATÓRIO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA DE IDENTIDADE 
E DIVERSIDADE CULTURAL – ANO 2015 

 

A Superintendência de Identidade e Diversidade Cultural tem a atua-
ção pautada no fomento e desenvolvimento das expressões da diversidade 
cultural do Estado, buscando promover políticas públicas, através de oficinas, 
debates, seminários, realização de eventos, apoios aos diversos segmentos 
culturais, como: mestres da cultura popular, grupos de capoeira, grupos de reli-
gião afro-brasileira, movimento LGBT, comunidades quilombolas e indígenas, 
além das manifestações culturais. 

Por outro lado, a SIDC atua em programas que fortaleçam a interio-
rização da cultura e o apoio aos gestores municipais de cultura do estado de 
Alagoas. 

Dentro do “Programa Alagoas é Cultura no Interior”, que propõe a-
ções para interiorização cultural e integração de projetos, identificando as po-
tencialidades culturais e dialogando com os gestores e comunidade para a e-
xecução de projetos em conjunto, com o objetivo de fomentar e desenvolver a 
cultura no interior, fortalecendo o segmento por região, a SIDC realizou: 

 

 I Encontro Estadual de Gestores de Cultura, realizado no dia 24 de 
março, no auditório do Museu da Imagem e do Som, que contou com a 
presença de 60 municípios, totalizando mais de 80 participantes, com o 
objetivo de apresentar aos gestores municipais as novas políticas cultu-



rais a serem desenvolvidas, a apresentação do Sistema Estadual de Bi-
bliotecas, o projeto de salva guarda do patrimônio imaterial e a formula-
ção de propostas de ação para os encontros regionais a serem realiza-
dos, no primeiro semestre de 2015. 

 

 Encontros Regionais com os gestores de cultura dos municípios, 
dando continuidade as ações propostas no I Encontro Estadual de Ges-
tores de Cultura, foram realizados 5 encontros regionais (Região norte, 
sul, vale do Paraíba e vale do Mundaú, Sertão, Agreste e Bacia Leiteira) 
durante os meses de abril à julho, reunindo e dialogando com mais de 
100 participantes, entre gestores municipais de cultura e movimentos 
culturais. 

 

 Realização de oficina para formação de “Consórcio Intermunicipal 
de Cultura”, visando sua implantação no estado de Alagoas, buscando 
ampliar as ações e fortalecer as políticas culturais numa ação unificada 
e dinâmica entre os municípios, firmando parcerias e possibilidades de 
captação de recursos junto ao Governo Federal. Estabelecer um pacto e 
alinhar as políticas culturais nas regiões, foram as propostas apresenta-
das durante a Oficina. Estiveram presentes, através de seus gestores 
culturais, 40 municípios alagoanos e alguns assessores, totalizando uma 
platéia de 66 pessoas. 

 

 

   

 Mapeamento Cultural – Inventário e Salvaguarda - do Patrimônio Imate-
rial, em convênio com Iphan, para a identificação, catalogação 
e preservação das manifestações culturais dos municípios a fim de es-
tabelecer políticas públicas intensivas, sendo realizado nos 102 municí-
pios alagoanos. Projeto Piloto no Brasil, com convênio de R$ 1,8 milhão. 

 

Na atuação relacionada a diversidade cultural, a SIDC realizou: 

 

 

 I Encontro de Comunidades Quilombolas e Povos Tradicionais de 
Terreiro de Alagoas, realizado em União dos Palmares, na comunidade 
remanescente de quilombo – Muquém, que teve o objetivo de promover 



o fortalecimento do sentimento da pertença cultural das comunidades 
quilombolas e povos tradicionais de terreiro de Alagoas, fomentando es-
tratégias culturais para a preservação do bem imaterial produzido nas 
comunidades e para construção e consolidação de redes de proteção 
social para a população negra, particularmente aos jovens. O evento foi 
desenvolvido através de rodas de conversa, dinâmicas, atividades cultu-
rais e contou com excelente participação de entidades e público em ge-
ral.    

 

 I Encontro de Cultura Negra, realizado em parceria com o Instituto Ra-
ízes de África, teve como finalidade propiciar espaços de estudos para ela-
boração e gerenciamento de projetos afirmativos dos traços significativos 
da cultura negra, como também a busca de formação de Rede de Gestores 
Municipais de Cultura, em torno da temática. 

 

 

 Dia da Consciência Negra - As ações contemplaram apoio para 50 
bandas e grupos culturais, além da realização de 4 seminários onde foram 
discutidas políticas afirmativas de valorização da cultura negra e combate 
ao racismo e a intolerância religiosa. Sob as temáticas: turismo étnico cul-
tural, juventude e cultura afro, capoeira, e afro-internacional, os eventos re-
uniram centenas de pessoas. Foram desenvolvidas dezenas de atividades 
comemorativas aos 320 anos de Zumbi dos Palmares, na Serra da Barriga, 
envolvendo milhares de pessoas. A Secult também apoiou ações do seg-
mento nos municípios de Ibateguara, Pão de Açúcar, Santana do Mundaú, 
Chã Preta, Traipu, Maceió e União dos Palmares. 

 

   Dia do Índio – Comemorações ao Dia do Índio realizadas na orla de Ma-
ceió e nas escolas. 

 

 Semana do Deficiente – Em comemoração a Semana do Deficiente, a 
biblioteca instalou piso tátil, mapas táteis, além de já possuir entrada a-
cessível com rampas, elevador com botoeiras internas e externas, ba-
nheiros adaptados, auditório de fácil adaptação do cadeirante, estantes 
com altura acessível. Além disso também disponibiliza acervo impresso 
em braile, áudio livro, guia – vidente e oferece contação de história para 
cegos. 

   



 Encontro LGBT e marcha - Com o tema "Alagoas sem discriminação e 
com liberdade para amar", a III Marcha LGBT (Lésbicas, Gays, Bissexu-
ais, Travestis, Transexuais e Transgêneros) do Estado, foi apoiada pela 
Secult. 

 

       

 

 Fundo de Combate ao Racismo – Construção da minuta do Fundo de 
Combate ao Racismo com a Secretaria de Fazenda, Secult, Secretaria 
da Mulher e Direitos Humanos e o Conselho Estadual de Igualdade Ra-
cial, uma proposição do Instituto Raízes de África. 

 

 Mês do folclore - Celebrando os folguedos da cultura alagoana, foi reali-
zada uma exposição em homenagem ao folclorista Pedro Teixeira, maestro 
Egildo Vieira e a Associação dos Folguedos Populares de Alagoas. Esta é 
uma forma de prestigiarmos os nossos artistas, gênios imortais da cultura 
alagoana, e enaltecer nossas tradições populares difundido para toda a so-
ciedade a riqueza das nossas manifestações folclóricas. A exposição foi 
realizada no Memorial à República e também fazendo parte das comemo-
rações, houve no Shopping Pátio Maceió a exposição dos Mestres do Pa-
trimônio Vivo de Alagoas, e o apoio ao Giro dos Folguedos, realizado pela 
prefeitura municipal de Maceió. 

 Registro Patrimônio Vivo – Realização da solenidade de diplomação dos 
novos Mestres do Patrimônio Vivo de Alagoas. Foram certificados o arte-
são em madeira Antônio dos Santos e o mestre de Guerreiro José Lauren-
tino Sirilo, ambos de Lagoa da Canoa; a mestra do Coco de Roda Zeza do 
Coco, de Cajueiro; e a artesã Vânia Oliveira, de Maceió. 

 

No primeiro ano de gestão foi possível perceber o caráter inovador 
implantado pela Secretaria de Estado da Cultura no tocante a ampliação do 
diálogo junto aos gestores municipais e movimentos culturais, realizados atra-
vés dos encontros e oficinas promovidos. 

Da mesma forma, observa-se em relação a identidade e diversidade 
cultural, através da realização de eventos que permeiam diversos segmentos 
(indígena, religiosos de matriz africana, movimento negro, deficiência e a co-
munidade LGBT). Eventos estes que promovem a cultura e a discussão de po-
líticas públicas afirmativas para estes segmentos. 

Perolina Henriques Lyra 

Superintendente de Identidade e Diversidade Cultural 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

RELATÓRIO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - ANO 
2015 

 

 

Durante o exercício de 2015 a Gerência Administrativa, primordial-
mente, investiu na continuidade dos projetos iniciados nos exercícios anterio-
res.  

Sendo feito, através de processos, os pagamentos de: energia elé-
trica, telefonias móveis e fixas, sistema de postagens, contratos de vigilância 
patrimonial, limpeza e conservação, assistência especializada patrimonial, alu-
guel de máquinas copiadoras, manutenção preventiva de elevadores dos equi-
pamentos culturais e locação de veículos. Além de gerenciar o setor de com-
pras, onde são realizadas todas as aquisições de produtos e serviços necessá-
rios ao andamento dos processos de apoio cultural. Dessa forma, a Gerência 
Administrativa, da o suporte para a manutenção desta Secretaria, dando fluên-
cia aos serviços. 

 

Atividades Realizadas 

 

 Renovação contratual de serviços postais com os Correios no iní-
cio de 2015; 

 Contratação da empresa BRA, para realização dos serviços de 
limpeza, conservação e jardinagem na secretaria e seus equipa-
mentos, através de contrato emergencial; 



 Repactuação da empresa PSE de vigilância patrimonial armada; 

 Abertura de processo licitatório para contratação de serviços de 
limpeza, conservação e jardinagem no início de 2015; 

 Abertura de processo licitatório para contratação de serviços de 
vigilância patrimonial armada, visto que não foi possível adicionar 
termo aditivo ao contrato em vigência; 

 Renovação contratual de serviços de locação de máquinas copia-
doras com a empresa Meyer; 

 Renovação contratual de serviços de manutenção preventiva de 
elevadores com a empresa Manutécnica; 

 Contratação da empresa Ignes de assessoria patrimonial especia-
lizada. 

 Contratação através da Amgesp de locação de veículos com a 
empresa AMORIM & AMORIM. 

 Adesão a ata de manutenção dos condicionadores de ar para 
manutenção da Secretaria, bem como de seus equipamentos cul-
turais; 

 Substituição da frota por veículos novos, visto que os antigos não 
atendiam as necessidades. 

 Colocação de medidor elétrico para Biblioteca, visto que encon-
trava-se sem medidor; 

 Manutenção das câmeras de vigilância da Biblioteca; 

 Redução das linhas móveis, visando a diminuição dos gastos; 

 Redução do uso de copos descartáveis, devido a desperdícios; 

 Envio de Plano de Suprimentos a Amgesp, para adesão de Atas; 

 Início da implementação do 5S com a instalação das divisórias do 
protocolo, além da mudança da sala na SFDC; 

 Preenchimento mensal da planilha de transparência solicitada pe-
la governança; 

 Emissão de passagens aéreas de servidores e não servidores, 
solicitadas a Amgesp dentro do prazo estipulado. 

 Compra de 05 condicionadores de ar para a secretaria, atendendo 
a solicitação da governança; 

 Aquisição de 07 computadores para atender as necessidades da 
Secretaria; 

 Aquisição de 01 cafeteira, para atender as necessidades da Se-
cretaria; 

 Contratação de serviços de hospedagens; 

 Compra de bandeiras, para atender ao Memorial à República e 
Biblioteca; 

 Adesão de Atas da Amgesp para compra de materiais de expedi-
ente; 

 

Concluímos que todas as atividades realizadas pela Gerência Admi-
nistrativa contribuíram para o melhor desempenho da Secretaria, investindo em 



ações já existentes e as novas implementadas, visando sempre a boa presta-
ção de serviços e a sua entrega para a sociedade. 

 

Alderita Araújo Alcântara 

Gerente Administrativa 

 

 

RELATÓRIO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE BELAS ARTES – CENAR-
TE – ANO 2015 

 

 

 

O Cenarte era uma unidade setorial da Fundação Teatro Deodoro 
(Funted), criada pelo teatrólogo Bráulio Leite Júnior e instituída pela lei nº 3.938 
de 21/08/78 com os estatutos de direito privado aprovados pelo Decreto nº 
3.734 de 13 de setembro de 1978. Uma de suas maiores finalidades é o aper-
feiçoamento da cultura artística em Alagoas, motivando a valorização das ar-
tes. 

O Centro de Belas Artes de Maceió foi gerado a partir da Escola de 
Música de Alagoas, passando a promover curso de Pintura, Desenho, Teatro, 
Ballet Clássico e Moderno, Escultura, Artesanato e Música. Inicialmente foi ins-
talado no prédio do Seminário de Maceió, na Av. D. Antônio Brandão, bairro do 
Farol. As aulas foram iniciadas em 16 de agosto de 1982. Nesta época o Ce-
narte abrigava a orquestra sinfônica de Alagoas. Em 1984 foi criado o grupo de 
dança pela bailarina paulistana Marize Matias. Foi considerado pela sociedade 
alagoana como um pólo cultural do Estado. 

Em 1988, o Cenarte passou por uma fase de declínio, perdendo fun-
cionários, professores e a sede onde funcionava, ficando desativado por um 
ano. Em 1989, o Centro de Belas Artes retoma suas atividades no antigo prédio 
que foi sede da Secretaria de Cultura de Alagoas, Rua Dr. Pedro Monteiro, 
108, Centro, onde funciona atualmente. Depois da Lei nº 5.967/97 o Cenarte foi 
incorporado a nova estrutura organizacional da pasta da cultura, deixando de 
cobrar a taxa referente à matrícula e mensalidades dos alunos. 

Atualmente, o Cenarte conta com 8 funcionários efetivos que dão 
suporte administrativo e 11 professores (9 efetivos e 2 voluntários). Os cursos 
oferecidos por esta instituição atende, em sua maioria, a pessoas carentes de 
Maceió e de todo o Estado, com um total geral de 723 alunos. 



Professores abnegados lecionam aulas de teatro, música, dança: 
dança afro e de expressão corporal, esta última direcionada a terceira idade, 
que também participa da disciplina Teatro. 

O ensino de História da Arte, Teoria Musical e de Instrumentos Mu-
sicais como flauta, trombone, trompete, teclado, completa o elenco de atribui-
ções do Cenarte. Neste equipamento cultural também existem instrumentos 
disponíveis como: piano, acordeom, violinos, pandeiros, violões, violão celo, 
cavaquinho e bateria.  

O Cenarte dispõe da Galeria Lourenço Peixoto com mostra perma-
nente do nosso acervo e abre espaço para exposições temporárias, de artistas 
plásticos alagoanos. Atende aos movimentos culturais cedendo seu espaço 
para: reuniões quinzenais da Associação de Folguedos Populares de Alagoas 
(Asfopal), com a presença dos Mestres da cultura popular; reuniões quinzenais 
da equipe da Economia Solidária; reuniões dos Pontos de Culturas de Alagoas 
e quando solicitado abre espaço para equipe do Soprobem. 

No mês de abril, esta instituição cedeu espaço para exposição de 
material indígena e realização de oficinas. Nos dias 27, 28 e 29 de novembro, 
Cenarte apresentou nos Teatros de Arena Sérgio Cardoso e Deodoro, espetá-
culos de música e dança de seus alunos, contando com os aplausos de um 
público numeroso e entusiasmado, encerrando com brilho e alegria suas ativi-
dades do ano de 2015. 

Diante do exposto e pelo trabalho realizado, consideramos positivo o 
saldo alcançado, atingindo nossos objetivos culturais e artísticos. O público e a 
sua participação satisfatória representa para nós o dever cumprido dos que 
fazem do Cenarte o seu próprio existir. 

 

 

 

Ilza Maria Lima de Vilhena 

Coordenadora do Centro de Belas Artes 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RELATÓRIO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA PÚBLICA ESTADUAL 
GRACILIANO RAMOS - ANO 2015 

 

A Biblioteca Pública Estadual Graciliano Ramos é equipamento cul-
tural pertencente a Secretaria de Estado da Cultura, o qual tem como missão 
conduzir os alagoanos para um cenário de leitura e conhecimento através do 
acesso ao seu espaço literário e cultural. 

Esta Biblioteca se adapta aos 54 cômodos da casa de José Antônio 
de Mendonça, conhecido Barão de Jaraguá, e em meio a uma arquitetura rús-
tica e histórica, se afirma a cada dia como uma casa de cultura, pois além do 
acervo bibliográfico e virtual, estimula aos alagoanos a criação de novas ideias 
por meio de ações culturais. 

Seu acervo bibliográfico é o maior do Estado contendo aproxima-
damente 75 mil títulos, dentre estes, acervo de literatura alagoana, obras ra-
ras, acervo em braile, acervo infanto-juvenil e outros de áreas gerais do co-
nhecimento e ainda, mais de 20 mil (vinte mil) para serem avaliados, higieni-
zados, tratados tecnicamente e inseridos no acervo em uso.  

Este prédio é formado por 3 andares, construído desde a década de 
40, hoje constitui-se sede da Biblioteca Pública Estadual Graciliano Ramos e é 
tombado pelo Iphan por ser  reconhecido como patrimônio arquitetônico, histó-
rico e cultural, parte essencial na história de formação da cidade de Maceió, 
assim como do Estado de Alagoas.  

Este equipamento está dividido nos seguintes setores: 



 Recepção da BPE  

 Auto Atendimento  

 Almoxarifado  

 Sala de Conservação e Preservação  

 Salas de leituras  

 Bebeteca e Leitura Infantil  

 Acervo: de Literatura, referencia, Braile, artes em geral, literatura infan-
til, de Filosofia/Psicologia/Religião, de Hemeroteca, Ciência Sociais, de 
História/Geografia,dos Jornais, de Linguística, Ciências naturais e apli-
cadas, acervo raro, alagoano.  

 Terminal de Multimídia  

 Sala de Recepção da Direção  

 Direção  

 Telecentro/ Multimeios  

 Auditório  

 Memorial da BPE  

 Memorial Graciliano Ramos  

O público alvo da BPE é formado por estudantes de ensino funda-
mental e médio, universitários, aposentados, estudantes para concurso, traba-
lhadores do comércio, crianças, idosos dos Centros de Referência e Assistên-
cia Social, pesquisadores, estudantes de mestrado e doutorado. 
 

Média de usuários/visitantes atendidos por mês/ano 

Jan. 759 Fev. 674 Mar. 1.174 Abr. 845 Maio 849 Jun. 493 

Jul. 1.294 Ago. 1.367 Set. 1.294 Out.1.255 Nov. 452  

TOTAL 7.988  
 

 

Durante o ano de 2015 foram realizadas as seguintes atividades: 

 Formação e Desenvolvimento de Coleções – Este ano foi possível a 
provação e formação de uma Política de Desenvolvimento de Coleções 
para a Biblioteca Pública Estadual Graciliano Ramos, a qual estabelece 
critérios e diretrizes para a seleção e aquisição de materiais em todas 
as suas formas, por meio da compra, doação e permuta, além de orien-
tar a avaliação do acervo existente, identificando os documentos que 
devem ser descartados ou remanejados.  

 A aquisição do acervo desta Biblioteca é feita por meio de doação atra-
vés de materiais que são ofertados pela comunidade, empresas, órgãos 
públicos, programas, entre outros; para isso estabelecemos critérios pa-
ra o  recebimento da doação, os quais deverão estar em bom estado de 
conservação e paginação completa, o conteúdo atualizado e de interes-
se informativo, ter valor histórico, social e cultural, ser obras raras e/ou 
históricas, obras autografadas e/ou dedicatórias de personalidades, o-
bras esgotadas e difícil aquisição ou obra publicada ou relativa à cidade 
ou de autoria local. 



 

 Processamento Técnico – Desenvolvimento de tratamento técnico do 
acervo desta biblioteca, que caracteriza a catalogação, classificação e 
indexação do acervo, e os procedimentos adotados para preparar os li-
vros para o empréstimo, assim como automatizá-los. Este ano foram e-
tiquetados e magnetizados 10 mil títulos.  

 Referência e Atendimento ao público – Nesta Biblioteca há um maior 
índice de usuários assíduos no uso dos computadores para pesquisa 
via internet, depois vem a pesquisa na área da literatura alagoana, nos 
jornais antigos, acervo de obras raras, acervo de ciências sociais, artes, 
história e os demais setores. Os serviços da Biblioteca Pública Estadual 
Graciliano Ramos são oferecidos com base na igualdade de acesso pa-
ra todos, sem distinção de idade, raça, sexo, religião, nacionalidade, 
língua ou condição social, conforme rege a Federação Internacional de 
Associações e Instituições Bibliotecárias. 

 Ação Cultural – Este equipamento cultural estabelece mensalmente um 
calendário de ações culturais internas, além de participar e realizar ou-
tras atividades literárias e culturais externamente. A seguir as atividades 
literárias culturais que realizamos no ano de 2015: 

 Mês da mulher - Exposição de livros de Mulheres escritoras de Alagoas; 

 Biblio Tour – Passeio turístico, histórico e cultural dentro da Biblioteca; 

 Cinemateca – exibição de curtas e longas metragens; 

 Recital de Poesias Alagoanas – incentivar o conhecimento dos escrito-
res existentes em Alagoas; 

 Inclusão Digital – capacitação de informática básica para inserção de 
jovens da periferia no mercado de trabalho; 

 Hora do Conto – incentivo a leitura desde crianças; 

 Cordel & Prosa – Promoção da literatura de cordel e sua importância 
para a formação histórica do nordeste; 

 Oficina Leitura Corporal – Expressão teatral da literatura alagoana. Tal 
oficina resultou na formação do espetáculo: As Gracilianas – um cortejo 
da literatura alagoana. 

 Coco, memória e cordel – Repasse da sabedoria popular da literatura 
de cordel para nova geração. 

 150 anos da Biblioteca - Comemoração dos 150 anos de existência da 
Biblioteca; 

 VII Bienal Internacional do Livro – Participação com estande e progra-
mação literária e cultural de incentivo à leitura. 

 

Este equipamento proporciona ao público alagoano um serviço cul-
tural de fomento a leitura e um desenvolvimento histórico, econômico e social. 
É um serviço público de natureza (in) formativa, regendo-se pelas normas de 
seu Regulamento Interno. 

São responsabilidades da administração desta casa: 



 Planejar e administrar; 

 Organizar atividades de extensão cultural; 

 Coordenar o Proler Alagoano/Maceió; 

 Coordenar o Sistema Estadual de Bibliotecas de Públicas; 

 Coordenar e organizar ações da Secult/Biblioteca na Bienal/Alagoas; 

 Coordenar e orientar a equipe técnica deste equipamento cultural; 

 Coordenar e executar as políticas de gestão, formação, preservação de 
tratamento técnico do acervo; 

 Atendimento personalizado à professores, pesquisadores e usuários de 
maneira geral; 

 Articulação e promoção dos escritores alagoanos.  

 Implantação de Biblioteca Públicas em municípios que não possuem e 
modernizar as existentes; 

 Revitalizar as bibliotecas através de doações; 

 Capacitação dos responsáveis pelas bibliotecas municipais; 

 Assessoria técnica; 

 Organizar os encontros estaduais do Proler; 

 Promover ações de estímulo à leitura; 

 Divulgar programas e projetos de leitura desenvolvidos no estado de A-
lagoas; 

 Formar e assessorar novos núcleos de comitê regionais; 

 
A Biblioteca Pública Estadual Graciliano Ramos, frente às novas 

transformações da sociedade, onde as necessidades reais do ser humano e 
das organizações evoluem constantemente, deixa de ser espectadora para ser 
executora, atendendo as novas exigências, funcionando como organismo vivo 
da instituição mantenedora, de modo a influenciar de maneira significativa na 
construção de um novo cidadão. Portanto, pensar na biblioteca pública como 
uma organização viva, dinâmica e provocadora é imprescindível para seu ges-
tor direto. Para por em prática esta missão, a biblioteca vem desenvolvendo 
ações que promovem o fortalecimento de hábito da leitura; promoção do co-
nhecimento da herança cultural; fomento ao diálogo intercultural; favorecimen-
to a diversidade cultural; apoio a tradução oral; promoção e divulgação dos 
escritores alagoanos. São projetos educacionais e culturais desenvolvidos de 
forma lúdica, visando informar e despertar o gosto pela leitura, garantindo ao 
alagoanos o acesso ao conhecimento.  

Na organização de uma biblioteca devemos observar três aspectos: 
o físico, o técnico e o administrativo. Considerando que esta biblioteca em 
2014 teve seu acervo transferido para seu local de origem “Palacete Barão de 
Jaraguá” e seu novo mobiliário montado e organizado após 4 (quatro) anos em 
processo de Restauração e Modernização, para contribuir efetivamente com a 
melhoria dos serviços oferecidos pela Biblioteca, com a qualidade no atendi-
mento, espaço adequado e, principalmente, mantê-la com acervo vivo, atuante 
e atualizado, deve-se implementar ainda no aspecto técnico e administrativo 



para continuarmos a ser um equipamento cultural de excelência. 

 

Almiraci Dantas dos Santos 

Coordenadora da Biblioteca Pública Estadual Graciliano Ramos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RELATÓRIO DAS ATIVIDADES DO MUSEU PALÁCIO FLORIANO PEIXOTO 
ANO - 2015 

 

 

É notória a importância dos museus na formação educacional da so-
ciedade, bom como atrativo turístico e de lazer. O Museu Palácio Floriano Pei-
xoto (MUPA) é a antiga sede do governo de Alagoas. Também conhecido por 
"Palácio dos Martírios",  o prédio é tombado pelo Patrimônio Estadual. 

Seu acervo é constituído do mobiliário dos séculos XIX e XX, prata-
ria, cristais e objetos decorativos, além de inúmeros quadros de pintores alago-



anos, como Rosalvo Ribeiro. O Museu agrega ao seu espaço, os memoriais 
Aurélio Buarque de Holanda e Lêdo Ivo, e, periodicamente, recebe exposições 
temporárias.  

O relatório anual do Museu Palácio Floriano Peixoto relata as mos-
tras artístico-culturais realizadas e os trabalhos executados pela equipe deste 
equipamento do estado de Alagoas. Apresenta ainda, o balanço de visitações e 
perfil do público. 

O Museu Palácio Floriano Peixoto está aberto gratuitamente ao pú-
blico em geral, de terça à sexta-feira, das 09h às 16h. O espaço conta com a-
cessibilidade (rampas e elevadores) para recepcionar pessoas portadoras de 
deficiência física. 

Durante o ano, a equipe do MUPA atendeu, por meio de agenda-
mento prévio, 36 instituições. Os monitores também apresentaram o Museu 
aos turistas e moradores locais que visitaram espontaneamente o espaço. 

Coube à equipe do Museu a manutenção e conservação dos acer-
vos dispostos e participação de capacitações profissionais. 

O público visitante deste equipamento cultural é diversificado. São 
crianças, jovens, adultos, idosos e portadores de necessidades especiais, que 
buscam o Museu como fonte de conhecimento e entretenimento.  

Durante o ano de 2015, observamos que o maior fluxo de visitação é 
por parte dos estudantes, das redes públicas e particulares de ensino, da capi-
tal e municípios do interior.  

O MUPA recebeu uma média de 5.000 visitantes, sendo 30% de tu-
ristas e moradores locais, e 70% de grupos escolares e entidades educacio-
nais.  

Destacamos ainda que a campanha publicitária “É seu, você tem 
que conhecer”, desenvolvida pelo Governo do Estado, gerou aumento no nú-
mero de visitações e agendamentos. 

As atividades desenvolvidas durante o ano, no Museu Palácio Flori-
ano Peixoto, disseminaram o espaço cultural e divulgaram diversas manifesta-
ções artísticas, valorizando especialmente a produção alagoana. Foram reali-
zadas exposições de artes plásticas, fotografias e esculturas, bem como pales-
tras, cerimônias solenes e eventos musicais. O MUPA também participou dos 
movimentos nacionais promovidos pelo Instituto Brasileiro de Museus (Ibram). 

 O Eu Feminino: leveza e força da mulher - Curadoria Morgana Duarte. 

Expositoras: Bárbara Lessa, Beta Bastos, Deinha Fonseca, Eva Le 
Campion, Jocelene Souza, Liliana Pontes de Miranda Brandão, Maria 
Amélia Vieira, Maria Cleto, Marília Ferreira, Marlô Pedra, Marta Arruda, 
Morgana Duarte, Naná Loureiro, Solange Chalita, Tânia de Maya Pedro-



as, Valda Papine, Vanda Cleto, Verônica Calheiros, Verônica Inojosa, 
Viviane Duarte e Zezé Le Campion. 

 Música no Museu “Um Encontro com Chiquinha Gonzaga” - cantora so-
prano Neti Szpilman e a pianista Maria Luisa Lundberg 

 Um Minuto de Silencio para Natureza – expositora: Julyane Ventura. A-
presentação musical: Fábio Xavier e Marcelo Júnior. 

 Palestra: “A sociedade sustentável” – Mirela Cavalcante 

 Lançamento do catálogo “1ª Bienal Internacional da Caricatura” – autor 
Hércules Mendes 

 Caricaturas – expositor Hércules Mendes 

 Lagoa, o que faço com tudo isso? – expositor Paulo Caldas 

 Perambulando por Alagoas – curadora Ana Paula Calixto.  

 Expositores: Grupo Fotográfico Perambular 

 Latitude – expositor Ewerton Azevedo 

 Filhos deste Solo – expositora: Teresa Lima 

 Mestre Santeiro, 40 anos – expositor: Timaia 

 Palmares e Viveres – expositor: Jorge Vieira 

Desta forma, concluímos que o Museu Palácio Floriano Peixoto vem 
cumprindo com seu serviço de equipamento sociocultural à sociedade, através 
do desenvolvimento de  ações que visam a difusão da arte, proporcionando o 
acesso à cultura. 

Esperamos que nossos esforços tenham atingido os objetivos e 
princípios da      instituição, contribuindo para o crescimento da sociedade. 

 

Izabel Helena Padilha Maia Gomes 

Coordenadora do Museu Palácio Floriano Peixoto 

 

RELATÓRIO DAS ATIVIDADES DO MUSEU DA IMAGEM E O DO SOM DE 
ALAGOAS – ANO 2015 

 

 

 

O Relatório das Atividades desenvolvidas em 2015, contempla todas 
as ações  e atividades próprias das rotinas administrativas do Museu,bem co-
mo aquelas programadas em parcerias com a Secult, outros órgãos estaduais 
e municipais, tanto quanto aquelas oriundas da iniciativa privada. 



                  

O Museu da Imagem e do Som de Alagoas (MISA) foi criado em 3 
de setembro de 1981. Integrante da estrutura funcional da Secretaria de Estado 
da Cultura, compõe com as demais instituições museólogicas, o organograma 
dos espaços de memória. 

Inicialmente, ocupou parte das dependências do Teatro Deodoro, 
instalando-se depois no prédio cedido em comodato pelo governo do Estado, 
situado à Rua Sá e Albuquerque, 275, ( Praça Dois Leões ), no histórico bairro 
de Jaraguá. A inauguração oficial da nova sede se dá, porém, no dia 6 de mar-
ço de 1987. 

Em 1999, o prédio foi beneficiado, em sua estrutura física, pelo Pro-
jeto de Revitalização de Jaraguá e em 2000, o edifício é entregue novamente à 
comunidade alagoana. 

Por alguns anos, o MISA teve suas atividades específicas atendidas 
plenamente, quando ocorre novo período de desgaste da estrutura arquitetôni-
ca e a suspensão do seu funcionamento. Através de recursos captados junto à 
Caixa Econômica Federal, novo processo de restauro e adaptação das depen-
dências é implementado e, finalmente em 2010 os trabalhos técnicos são con-
cluídos e o museu reaberto e reiniciando suas atividades. 

O acervo do museu, como ressalta sua missão técnica, é abrigar os 
acervos relativos à produção da imagem e do som, realizadas em Alagoas, no 
Brasil e além fronteiras. 

Presentemente, o MISA recebeu o rico acervo do radialista Edécio 
Lopes, composto de quase 12000 itens e que se encontra abrigado em espaço 
específico. 

Além do seu planejamento específico de visitação, pesquisa e expo-
sição, o MISA tem o projeto de popularização da produção cinematográfica 
brasileira e de eventos que dão dinamismo ao seu propósito de instituição cul-
tural. 

 

O Museu da Imagem e do Som de Alagoas é o mais antigo equipa-
mento museal e um dos quatro com a função de espaço de memória. 

 

O MISA dispõe: 

 

 Acervo e pesquisa: setor onde estão guardados, arquivados, preserva-
dos e sistematizados os acervos de fotografia, áudio e vídeo; 



 Reserva Técnica: onde estão organizados os acervos discográficos, vi-
deográficos e audiográficos; 

 Secretaria: responsável pelo expediente e rotina; 

 Biblioteca: especializada em temas específicos de arte, história, cinema, 
teatro, música e literatura , com ênfase na produção alagoana, aberta à 
consulta pública; 

 Mini auditório: com capacidade técnica para 82 (oitenta e dois) lugares, 
disponível para exibição cinematográfica, cursos, seminários, oficinas, 
eventos e apresentações artísticas; 

 Núcleo de Produção Digital: instalação técnica com ilha de edição – áu-
dio e vídeo e equipamentos do programa Olhar Brasil, que estabelece 
parceria com produtores locais, emprestando o material para a formata-
ção de vídeo-documentários; 

 Espaços Específicos e Acervos Documentais: 

 Acervo Edécio Lopes: encontra-se instalado em dependência do 
MISA e conta com cerca de 12.000 (doze mil) itens doados ao Es-
tado de Alagoas em regime de comodato; 

 Espaços Valmir Calheiros: instalado no MISA e doado definitiva-
mente ao Estado de Alagoas, com cerca de 7.000 (sete mil) itens; 

 Acervo Geraldo de Magela: doado pelo pesquisador e historiador 
alagoano, constando de livros, documentos e fotografias; 

 Acervo Freitas Neto: doado pelo Arquivo Público de Alagoas, 
constando de documento de áudio-vídeos; 

 Exposição Permanente: com a exibição de equipamentos de áudio e ví-
deos; 

 Exposição de Curta Duração: espaço destinado a exposições programa-
das anualmente.          

 

 

O edifício sede do Museu da Imagem e do Som de Alagoas / MISA é 
um edifício de linha neoclássico brasileira, projetado pelo engenheiro Carlos 
Mornay e inaugurado em 1869.  

Inicialmente teria a função de Consulado Provincial, que nunca foi 
exercida. Funcionou durante décadas no edifício a Recebedoria Estadual, ou-
tras repartições públicas e durante  o governo Guilherme Palmeira, em ato da-
tado de março de 1982, definitivamente, o MISA, instala-se no prédio histórico 
situado em Jaraguá. 

O sistema Alagoano de Museu/SAM foi criado pelo Decreto nº 4.092, 
de 29 de dezembro de 2008, publicado no Diário Oficial do Estado de Alagoas 
em 30 de dezembro de 2008, é o marco legal que organiza sob a forma de sis-
tema, as atividades dos museus existentes no Estado de Alagoas. 



Os espaços de memória estão instalados e se distribuem nas 7 (se-
te) regiões geo-administrativas do Estado,Consideradas como regiões museo-
lógicas, a saber: 

 

 1ª Região – Sertão Alagoano – com 17 municípios; 

 2ª Região – Bacia Leiteira – com 11 municípios; 

 3ª Região – Agreste Alagoano – com 19 municípios; 

 4ª Região – Sul – com 14 municípios; 

 5ª Região – Metropolitana de Maceió – com 11 municípios; 

 6ª Região – Norte – com 13 municípios; 

 7ª Região – Vale do Paraíba e do Mundaú – com 17 municípios.  

 

O Sistema Alagoano de Museus integra a estrutura organizacional-
administrativa da Secult. 

 

Durante o exercício de 2015, o Museu da Imagem e do Som de Ala-
goas, realizou 5 (cinco) exposições de curta duração, a saber: 

 

 Festejando Edécio Lopes nos 200 Anos de Maceió, foi concebida para 
integrar os 100 dias do governo Renan Filho e baseou-se no acervo do 
radialista Edécio Lopes, instalado em dependência do MISA, recebendo 
a visitação de 799 (setecentos e noventa e nove) pessoas e realizada no 
período de 23 de janeiro a 30 de abril; 

 A exposição Poesia da Sombra,do fotógrafo Hugo Taques, foi uma par-
ceria da Secult, com o artista e realizada no período de 13 a 31 maio e 
visitada por 189 (cento e oitenta e nove) pessoas; 

 Comemorando o centenário do músico e compositor alagoano Gerson 
Filho, foi realizada a exposição – O Rei dos 8 Baixos,com acervo do 
pesquisador e musicólogo José Lessa, dos familiares de Gerson Filho e 
Cremilda, durante o período de 05 de junho a 14 de agosto, sendo visi-
tada por 1081 (hum mil e oitenta e uma) pessoas; 

 O quarto evento e que trouxe um impacto mais efetivo na comunidade 
foi a exposição Terra, com fotografias de Sebastião Salgado, do acervo 
do MISA. Era composta por 36 (trinta e seis) fotografias na dimensão 
0,47 X 0,61 cm, em fotografias em preto e branco com instalação refe-
rencial ao tema do Movimento dos Sem Terra, sendo visitada por 1.492 
(hum mil quatrocentos e noventa e duas) pessoas. 

 Finalizando a programação exposição e integrando as comemorações 
dos 200 anos de Maceió, o MISA instalou a exposição – A Mais Bela 
Moradora do Sol, concebida a partir do acervo fotográfico próprio e reali-



zada de 16 de outubro a 31 de dezembro, com a presença de 826 (oito-
centos e vinte e seis) pessoas.  

 

 No levantamento mensal que é realizado é importante ressaltar al-
guns dados dos visitantes, por demais significativos; como: 

 

 3.096 eram de Alagoas; 

 1.175 eram de outros estados brasileiros; e  

 116 de outros países, perfazendo um total de 4.385 (quatro mil, trezen-
tos e oitenta  e sete) visitantes. 

Desse total, 1884 eram do sexo masculino e 2.503 do sexo feminino. 

Outro dado importante dos visitantes é que desse percentual, 1.678 
tinham o ensino fundamental; 571 o ensino médio e 2.138 tinham o curso supe-
rior. Portanto, 2.360 eram estudantes e 2027, profissionais liberais. 

Concluindo, 3245 visitantes declaram que costumam visitar museu e 
1142 não tem hábito de visitar museu.  

Além de sua programação especifica, enquanto Instituição Museal e 
Cultural, o MISA tem sediado inúmeros eventos e outras atividades, consoli-
dando sua missão como equipamento público. 

Em 2015, foram realizadas 15 (quinze) oficinas patrocinadas pela 
Secult e outros órgãos públicos; 10 (dez) lançamentos de livros editados por 
particulares; 8 (oito) seminários programados pela Universidade Federal de 
Alagoas; 2 (dois) seminários pela Uncisal e 3 (três) por outras instituições de 
ensino superior no Estado. 

A comunidade e associações também foram contempladas com o 
uso de equipamentos e dependências do MISA, para a realização de oficinas, 
reuniões e congressos. 

Destaque, sobretudo, que o MISA tem sido utilizado por instituições 
acadêmicas e por particulares para a realização de pesquisas em seus diver-
sos acervos várias pesquisas subsidiam os estudos para elaboração de Traba-
lho de Conclusão de Curso/TCC, monografias e estudos acadêmicos.  

Órgãos da imprensa local, empresa de mídia e outros pesquisadores 
acorrem ao MISA, para em suas pesquisas, utilizar, sobretudo, o arquivo foto-
gráfico que já se encontra, em grande parte, digitalizado, facilitando assim as 
consultas. 



O MISA participa da rede de pesquisa documental que inclui não só 
os organismos de consulta arquivística, mas também todas as demais institui-
ções portadoras de acervos documentais.  

Essa mudança de paradigma coloca o MISA na vanguarda das insti-
tuições culturais no Estado de Alagoas. 

 

 

Fernando Antônio Netto Lobo 

Coordenador do Museu da Imagem e do Som 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RELATÓRIO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA DE TEATROS DO ESTADO 
DE ALAGOAS - ANO 2015 

 

 

A Diretoria de Teatros do Estado de Alagoas – Diteal se constitui no 
cenário alagoano como um importante instrumento de valorização e divulgação 



da cultura alagoana.  Sua institucionalização se deu em 2003 através da Lei 
Delegada nº 22, em consonância com a Lei Delegada nº 47, de 10 de agosto 
de 2015, cujas redações estabelecem como objetivo precípuo da entidade “o 
aperfeiçoamento da cultura artística no Estado de Alagoas através da promo-
ção, do estímulo e da coordenação de programações artísticas e da colabora-
ção entre entidades públicas e privadas, voltadas para o aprimoramento inte-
lectual da comunidade”. 

Compete à Diteal administrar, coordenar e supervisionar os Teatros 
Deodoro, de Arena Sérgio Cardoso, bem como o Complexo Cultural Teatro 
Deodoro.  Tais espaços são equipamentos culturais alagoanos que visam fo-
mentar a arte em suas diferentes modalidades, tais como as artes cênicas, vi-
suais, dança e música. 

No ano de 2015, a Diteal deu continuidade aos programas e ações 
já consolidados em sua agenda cultural e implantou ações inéditas na nova 
gestão. Dentre as quais podemos citar: 

 Projeto “Vem ver a banda ensaiar” - ensaio aberto da banda da Polícia 
Militar de Alagoas; 

 Projeto Quartas Eruditas- consiste na realização de concertos e recitais 
didáticos, voltados para estudantes da rede pública de ensino, grupos da 
terceira idade, entidades assistenciais e ao público em geral.  O objetivo 
principal deste projeto é promover a inclusão social através da música; 

 Exposições na Galeria do Complexo Cultural Teatro Deodoro: Projeto 
que visa contribuir para o desenvolvimento e troca de experiência dos 
artistas locais. Exposições 2015: Exposição Ranhuras, Exposição Amos-
tra Grátis, Exposição Poesia em Foco e Exposição Andeja; 

 Programa de Política de Ocupação dos Espaços da Diteal – Realização 
de editais, que tem como objetivo a seleção de projetos.  

Tais ações já atraíram cerca de cinco mil pessoas dentre expectado-
res, visitantes e alunos da rede pública de ensino. 

Vale ressaltar, que todos os projetos acima destacados, têm entrada 
franca, garantindo assim, a democratização do acesso ao bem cultural, ou seja, 
dá oportunidade às camadas menos favorecidas de usufruir dos equipamentos 
culturais. 

Além dos projetos inéditos, a Diteal no ano de 2015 fortaleceu e con-
tribuiu com os projetos já existentes, como o Teatro é o Maior Barato, que está 
na sua XVI edição, o qual valoriza a produção local, democratiza o palco oficial 
do estado e busca a formação permanente de platéias. Foram apresentados 23 
(vinte e três) espetáculos, atraindo um público de 7.958 (sete mil, novecentos e 
cinquenta e oito) pessoas. 

Outro projeto é o Quinta no Arena, o qual valoriza e fomenta  grupos 
de artistas locais, que contou com  15 (quinze) espetáculos e um público de 
849 (oitocentos e quarenta e nove) pessoas. 



Somando-se a estes projetos, o Teatro Deodoro, foi palco de gran-
des espetáculos como o Festival Brasileiro de Teatro – XVII Edição Cena Pa-
raibana/ Etapa Alagoas, projeto que contribui para o desenvolvimento das artes 
cênicas no país, apresentando a produção cênica de determinado estado em 
outras unidades da federação, realização Ministério da Cultura e apoio cultural 
Diteal. O Projeto teve duas apresentações teatrais com ingressos esgotados, 
além de oficinas e debates. 

Comemorando os 105 anos do Teatro Deodoro, tivemos como uma 
das atrações, a Orquestra Castro Alves do Projeto Neojiba (Núcleos Estaduais 
de Orquestras Juvenis e Infantis da Bahia) que tem como objetivo a inclusão 
social por meio do ensino e da prática musical. 

 O Teatro Deodoro abriu as portas para espetáculos extraordinários, 
tanto regionais, como nacionais, apresentando em números 179 (cento e se-
tenta e nove) eventos e um público de 68.022 (sessenta e oito mil, vinte e du-
as) pessoas. 

Já no Teatro de Arena Sérgio Cardoso, foram realizados 61 (sessen-
ta e um) eventos para um público de 5.131 (cinco mil, cento e trinta e uma) 
pessoas. 

Dessa forma, percebe-se a grande importância da Diteal no cenário 
artístico do nosso Estado, contribuindo sobremodo como uma das mais atuan-
tes ferramentas para a unidade e a identidade cultural do povo alagoano. 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 



 

Projeto: Quinta no Arena 

 

Zeza do Coco e Chau do Pife 

Foto: Adalberto Farias 

                                                

Projeto: Teatro é o Maior Barato 

    

                           Coro prisma de Maceió (Splich Splash 60 anos) 

Foto: Adalberto Farias 

 

 

 



 

 

ANEXOS 

Exposição Amostra Grátis 

                                                                                                            

                                                         

 

Foto: Adalberto Farias 

                                                   

Exposição Poesia em Foco 

 



                                                   

 

 

 

 

ANEXOS 

Projeto: Quartas Eruditas 

 

Foto: Adalberto Farias 

                                        

Projeto: Clube do JAZZ 



 

Foto: Adalberto Farias 

 

 

 

 

 

 

 

 


