
 

Produtores da equipe Caminhos aprovam três projetos pelo 
programa BNB de Cultura 2010 
 
Projetos serão realizados com foco na valorização da cultura popular do estado. Algumas atividades 
começam na primeira quinzena de janeiro, durante o período de férias escolares. 

 
A equipe Caminhos Comunicação & Cultura, formada por produtores culturais independentes, 
vai realizar uma programação cultural variada para o ano de 2010. Os produtores tiveram três 
projetos culturais contemplados pelo Programa BNB de Cultura, que patrocina iniciativas 
culturais no estado em áreas que o cenário cultural ainda precisa se desenvolver. 
 
Os projetos aprovados são os seguintes: Um Olhar sobre a Cultura Popular Nordestina, um 
concurso de fotografia regional que premiará as 10 melhores fotografias sobre a temática da 
cultura popular do Nordeste; o projeto Olhar cultural, que será desenvolvido com a realização de 
oficinas de fotografia; e o Curta Mossoró, evento que contempla atividades na área do 
audiovisual na cidade de Mossoró.   
 
E já a partir deste mês de janeiro, os produtores iniciam suas atividades culturais pelo interior do 
estado. Na segunda semana de janeiro, de 11 a 16, a Caminhos pega a estrada e leva 
atividades culturais para o município de Angicos, a 170 quilometros de Natal.  
 
O projeto desenvolvido é a Semana BNB de Oficinas Culturais de Angicos, que será uma opção 
de atividade diferente para os moradores no período de férias. Este projeto foi aprovado pelo 
edital do BNB de cultura, edição 2009, e o cronograma de realização foi organizado para 
começar no início de 2010. 
 
O projeto visa contribuir para o crescimento sócio-cultural do município, capacitando jovens nas 
seguintes áreas: Fotografia, Vídeo, Rádio, Poesia, Teatro e elaboração de Projetos Culturais. No 
encerramento das oficinas será realizado o Festival BNB Cultural de Angicos com a exposição 
coletiva dos trabalhos desenvolvidos durante a semana. O festival terá entrada gratuita e estará 
aberto a outros artistas locais que queiram participar.  
 
As inscrições para as oficinas começam no dia 4 de janeiro e poderão ser feitas pelos telefones: 
9977-6464 / 9173-6180 (Alexandre Santos).   
 
EQUIPE CAMINHOS - A equipe Caminhos é formada por jovens jornalistas e radialistas que 
resolveram se reunir para promover eventos culturais voltados para o audiovisual, artes visuais e 
elaborando projetos que fomentem a cultura no Rio Grande do Norte, nas mais diversas áreas. 
São 6 jornalistas e 4 radialistas (com formação em rádio e tv), todos com experiência em 
comunicação e cultura. A equipe já realizou documentários e projetos em diversos municípios do 
estado levando atividades culturais a comunidades carentes deste tipo de atividades.  
 
Contatos para entrevistas:  
Dayana Oliveira – assessoria: 9138-7111/8741-0888 
Alexandre Santos: 9977-6464 / 9173-6180 
 

 

 


