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#AldirBlanc - "Histórias que o povo conta" estreia podcast nesta sexta-feira
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As histórias serão divulgadas todas as sextas-feiras, com estreia no dia 26 de fevereiro, a partir das
18 horas

Reunindo 05 episódios, com histórias que entrelaçam mitos, lendas, personagens e fatos
emblemáticos, colocando em cheque o que é real e o que é ficção, HISTÓRIAS QUE O POVO
CONTA, visa rememorar os causos e os momentos que marcaram épocas nas comunidades rurais,
quando o acesso ás tecnologias digitais eram mínimas.
O projeto foi idealizado por 03 jovens rurais, Breno Santiago um jovem comunicólogo e ator, Caíque
Abades líder comunitário e graduando em Biologia e Clécia Silva agroecóloga e escritora. O grupo
faz parte de uma geração que vivenciou essa transição nas relações, com a inclusão de tecnologias
como celular, internet e televisão no cotidiano das suas comunidades, substituindo as contações de
histórias, por novelas, redes sociais e várias outras coisas.
As histórias serão divulgadas todas as sextas-feiras, com estreia no dia 26 de fevereiro, a partir das
18 horas. Estarão disponíveis no spotify, com o link na bio do instagram @historias.queopovoconta
(a partir do horário determinado), e compartilhados gratuitamente pelo whatsapp. O primeiro
episódio trará as histórias sobre lobisomem, personagem emblemático no imaginário popular que
divide opiniões até hoje, sobre sua existência.
O projeto tem apoio financeiro do Estado da Bahia através da Secretaria de Cultura e da Fundação
Cultural do Estado da Bahia (Programa Aldir Blanc Bahia) via Lei Aldir Blanc, direcionada pela
Secretaria Especial da Cultural do Ministério do Turismo, Governo Federal.
SERVIÇO
Histórias que o povo contam
Quando: todas as sextas-feiras, a partir do dia 26/02
Horário: 18h
Onde: link a ser disponibilizado no Instagram @historias.queopovoconta
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