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VEÍCULO TÍTULO 

Diário Oficial Nilo prestigia o Colóquio Brasil-África 
 

Evento pretende estreitar as relações entre o Brasil e os 54 
países do continente africano 

Com o objetivo de estreitar as relações sociais, culturais e 
econômicas com os 54 países que compõem o continente 
africano, foi aberto na última segunda-feira, no Gran Hotel Stella 
Maris, o Colóquio Brasil-África, evento promovido pelo governo 

do Estado, em parceria com o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social (CDES). A 
solenidade contou com a presença do presidente da Assembleia Legislativa, Marcelo Nilo, 
do governador Jaques Wagner, secretários de Estado e embaixadores africanos. 

Está prevista a presença de 400 participantes, entre conselheiros, representações 
diplomáticas e de conselhos econômicos e sociais africanos. Na programação, conferências, 
palestras e mesas-redondas abordam temas como os aspectos culturais da relação entre 
Brasil e África, o panorama estratégico desta relação, projetos e parcerias em andamento. 
O resultado dos debates vai ser transformado em um documento que será entregue ao 
presidente Lula. 

RODIN 

O presidente da Assembleia Legislativa, Marcelo Nilo, participou na segunda-feira da 
abertura da exposição Auguste Rodin, homem e gênio, no Palacete das Artes, em 
Salvador. O evento contou com a presença do governador Jaques Wagner, secretários de 
Estado e representantes de diversos segmentos da cultura e arte da Bahia. Com 62 peças e 
avaliada em R$ 26 milhões, a exposição ficará na Bahia pelos próximos três anos. Esta é a 
primeira vez que o Museu Rodin Paris concorda em ceder por tanto tempo as peças do 
artista para uma exposição. 

A visitação, que já foi aberta ao público, é gratuita e a expectativa é que mais de 300 mil 
pessoas por ano contemplem as obras do grande artista, como O pensador, uma referência 
a Dante, criada em 1880 e Eva, produzida em 1881 e que nem chegou a ser terminada. 

 VEÍCULO TÍTULO 

Portal. Ba. Gov Osba e Neojibá tocam juntos na Cidade do Saber, em 
Camaçari 

 
O Concerto Didático da Orquestra Sinfônica da Bahia (Osba), este mês, será especial por 
três motivos. Além de romper as fronteiras de sua sede - o Teatro Castro Alves - e 
promover o concerto no Teatro da Cidade do Saber, em Camaçari, reunirá no palco os 
jovens talentos do projeto Neojibá e o violinista norte-americano Richard Young. 
 
Com a regência dos maestros Ricardo Castro e Eduardo Torres, o concerto desta quarta-
feira (28), às 16h, com entrada gratuita, apresentará três obras de Mozart, Tchaikovsky e 
Shostakovich. 
 
O concerto será aberto com os naipes de cordas na Orquestra Juvenil 2 de Julho, primeira 
orquestra formada por meio do projeto Neojibá, que apresentarão a peça Quarteto para 
cordas nº 8, op. 110, do compositor russo Dmitry Shostakovich, composta em memória às 
vítimas do Facismo e da Segunda Guerra Mundial. 
 
As outras duas obras - peças para solista e orquestra - serão apresentadas pela Osba. O 
concerto para fagote e orquestra em Si bemol maior, K.191, de Mozart, contará com a 



participação do fagotista do Neojibá, Abner Silva, e a peça Estudos sobre simples sons 
(Concerto para viola nº 2), do compositor Alexandr Tchaikovsky, terá a parceria do 
renomado violinista Richard Young. 
 
Os Concertos Didáticos da Osba já são conhecidos pelo público soteropolitano como um 
importante projeto de formação de plateia e democratização do acesso à música de 
concerto. 
 
A população de Camaçari também terá a oportunidade de se encantar com a execução de 
belas obras e receber noções teóricas sobre os instrumentos e a formação de uma 
orquestra. 
 
Por meio de programas especialmente preparados para esta finalidade, a execução das 
obras serão intercaladas com breves falas do maestro que, de forma didática, abordará 
diversos aspectos do universo orquestral. 
 
Richard Young 
 
Aos 13 anos de idade, Richard Young foi convidado para apresentar-se para a Rainha 
Elisabeth da Bélgica, no Royal Palace, em Bruxelas e, desde então, tem sido convidado 
como solista por várias orquestras nas Américas do Norte e Sul, Europa, Leste Europeu, 
África e Austrália. 
 
Recebeu uma premiação especial da Rockefeller Foundation American Music Competition, 
foi membro do New Hungarian Quartet, e violinista do Rogeri Piano Trio. Desde 1985 é 
violista do renomado Vermeer String Quartet. Richard Young tem se apresentado em vários 
prestigiados festivais, e já lançou inúmeros álbuns. Recebeu três indicações ao Grammy e 
foi produtor do CD do Vermeer Quartet, com a obra de Haydn “As sete últimas palavras de 
Cristo”. 
 

VEÍCULO TÍTULO 

Portal. Ba. Gov Edital do Núcleo de Teatro do TCA encerra inscrições no dia 6 
 
Permanecem abertas até 6 de novembro as inscrições para o Edital de Montagem do 
Núcleo de Teatro do Teatro Castro Alves (TCA.Núcleo) para o período 2009-2010. Entre 
as inovações apresentadas pelo edital, destacam-se a inclusão de um espetáculo com 
temática infanto-juvenil e a realização de temporada no Centro Cultural de Plataforma, no 
subúrbio ferroviário de Salvador, além da Sala do Coro do TCA. 
 
Os diretores e produtores interessados podem inscrever seus projetos no Núcleo de 
Produção do TCA, de segunda a sexta-feira, das 14 às 18h. O edital está disponível no site 
www.tca.ba.gov.br. Os candidatos podem inscrever dois projetos, um em cada categoria, 
mas podem ser contemplados somente em uma delas. Os projetos selecionados contarão 
com orçamento de R$ 200 mil para a montagem dos espetáculos. 
 

VEÍCULO TÍTULO 

Portal. Ba. Gov Recital de poesia lembra dia do poeta 
 
Para comemorar o dia do poeta (04/10), o escritor Manassés Diego reúne um grupo de 
artistas nesta quarta-feira (28), às 14h30, na Biblioteca Juracy Magalhães Jr., no Rio 
Vermelho, para uma tarde de recital de poesia e confraternização. A programação contará 
com performances, declamações, e uma dinâmica com o público que também poderá 
declamar. O evento é aberto a todos. 
 
Estão confirmados para participar do evento a atriz Alessandra Cerqueira e o rapper O 
Homem Negro. “O objetivo é levar uma arte que não seja tradicional e acadêmica de forma 
gratuita para os frequentadores da biblioteca”, diz Manassés. 
 



Manassés Diego - Escritor paraibano, nascido em outubro de 1984, erradicado na Bahia, 
começou sua carreira artística aos 18 anos na pequena cidade espanhola de Zaragoza, 
fazendo performances em que mescla poesia e música. 
 
Na volta à Paraíba, participa do XII Festival Nacional de Arte (Fenart). Volta para Salvador 
em 2006 e publica em jornais de arte independentes. Em 2006 conheceu a CIA de Teatro 
Gente, onde trabalha como escritor, ator e assistente geral do espetáculo 
 

VEÍCULO TÍTULO 

Portal. Ba. Gov Tributo a Batatinha será conduzido pelo Grupo Botequim no 
Pelourinho 

 
Em um ambiente que remeterá o espectador às rodas de samba que o saudoso Oscar da 
Penha, ou Batatinha, costumava compor, o Grupo Botequim apresentará o seu show 
Tributo a Batatinha, desta quarta-feira (28) a sábado (31), no Largo Tereza Batista, no 
Pelourinho. 
 
A apresentação é parte da programação Tô no Pelô, uma realização da Secretaria de 
Cultura do Estado da Bahia (Secult), com apoio do Programa Pelourinho Cultural. 
 
O show vai remeter o público ao Bar Toalha da Saudade, que ficava no Bairro 2 de Julho e 
pertencia ao sambista. Com direção artística de Gil Novaes e direção musical de Enio 
Bernardes, vocalista do grupo Botequim, o show terá um repertório exclusivo de músicas 
de Batatinha. 
 
Participarão também os músicos Edson Sete Cordas, que foi amigo de Batatinha, e Walmir 
Lima, compositor da música Ilha de Maré, além de discípulo de Oscar da Penha, dentre 
diversos outros convidados. 
 

VEÍCULO TÍTULO 

Portal. Ba. Gov Processo de produção de livro é tema de palestra 
 
A Biblioteca Juracy Magalhães Jr., no Rio Vermelho, promove, nesta quinta-feira (29), 
às 14h30, a palestra: ‘Como se produz um livro nos dias atuais’, com o representante da 
Editora Dendê, André Avelino. Ele falará sobre o processo de publicação do livro, desde a 
sua concepção pelo autor até o seu encontro final da cadeia editorial, ou seja, o leitor, 
passando pela análise do mercado editorial e das atividades que envolvem toda produção 
do livro. A atividade é gratuita e tem entrada franca. 
 
A palestra é destinada a editores, proprietários de editoras, profissionais da área de arte e 
design, ilustradores, produtores gráficos, escritores, bibliotecários, jornalistas e demais 
interessados em compreender o funcionamento desse mercado e os processos de produção 
do livro. Seu objetivo é discutir o mercado editorial e fornecer uma visão geral das áreas 
de trabalho desse negócio, além de transmitir conhecimentos sobre as especificidades das 
atividades envolvidas no processo de produção e comercialização do livro. 
 
Sócio-diretor da Editora Dendê Ltda., Avelino atua na área de planejamento e 
desenvolvimento de projetos editoriais para relatórios, livros, revistas e jornais; redação 
publicitária e desenvolvimento de roteiros para vídeo e audiovisual; planejamento de 
projetos para Internet; elaboração e desenvolvimento de projetos culturais e artísticos; 
fotografia publicitária e direção e edição de VT. 
 

VEÍCULO TÍTULO 

A Tarde  Famílias preferem manter os acervos  

Herdeiros não têm ainda a solução ideal para a preservação de obras deixadas 
pelos artistas baianos 



 
Cássia Candra - As paredes da casa de Auta Rosa, 77, em Itapuã, e do apartamento de 
Luiza Silveira,76, na Graça, estão forradas com as obras de seus maridos, Calasans Neto 
(1932-2006) e Jenner Augusto (1924-2003), respectivamente. 
 
Assim, com uma exposição intimista, montada na sala, estão guardados os acervos de dois 
artistas que integram o grupo dos modernos mais valorizados da plástica baiana. 
 
“De vez em quando aparece alguém, compra um quadro, e a coleção vai diminuindo”, 
comenta a viúva do Mestre Calá, como era conhecido o pintor, gravador, ilustrador, 
entalhador e cenógrafo Calasans Neto. 
 
“Não penso em projeto algum com as obras dele. Vi o que Paloma e João (filhos de Jorge 
Amado e Zélia Gattai) sofreram para tentar manter a casa onde o pai viveu. Se por Jorge 
Amado, que é um escritor traduzido para 50 idiomas, o governo não se interessou, que 
dirá Calá. Vou manter o acervo comigo. Está todo na parede da sala. Que outro plano 
posso ter, aos 77 anos?” Em tom confessional, a viúva de Calá problematiza uma questão 
ampla e muito melindrosa, que envolve outros artistas mortos nesta década e que precisa 
ser analisada por meio de diferentes ângulos. 
 
Os mais importantes remetem a duas questões: os dramas familiares, tanto das famílias 
que desejam manter o acervo – umas com condições e outras sem –, como das que 
desejam transferir ou buscar alojamento de acervos e encontram dificuldades e a falta de 
políticas públicas para o setor de artes visuais com vistas a esses interesses. 
 
Versão vintage Não só na Bahia esta é uma questão ainda sem solução, na opinião de 
Emanoel Araújo, diretor do Museu Afro-Brasileiro. 
 
Ele pensa que o acidente que acabou com o acervo de Hélio Oiticica propõe que o debate 
não seja mais adiado: “É preciso entender que uma obra de arte é um bem para o País. É a 
memória da arte brasileira que ganha ou perde. As que se foram não se recupera mais, 
não existe a versão vintage”, provoca. 
 
“Agora tenho pouca coisa de meu pai”, diz quase em tom de confidência Silvana 
Teixeira,50, filha do artista plástico Floriano Teixeira (1923-2000), depois de Carybé, o 
artista mais valorizado no mercado de arte da Bahia, segundo o galerista Paulo Darzé. 
 
O sonho da família era preservar o acervo. Chegou a pedir ao senador José Sarney, amigo 
de infância de Floriano, que nada prometeu. A vendadas obras foi inevitável. “Não deu para 
segurar”, diz Silvana, sem esconder a “sensação de perda”. 
 
Guardado em caixas Situação semelhante é a do acervo de Carlos Bastos (1925 – 2004), 
que o deixou, em testamento, para seu companheiro, Altamir Galimberti. Sem arquivo, 
sem catálogo, o acervo está guardado em caixas, em sua casa, em Praia do Forte. O 
desejo de Altamir é que “uma instituição séria se responsabilize pelas obras”, revela. 
 
A família de Jenner Augusto, que herdou o acervo do artista, pensa justamente o contrário. 
 
Com receio da descontinuidade do governo, Luiza Silveira e os cinco filhos de Jenner 
querem ficar com suas obras. “Tenho medo da política.A família pelo menos tem amor à 
obra”, diz. 
 
Além de administrar o patrimônio, ela continua trabalhando para divulgar o nome do 
marido. 
 
Amanhã mesmo abre mostra comemorativa dos 85 anos que Jenner faria, na Galeria 
Jenner Augusto, em Aracaju. Todas as obras estarão à venda. 



VEÍCULO TÍTULO 

A Tarde Espaço Krajcberg no Rio, Curitiba e Paris  

O acervo do artista Frans Krajcberg, autor de uma obra engajada em defesa da 
preservação ambiental, é conservado no Museu Ecológico Frans Krajcberg, em Nova 
Viçosa, no sul do Estado – que foi doado ao governo da Bahia em junhodeste ano – e nos 
espaços culturais que levam o seu nome, no Rio de Janeiro, em Curitiba, e também em 
Paris. 
 
Sediado no Museu de Montparnasse, o Espaço Krajcberg na França tem como endereço o 
número 21, Av. do Maine, em Paris, e expõe em caráter permanente esculturas, fotos e 
quadros doados pelo artista à cidade de Paris, no ano de 2003. 

VEÍCULO TÍTULO 

A Tarde Falta uma política pública apropriada para a preservação das 
obras de arte 

A perda do acervo de Hélio Oiticica, um dos maiores nomes da plástica moderna brasileira, 
pegou a instância governamental de calças curtas. Não há política pública no País que 
contemple interesses tão diversos e situação tão complexa quanto a que envolve a 
salvaguarda de acervos de artistas falecidos. Pelo menos não formatada. 
 
“Estamos trabalhando no sentido de ter uma política que dê condições de garantir a 
dimensão desses artistas, de maneira apropriada e de acordo com os interesses de suas 
famílias”, disse, por telefone, de Paris, o ministro da Cultura, Juca Ferreira. Para ele, é 
crucial “harmonizar os interesses das famílias dos artistas e dos demais setores que lidam 
direta ou indiretamente com as artes visuais”. 
 
Para o diretor do Museu Afro-Brasileiro, Emanoel Araújo, existe, de fato, a necessidade de 
participação do poder público no processo. “O Brasil tem um problema cultural: os museus 
não compram as obras; as famílias herdam os acervos e não têm como guardar. Mesmo 
porque existem procedimentos técnicos para isso. Uma obra de arte é um objeto de valor”, 
diz. Para ele, “as políticas públicas devem existir para que os museus, privados e públicos, 
tenham recursos para comprar acervos”. 
 
É o que acontece na França, por exemplo, “onde grandes museus adquirem e montam 
acervos permanentes”, observa a crítica de arte Matilde Matos, da Associação Internacional 
de Críticos de Arte. Ela cita o Centre Pompidou, que tem a melhor coleção de arte da 
França. 
 
Boa vontade Para a crítica, a questão “depende de investimento do Estado e de boavontade 
de quem estáno poder”. Ela lamenta que os governantes que se sucedem “não atualizem 
os acervos”, ação que contemplaria permanentemente a produção contemporânea. 
 
A aquisição de acervos é uma das metas do governo da Bahia, de acordo com 
Frederico Mendonça, diretor-geral do Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural 
– Ipac, que, por ora, se dedica ao mapeamento e recuperação de painéis, no 
Estado, tal como foi feito com obras de Jenner Augusto, em março deste ano. 

VEÍCULO TÍTULO 

A Tarde Rodin também está em São Paulo  

Enquanto a Bahia fica por três anos com esculturas em gesso com o toque da mão do 
mestre francês Auguste Rodin, suas obras em bronze (executadas por fundidores) e 
fotografias estão em exposição em São Paulo. 
 
A mostra Do Ateliê ao Museu – Fotografias e Esculturas, foi aberta ontem ao público, no 



Masp, onde fica até dezembro. 
 
Destaques da exposição, que esteve antes em Minas Gerais, são as 193 fotos do acervo do 
artista, exibindo amaneira como ele trabalhava a fotografia. 

VEÍCULO TÍTULO 

A Tarde Dia da animação é comemorado hoje  

No dia 28 de outubro, hoje, é celebrado o Dia Internacional da Animação. Vinte e quatro 
cidades baianas contam, este ano, com mostras oficiais ou paralelas de curtas-metragens 
de animações brasileiras e estrangeiras. 
 
Em Salvador, a Sala Alexandre Robatto, a Casa da Música, o Cine Teatro Solar Boa 
Vista e o Espaço Cultural Alagados integram o circuito. A entrada é gratuita para todas 
as sessões. No Brasil o evento é organizado pela Associação Brasileira de Cinema de 
Animação (ABCA). Este ano, o projeto está sendo realizado em 30 países. Outras 
informações no blog do Caderno 2+: caderno2mais. atarde. com. br. 
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A Tarde Uma nova relação Brasil-África  

Murillo de Aragão Doutor em sociologia pela Universidade de Brasília 
arkoadvice@arkoadvice.com.br 
 
Uma visão diferente sobre a África é uma exigência de um novo tempo para o continente 
africano. Deve ser, também, uma nova era para o Brasil nas relações exteriores, que 
oferecem imensas oportunidades comerciais. O Ministério do Desenvolvimento tem feito 
um grande esforço de promoção do intercâmbio entre o Brasil e o continente africano. Este 
ano, já foram realizadas duas missões empresariais do ministério com a Confederação 
Nacional da Indústria e visitados países como Marrocos, Argélia, Líbia, Senegal, Gana, 
entre outros. Outra deve ocorrer em novembro à África do Sul, Angola e Moçambique. 
 
Por que devemos dar mais atenção à África? Uma resposta simples está nas taxas de 
crescimento da economia africana: acima de 5%. 
 
O comércio entre o Brasil e os países que integram o cone sul da África saltou de US$ 1,8 
bilhão em 2004 para mais de US$ 7 bilhões em 2008, com exportações de mais de US$ 10 
bilhões, embora seu potencial seja maior. A pauta comercial para o continente revela itens 
importantes – produtos alimentares e agrícolas, veículos, equipamentos, têxteis e calcados. 
Assim, o desafio que se apresenta para os empreendedores brasileiros é expressivo. 
 
O transporte aéreo de passageiros e de cargas entre os dois lados ainda não explorou 
todas as suas possibilidades. As missões empresariais têm sido importantes para ampliar o 
conhecimento do empresariado brasileiro sobre as oportunidades de negócios. 
 
Ao largo das questões históricas e culturais, que são muito relevantes, temos aspectos 
econômicos, sociais e geopolíticos a considerar. 
 
Quase 50% da população brasileira são afro descendentes. Por isso, como disse o teólogo e 
monge Marcelo Barros,“estabelecer relações mais solidárias com a mãe África é aprofundar 
relações com nossas raízes e resgatar nossa história”. Um passo importante está sendo 
dado neste momento, quando o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social da 
Presidência da República e o governo da Bahia promovem em Salvador o Colóquio Brasil 
Aacute;frica. A iniciativa representa a consolidação de uma nova visão das relações entre o 
País e o continente. 

 



VEÍCULO TÍTULO 

A Tarde Agenda+Dicas  

Exposição A Paz é o Caminho Em comemoração ao Dia Mundial de Oração pela Paz, a 
Biblioteca Pública do Estado da Bahia (BPEB) realiza, gratuitamente, a exposição A Paz 
é o Caminho, até o dia 30 de outubro, das 8h30 às 18h. A intenção da mostra é apresentar 
ao público o quão importante foi a luta dos líderes religiosos em busca da paz no mundo. A 
BPEB fica na Rua General Labatut, 27, Barris. 

Recital Para comemorar o Dia do Poeta, o escritor Manassés Diego reúne um grupo de 
artistas hoje, às 14h, na Biblioteca Juracy Magalhães Jr., no Rio Vermelho, para uma 
tarde de recital de poesia. 
Informações: 3116-5360. 

VEÍCULO TÍTULO 

A Tarde Estado anuncia R$50 mil para reçuperar fontes 

Pontes de dez terrenos de Salvador serão recuperadas em urna parceria entre u Instituto 
de Gestão das Águas e Clima (Ingá) e a Secretaria da Cultura. O projeto Águas Fonte da 
Vida está em sua primeira etapa realizando visitas técnicas nos terreiros. A partir de 
dezembro, as fontes começarão a ser reformadas. O investimento total será de RS50 mil. 

VEÍCULO TÍTULO 

Correio da Bahia Wagner Moura e 'Sua Mãe' gravam primeiro CD da banda 
 
Telma Alvarenga - Wagner Moura e os músicos da Sua Mãe gravam, em Salvador, o 
primeiro CD da banda, que tem o ator como vocalista. A produção é de André T. Algumas 
músicas do disco serão apresentadas no show do grupo, sábado, na Praça de Pedro 
Arcanjo, no Pelô. A apresentação, gratuita, faz parte da festa de encerramento do 
Festival Internacional de Artes Cênicas da Bahia.  

A maioria das composições do CD é assinada por integrantes da banda. Muitas já foram 
apresentadas em shows. “Mas teremos algumas inéditas”, diz Claudio David, violonista e 
produtor da Sua mãe. 

VEÍCULO TÍTULO 

Correio da Bahia Paulinho Boca vai cantar Novos Baianos no Pelourinho 

O cantor e compositor, Paulinho Boca, apresentará o show ‘Paulinho Boca canta Novos 
Baianos’ no dia 10 de novembro, às 21h, no largo Quincas Berro D´água, no Pelourinho. O 
artista, que viveu toda a sua infância no bairro do Santo Antônio Além do Carmo, agora 
levará para o público do Pelô o mesmo show que tem feito sucesso em todo o Brasil. 
 
Paulinho Boca foi um dos integrantes do grupo Novos Baianos, que ganhou prêmio de 
melhor disco feito no Brasil em todos os tempos, ‘Acabou Chorare’, pela Revista Rolling 
Stone, em 2007. O artista foi um dos responsáveis, junto com os seus parceiros, pela 
revolução tecnológica no Carnaval de Salvador. Foram eles que usaram, pela primeira vez, 
o som da voz em um trio elétrico, enquanto antes o som era somente instrumental.  

VEÍCULO TÍTULO 

Tribuna da Bahia Governo entrega obras em mais seis cidades municípios  

O programa de rádio Conversa com o Governador desta semana traz informações a 
respeito dos benefícios recebidos pelos seis municípios visitados pelo governador Jaques 



Wagner na semana passada, da entrega que será realizada, amanhã, quinta-feira (29), da 
ponte sobre o Rio das Contas, entre Camamu e Itacaré, num trecho da BA-001, e sobre a 
exposição das obras de Rodin, que fica durante três anos no Palacete das Artes. 
Em Conceição do Jacuípe, foram anunciadas mais 100 casas para a zona rural. “Demos 
ordem de serviço para obras de terraplanagem e pavimentação na ligação entre as duas 
áreas urbanas e o distrito industrial do município, num investimento de aproximadamente 
R$ 250 mil”, contabilizou. 
Wagner disse que foi inaugurada uma Unidade de Saúde da Família e entregue mais uma 
ambulância para Amélia Rodrigues. Em Teodoro Sampaio, que comemorou os 48 anos de 
emancipação, foram liberados os 16 quilômetros da BA-515 que liga a cidade ao município 
de Terra Nova e à BR 101. 
“Uma estrada extremamente sonhada, porque ela vai interligar diretamente a BR-324 à 
BR-101, passando por Terra Nova, por Teodoro Sampaio e chegando à 101 já no município 
de Amélia Rodrigues”, avaliou.  
Encerrando a agenda de inaugurações em Jaborandi, foi entregue uma nova unidade de 
produção de leite. “Uma tecnologia extremamente moderna, extremamente avançada. Em 
apenas 250 hectares, eles estão conseguindo colocar três mil vacas para a produção de 
leite, e já instalaram uma fábrica do engarrafamento do leite, chamado leite longa vida, 
uma nova embalagem.” 

VEÍCULO TÍTULO 

Tribuna da Bahia Novos roteiros turísticos 
 
Lucy Andrade - Com o intuito de ampliar a permanência média dos turistas na cidade, a 
capital baiana ganhará novos roteiros, desenvolvidos pela Salvador Turismo (Saltur). A 
ideia é criar caminhos sociais, com base em ações comunitárias desenvolvidas pelo terceiro 
setor, além de roteiros religiosos, como cultos afro, tour de Mar, de acessibilidade, a pé, de 
Gays, Lésbicas e Simpatizantes (GLS),  entre outros.  Serão desenvolvidos roteiros com 
destaque aos sete Pontos Mágicos de Salvador: Pelourinho/Centro Histórico, Barra, Baía de 
Todos os Santos, Bonfim/Ribeira, Itapuã, Dique do Tororó e Contorno/Comércio. A equipe 
Diretoria de Desenvolvimento do Produto Turístico da Saltur realiza visitas técnicas, com 
início pelo Tour Panorâmico - Mais Salvador, que inclui saída do Farol da Barra e visita ao 
Dique, Cidade Baixa, Plataforma, Ribeira, Bonfim, Centro Histórico, Elevador Lacerda e 
Mercado Modelo. 
 
Para o diretor de Turismo George Barreto, Salvador possui atrativos de grande interesse, 
além daqueles que, por tradição, são oferecidos aos que visitam a cidade. “A primeira 
capital do Brasil guarda preciosidades, a exemplo da imagem do Senhor Morto com dois mil 
rubis embutidos no formado do sangue que Jesus derramou na Cruz, apreciada na Igreja 
da Ordem Terceira do Carmo. Já no Dique, além das belas estátuas dos Orixás, há uma 
concentração de pelo menos 16 terreiros do culto afro brasileiro”, informou. 
 
Barreto ressaltou, ainda, que Salvador pode oferecer aos turistas um passeio pela Baía de 
Todos os Santos, com o diferencial de ser realizado em uma autêntica caravela, como vista 
a deslumbrante paisagem da cidade. Outra opção interessante é ir de trem para Plataforma 
e realizar a travessia de barco da Baía até a Ribeira. 
 
O objetivo da Saltur, com essas ações, é aumentar o potencial turístico de Salvador. Esses 
roteiros, cujas atrações ainda não são exploradas de forma regular, serão encaminhados à 
Associação Baiana de Receptivo (Abre), e, a partir da validação, serão divulgados aos 
agentes de turismo do país e exterior, bem como ao público em geral. 
 

VEÍCULO TÍTULO 

Bahia em Foco Revista Bahia de Todos os Cantos ganha 2ª edição nesta 
quarta 

 
A 2ª edição da revista Bahia de Todos os Cantos será lançada nesta quarta-feira (28), às 
9h, no auditório da Secretaria do Planejamento (Seplan). A revista traz histórias de 



empreendedorismo, projetos ambiciosos, a exemplo da implantação do Estaleiro Naval no 
estado e a revitalização do Centro Antigo de Salvador, bem como entrevistas com 
protagonistas de manifestações culturais tradicionais e modernas. A revista Bahia de Todos 
os Cantos é uma publicação do Governo do Estado, por meio das secretarias do 
Planejamento (Seplan) e de Cultura (Secult), Fundação Pedro Calmon (FPC) e da Empresa 
Gráfica da Bahia (Egba). 
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Bahia em Foco Processo de produção de livro é tema de palestra 

A Biblioteca Juracy Magalhães Jr., no Rio Vermelho, promove, nesta quinta-feira (29), 
às 14h30, a palestra: ‘Como se produz um livro nos dias atuais’, com o representante da 
Editora Dendê, André Avelino. Ele falará sobre o processo de publicação do livro, desde a 
sua concepção pelo autor até o seu encontro final da cadeia editorial, ou seja, o leitor, 
passando pela análise do mercado editorial e das atividades que envolvem toda produção 
do livro. A atividade é gratuita e tem entrada franca. 

A palestra é destinada a editores, proprietários de editoras, profissionais da área de arte e 
design, ilustradores, produtores gráficos, escritores, bibliotecários, jornalistas e demais 
interessados em compreender o funcionamento desse mercado e os processos de produção 
do livro. Seu objetivo é discutir o mercado editorial e fornecer uma visão geral das áreas 
de trabalho desse negócio, além de transmitir conhecimentos sobre as especificidades das 
atividades envolvidas no processo de produção e comercialização do livro. 

Sócio-diretor da Editora Dendê Ltda., Avelino atua na área de planejamento e 
desenvolvimento de projetos editoriais para relatórios, livros, revistas e jornais; redação 
publicitária e desenvolvimento de roteiros para vídeo e audiovisual; planejamento de 
projetos para Internet; elaboração e desenvolvimento de projetos culturais e artísticos; 
fotografia publicitária e direção e edição de VT. 
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Bahia em Foco Osba e Neojibá tocam juntos na Cidade do Saber, em 
Camaçari 

 
O Concerto Didático da Orquestra Sinfônica da Bahia (Osba), este mês, será especial por 
três motivos. Além de romper as fronteiras de sua sede - o Teatro Castro Alves - e 
promover o concerto no Teatro da Cidade do Saber, em Camaçari, reunirá no palco os 
jovens talentos do projeto Neojibá e o violinista norte-americano Richard Young. 
 
Com a regência dos maestros Ricardo Castro e Eduardo Torres, o concerto desta quarta-
feira (28), às 16h, com entrada gratuita, apresentará três obras de Mozart, Tchaikovsky e 
Shostakovich. 
 
O concerto será aberto com os naipes de cordas na Orquestra Juvenil 2 de Julho, primeira 
orquestra formada por meio do projeto Neojibá, que apresentarão a peça Quarteto para 
cordas nº 8, op. 110, do compositor russo Dmitry Shostakovich, composta em memória às 
vítimas do Facismo e da Segunda Guerra Mundial. 
 
As outras duas obras - peças para solista e orquestra - serão apresentadas pela Osba. O 
concerto para fagote e orquestra em Si bemol maior, K.191, de Mozart, contará com a 
participação do fagotista do Neojibá, Abner Silva, e a peça Estudos sobre simples sons 
(Concerto para viola nº 2), do compositor Alexandr Tchaikovsky, terá a parceria do 
renomado violinista Richard Young. 
 
Os Concertos Didáticos da Osba já são conhecidos pelo público soteropolitano como um 
importante projeto de formação de plateia e democratização do acesso à música de 
concerto. 



 
A população de Camaçari também terá a oportunidade de se encantar com a execução de 
belas obras e receber noções teóricas sobre os instrumentos e a formação de uma 
orquestra. 
 
Por meio de programas especialmente preparados para esta finalidade, a execução das 
obras serão intercaladas com breves falas do maestro que, de forma didática, abordará 
diversos aspectos do universo orquestral. 
 
Richard Young 
 
Aos 13 anos de idade, Richard Young foi convidado para apresentar-se para a Rainha 
Elisabeth da Bélgica, no Royal Palace, em Bruxelas e, desde então, tem sido convidado 
como solista por várias orquestras nas Américas do Norte e Sul, Europa, Leste Europeu, 
África e Austrália. 
 
Recebeu uma premiação especial da Rockefeller Foundation American Music Competition, 
foi membro do New Hungarian Quartet, e violinista do Rogeri Piano Trio. Desde 1985 é 
violista do renomado Vermeer String Quartet. Richard Young tem se apresentado em vários 
prestigiados festivais, e já lançou inúmeros álbuns. Recebeu três indicações ao Grammy e 
foi produtor  
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IBahia Baianos ficam admirados com esculturas de Rodin 
 

foto: Correio* 
São 62 esculturas de pequeno, médio e grande portes. (Foto: 
Correio*) 
 
A partir desta terça-feira (27), os baianos vão poder visitar a 
Exposição Auguste Rodin, inaugurada ontem (26) à noite, no 
Palacete das Artes, no bairro da Graça, em Salvador. São 

esculturas em gesso do artista francês que estão sendo mostradas pela primeira vez em 
um museu das Américas. 
 
A exposição foi aberta pelo diretor do Museu Rodin Paris e pelo governador Jaques Wagner. 
Logo na primeira sala, uma das obras mais famosas do artista: O Beijo. Nas esculturas em 
gesso, estão evidentes os movimentos das mãos de Rodin. 
 
Para receber a exposição, o Palacete das Artes passou por uma reforma. Até o piso recebeu 
tratamento especial. Por tudo isso, pelo cuidado com a casa e pela delicadeza das 
esculturas, é que a visitação é limitada. Grupos de trinta pessoas entram do CD do 
Vermeer Quartet, com a obra de Haydn “As sete últimas palavras de Cristo”. 
 
de cada vez para conhecer de perto as esculturas. 
 
São 62 esculturas de pequeno, médio e grande portes, como a do pensador, uma das mais 
admiradas da exposição. Na maquete da Porta do Inferno é possível até ver marcas dos 
dedos do escultor. 
 
No Palacete das Artes, as emoções estão à flor da pele. 'É tudo muito especial. A gente fica 
com uma expectativa muito grande', declara a empresária Celma Ramos. 
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Bahia Já Memorial a Irmã Dulce faz parte do roteiro oficial de turismo 
de SSA 

 
Desde o inicio do mês de outubro, os turistas que visitam Salvador e optam por realizar 
tour completo pelos principais pontos turísticos da capital baiana, utilizando o ônibus 
turístico Salvador Bus, contam com mais uma alternativa de parada. Além de conhecer as 
praias, o Centro Histórico, o Dique do Tororó e a Igreja do Bonfim, todos podem conhecer 
o Memorial Irmã Dulce, que tem um acervo de mais de nove mil peças, incluindo 
fotografias, documentos e objetos pessoais usados pelo Anjo bom do Brasil. O Memorial 
também preserva, intacto, o quarto de Irmã Dulce, onde está a cadeira na qual ela dormiu 
por mais de trinta anos por conta de uma promessa. 
 
Outros fatos marcantes da vida da religiosa são lembrados através de maquetes, livros, 
diplomas e medalhas. Entre as peças do acervo, está a imagem de Santo Antônio, do 
século XVIII, pertencente à família de Irmã Dulce, diante a qual ela costumava rezar.A 
visita ao Memorial se estende ao túmulo de Irmã Dulce, localizado na Capela do Convento 
Santo Antônio 
 
A inclusão do Memorial no roteiro do Salvador Bus atende a estratégia de divulgação da 
Bahiatursa e Secretaria do Turismo de promover e aumentar o fluxo de turistas ao 
Memorial, através do turismo religioso, principalmente depois que Irmã Dulce se tornou 
venerável à beatificação.  "Após firmamos uma parceria com o governo, aumentamos em 
25% o fluxo de turistas para o Memorial, pois ampliamos nossa participação em feiras e 
eventos", disse o assessor de Cultura das Obras Sociais Irmã Dulce, Osvaldo Gouveia. 
 
Atualmente o Memorial recebe cerca de dois mil visitantes por mês. A expectativa é que 
este número seja cada vez mais expressivo a partir da inclusão no roteiro do Salvador Bus. 
Segundo Gouveia, a maioria dos turistas é de São Paulo, Pernambuco, Minas Gerais e 
Ceará. 
 
Emília Salvador Silva, presidente da Bahiatursa, lembra que o Memorial vem crescendo a 
cada dia e que é um dever ter cuidado com a essência religiosa ao se apossar desse ícone. 
" É um produto de primeira grandeza e que necessita de uma promoção adequada para 
transformá-lo num produto que os operadores possam vender", disse a presidente. 
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Noticia Capital Experiência do cinema muda a vida de alunos do Recôncavo 
 
Salvador - A edição desta semana do programa de rádio Fala Educação, traz uma 
reportagem especial de Alexandre Santana sobre como a experiência de exibições de 
cinema ajuda a transformar a vida de alunos do Recôncavo Baiano. Na mesma edição, 
informações sobre o mutirão oftalmológico desenvolvido em parceria entre as secretarias 
da Educação e da Saúde para resolver problemas de baixa visão dos alunos do programa 
Todos pela Alfabetização (Topa). Também é possível conferir a matéria sobre a finalíssima 
da segunda edição do Festival Anual da Canção Estudantil (FACE) e a prorrogação das 
inscrições do Topa para o dia 31 de outubro. 
 
“Vou pensar como foi o filme, desenhar, escrever, escrever em um papel quando chegar 
em casa, para quando a tia mandar fazer o trabalho”, diz, entusiasmada, a pequena Natiele 
do Amor Divino. A menina de apenas 8 anos de idade deixa escapar que a proximidade 
com a ficção fortalece e amplia o conhecimento. Em apenas três dias mais de 1.600 alunos 
do ensino fundamental já assistiram a filmes infantis em salas de projeção montadas em 
colégios do território do recôncavo baiano. 
 
O projeto “A Escola Vai ao Cinema” é realizado pela Diretoria Regional da Educação IV 
(Direc), de Santo Antônio de Jesus, em nove escolas de ensino fundamental da região. A 
coordenadora de Ensino Básico, Ely bitencourt, acredita que os filmes infantis incentivam a 



criatividade e estimulam o interesse das crianças e adolescentes pela linguagem 
cinematográfica. “Através da ludicidade, [podemos] oportunizar ao aluno o contato com 
outras leituras”, enfatiza. As projeções realizadas em escolas públicas da região contribuem 
para despertar o interesse dos estudantes pela leitura e o prazer pela escrita, além de 
estimular a linguagem por meio de contos populares. 
 
Festival estudantil - Da cidade de Seabra, território da chapada Diamantina veio a música 
vencedora da segunda edição do Festival de Canção Estudantil (Face). A final na Conha 
Acústica, em Salvador, reuniu mais de 5 mil pessoas na última sexta-feira. De autoria de 
Sivaldo dos Santos, “Cultura Ameaçada” faturou o prêmio com um exemplo de superação. 
O estudante estava havia 21 anos fora da sala de aula e ao retomar os estudos disse que 
“hoje, a sensação é de vitória” com a conquista e a volta ao ensino. Também foram 
premiados os melhores interprétes nas categorias feminino, com Rafaela Melo, e 
masculino, com Jeferson Benevides. 
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Noticia Capital Fundo de Cultura: pimenta no dos outros é refresco 
27 de Outubro de 2009 13:39 
 
O Teatro NU acaba de receber um comunicado urgente do Fundo de Cultura: 
  
“Prezado Senhor”, 
  
De:       Ciro Nunes Sales 
            Diretor de Fomento à Cultura 
Fax:     (71) 3341-1355 
 
Informamos que a Comissão de Pré-Seleção do Fundo de Cultura da Bahia resolveu não 
pré-selecionar o projeto “TEATRO NU CINEMA – II EDIÇÃO – MOSTRA BAIANA” - Processo 
nº. 0800090029521, haja vista que após atribuições de notas individuais de cada 
Comissário, o mesmo obteve a pontuação final de 29,57 pontos e não alcançou o mínimo 
estabelecido no item 8.3 da Portaria nº. 051/09 – SECULT. 
 
Para seu conhecimento, informamos ainda que os critérios para os quais o projeto não 
obteve a pontuação média foram: 8.2.a “valor cultural do projeto”, 8.2.b “viabilidade 
técnica do projeto” e 8.2.f ”aderência aos objetivos do Fundo de Cultura da Bahia”. 
  
Atenciosamente, 
  
CIRO NUNES SALES 
Diretor de Fomento à Cultura” 
  
Esse comunicado é referente – como se evidencia acima, a uma segunda edição que 
faríamos do projeto Teatro NU Cinema. O projeto consiste em levar teatro para as salas de 
cinema, através de peças curtas que passariam antes das sessões, em frente à tela do 
filme. 
  
A primeira edição foi chamada Mostra Tchekhov e contemplava três peças curtas do grande 
autor russo. O projeto ocorreu de forma satisfatória, e pudemos perceber, pelos 
questionários preenchidos, a satisfação do público de cinema que, em boa parte, nunca 
havia ido ao teatro; pasmem. 
  
O retorno que tivemos, para além do público comum, de artistas, do grupo Sala de Arte e 
tantos outros foi o que nos estimulou a realizar uma segunda edição. 
  
Imediatamente, pensei em contemplar a dramaturgia baiana, sempre com pouco espaço 
nos palcos da cidade de forma regular. O intuito era também – não só estimular novas 
criações dramáticas – como difundir o nome e o trabalho de dramaturgos baianos nas salas 



de cinema, ampliando possibilidades, dialogando com essa abissal distância que separa 
muitas vezes o público comum dos artistas de Salvador. 
  
Pois bem. Primeiramente o Fundo de Cultura veio com suas famosas diligências. Acho 
engraçado e me pergunto se alguém já recebeu alguma diligência do Fundo de Cultura 
contestando valores baixos de cachê para atores, ou exigindo contratação de profissionais 
amais para o projeto para que ele ocorra em perfeitas condições. Não. Até onde eu sei, as 
diligências são sempre pra abaixar cachê, cortar pessoal, questionar técnicos, artistas, 
fichas técnicas, enfim, uma comissão que deveria prezar pela qualidade, pela possibilidade 
de um artista ganhar bem, parece funcionar na barganha de “até quanto você desce pra 
gente poder te dar o dinheiro”. E lembro sempre de minha mãe; quem muito se abaixa... 
 
Não pretendo aqui fazer um artigo reclamando de uma reprovação. Faz parte do jogo, 
perder. E eu também não posso esperar muito das sucessivas comissões de prêmios e 
editais, carentes, em sua grande maioria, de capacidade, competência e integridade 
profissionais. 
  
A questão não é essa. É muito mais grave. O mesmo Fundo de Cultura, que aprovou o 
Teatro NU Cinema – Mostra Tchekhov, fez três considerações totalmente absurdas sobre a 
segunda edição do projeto. O problema em questão são as considerações. Talvez 
contemple os pareceres e diligências absurdos que muitos projetos vêm recebendo, e pelos 
quais muitos proponentes vêm se calando. 
Vamos a cada uma: 
  
 8.2.a “valor cultural do projeto” 
  
Vivemos uma política terceiro mundista ressentida e burra de nos fecharmos em nossa 
própria cultura, como se nossa cultura não fosse uma contaminação do que acontece no 
mundo inteiro, e que naturalmente deveríamos dialogar. Mas se a cultura na Bahia está 
neste histerismo de africanidade, cultura popular, folclore e pobreza, o Fundo de Cultura 
achou o valor cultural de um projeto com textos de Tchekhov mais valoroso do que um 
com dramaturgia baiana. Isso é esquizofrenia, palavra que define bem os rumos da cultura 
no estado. Quer dizer que um projeto que tinha valor ano passado não tem mais esse ano? 
Por que? Porque a dramaturgia baiana não tem valor? Porque nossa equipe deixou de ter 
valor de um ano pra outro? É tão desvaloroso levar o teatro aonde o povo que poderia 
curtir teatro está? Fazendo teatro? Criando um mercado de trabalho, empregando mais de 
vinte profissionais, em torno da arte? 
  
8.2.b “viabilidade técnica do projeto” 
  
Esquizofrenia. Só pode ser isso. No primeiro ano, que seria um tiro no escuro, conseguimos 
realizar o projeto e o Fundo de Cultura achou ele viável sem nenhum antecedente que 
comprovasse a eficácia do mesmo. E realizamos tudo nos conformes, tudo aconteceu de 
forma normal, sem sobressaltos. Tendo realizado o primeiro, o que faz o Fundo de Cultura 
do Estado da Bahia considerar o projeto inviável tecnicamente numa segunda edição 
projetada nos moldes da primeira? 
  
8.2.f ”aderência aos objetivos do Fundo de Cultura da Bahia” 
  
Realizamos o Teatro NU Cinema em abril deste ano. Em seis meses, deixamos de 
aderir aos objetivos do Fundo de Cultura da Bahia? 
 
O Teatro NU acabou de realizar o “Diálogos sobre dramaturgia contemporânea, ano I” 
através do Fundo de Cultura da Bahia. Foi um projeto que foi bem-sucedido, a ponto de me 
fazer pensar, imediatamente após o término dele, em projetar o “Diálogos sobre 
dramaturgia contemporânea, ano II”. Fico com receio, agora, do projeto não ter mais valor 
artístico, nem viabilidade técnica e nem tampouco aderir aos objetivos do Fundo de Cultura 
da Bahia. Será que é proposital deste governo, para além de interromper projetos do 



governo passado, abortar idéias, que possam ter uma continuidade, surgidas durante sua 
própria gestão? 
  
Com todo respeito que tenho a Ciro Nunes Sales, receber esse comunicado assinado por 
um menino sem nenhuma história na cultura baiana, que ficou responsável, de repente, 
pelo principal órgão de fomento às artes na Bahia – sabe-se lá pela indicação de quem – 
não sei se me deixa mais incomodado ou mais resignado. 
  
Muitos fazem campanha pra que as leis de incentivo cada vez mais se enfraqueçam em 
prol de um Fundo de Cultura onde o estado tenha a decisão sobre os recursos, e não a 
iniciativa privada. O grande argumento é que a iniciativa privada só pensa no lucro, só 
pensa no retorno financeiro, só pensa em artistas de peso. E a gestão pública? Pensa em 
que? Pensa? 
  
Viva Kafka, Beckett e Ionesco 
 
Pimenta no dos outros é refresco. 
Gil Vicente Tavares 
gvtavares@teatronu.comEste endereço de e-mail está protegido contra SpamBots. Você 
precisa ter o JavaScript habilitado para vê-lo. 
www.teatronu.com 
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Jornal Diário da 
Bahia (Itabuna) 

Governo investe no incremento do turismo 

 
O turismo também tem recebido atenção e diversas medidas estão sendo desenvolvidas a 
fim de incrementar o setor. A expectativa para a Bahia é gerar oito mil empregos diretos 
na área de hotelaria em Salvador e municípios da região metropolitana. Segundo o 
secretário estadual de Turismo, Domingo Leonelli, as ações já foram iniciadas por meio 
de 
projetos, como a revitalização do Centro Antigo e a reforma de monumentos históricos. 
O secretário destacou também investimentos de R$ 20 milhões na capacitação de 20 mil 
profissionais das áreas de bares, hotéis, restaurantes, táxis, ambulantes, balconistas e 
empregados de barracas de praia. De acordo com Leonelli, cerca de 660 micro e pequenos 
empresários também participam do Programa de Capacitação Profissional e empresarial 
para atender melhor os turistas e atletas que estarão em Salvador e Região Metropolitana. 
 
O ministro do Turismo, Luiz Barretto, acredita que a Copa de 2014 vai potencializar ainda 
mais o turismo baiano, aumentando o fluxo de turista nacionais e internacionais. “O Brasil 
já vem se preparando para a Copa do Mundo há algum tempo. Acredito que é possível 
acelerar as ações e o cumprimento das metas para que a copa no Brasil seja um 
sucesso. Tenho certeza que a Bahia e demais cidades-sede estão 
empenhados para a realização do evento”, afirmou. 


