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VEÍCULO TÍTULO 

Diário Oficial Bahia sedia lançamento da coleção História Geral da 
África no Brasil 

UNESCO 

 

A Bahia foi escolhida para sediar uma série de eventos que marcam o debate e o 
lançamento da edição em português da coleção História Geral da África no Brasil, da 

Unesco. 

O lançamento estadual acontece na próxima segunda-feira, a partir das 9h, na Reitoria da 
Universidade Federal da Bahia, em Salvador. 

De 1º a 4 de abril, especialistas africanos e brasileiros, além de autoridades locais e 
nacionais, vão se reunir em Salvador e Cachoeira para debater assuntos relacionados à 
questão, especialmente temas referentes à interculturalidade e à diversidade religiosa, 

aspectos tão presentes na cultura baiana. 

 
VEÍCULO TÍTULO 

comunicacao.ba Adiado lançamento de livro apoiado por edital da Secult 
 
O lançamento do livro “Além do Espelho: análise de imagens de arte, cinema e 
publicidade”, contemplado pelo edital de Apoio à edição de livros de autores baianos da 
Secretaria de Cultura do Estado (Secult), foi adiado devido a um problema em uma das 
máquinas da gráfica responsável pela impressão, em São Paulo. Por isso, a finalização dos 
exemplares ficou comprometida. Desta forma, o evento que aconteceria nesta quarta-feira 
(30), foi remarcado para sexta (1º), no mesmo local, o Espaço Unibanco Glauber Rocha, na 
Praça Castro Alves. 

A autora do título, a jornalista, pesquisadora e professora Vanessa Brasil Campos 
Rodríguez, lamenta o ocorrido. O livro, publicado pela Editora Casarão do Verbo, tem 144 
páginas e conta com sete ensaios. 

Na obra, a escritora pretende estimular o leitor a uma entrega mais aprofundada na leitura 
de imagens, através da análise diferenciada sobre as de obras do Renascimento e Barroco, 
além de filmes dos diretores John Ford e Hitchcock e anúncios publicitários. 

 

 



VEÍCULO TÍTULO 

comunicacao.ba Edital Tô no Pelô movimenta programação cultural em 
abril 

Atrações que envolvem cultura e ação social movimentam o Pelourinho, em abril, numa 
programação viabilizada pelo Edital Tô no Pelô, com recursos do Governo da Bahia, por 
meio do Fundo de Cultura, da Secretaria de Cultura da Bahia (Secult-Ba). Todos os 
projetos evidenciam a diversidade da programação no Pelourinho e incentivam a inclusão 
com ênfase no segmento juvenil. 

Desenvolvido pelo Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia (Ipac), o Pelourinho 
Cultural apresentará como novidade o projeto ‘Diga aí, povo do Pelô!’, que terá lançamento 
no dia 19 de abril, às 10h, no Largo Pedro Archanjo. Com entrada gratuita, a apresentação 
terá participação de instituições parceiras e da organização não governamental Centro de 
Referência Integral de Adolescentes (Cria), que fará recital de poesia. 

O projeto propõe ações artístico-culturais de formação para o exercício da cidadania, que 
continuarão até dezembro deste ano, quando mostrará ao público os resultados dos 
trabalhos realizados junto aos adolescentes. Serão oito meses de atividades e de 
aproximação com as organizações locais, por meio de iniciativas que promovam a reflexão 
e o debate, a exemplo do ‘Pipoca e Papo’. 

Essa atividade consiste de leituras mediadas e rodas de conversa a respeito de temas como 
direito à moradia, identidade cultural, políticas culturais, proteção ao direito da criança e do 
adolescente, incentivo à leitura, direitos sexuais e reprodutivos, doenças sexualmente 
transmissíveis, uso de substâncias psicoativas, entre outros. Também haverá visitas às 
bibliotecas públicas, mostra de artes cênicas e apresentações teatrais.  

O Centro de Referência Integral de Adolescentes foi criado em 1994, e, por meio da arte-
educação e sensibilização, tenta provocar atitudes transformadoras de forma coletiva para 
o fortalecimento de grupos culturais comunitários. Participam do Cria aproximadamente 76 
adolescentes e jovens de 16 bairros de Salvador. A ONG está articulada, via Rede Ser-Tão 
Brasil, com arte-educadores e jovens de 15 municípios da Bahia. 

Outras atrações 

Retornará aos palcos do Pelourinho o projeto ‘Na trilha do choro II’. Com entrada gratuita, 
o Grupo Mandaia se apresentará nos dias 10, 11, 12 e 13 de abril, no Largo Quincas Berro 
d´Água, às 18h, no domingo, e às 20h, na segunda, terça e quarta-feira. A programação 
do ‘Armandinho Convida no Pelô’ está prevista para 7, 14 e 21 de abril (quintas-feiras), no 
Largo Pedro Archanjo, às 21h. O ingresso custa R$ 5,00 (inteira) e R$ 2,50 (meia), mais 
um quilo de alimento não perecível.  

Já o espetáculo teatral ‘Sorria... Você está na Bahia’ terá continuidade em abril, repetindo o 
sucesso das edições passadas. As apresentações acontecerão nos dias 1º, 8, 15 e 29 
(sextas-feiras), às 19h, também no Largo Pedro Archanjo. A entrada é mediante entrega 
de um quilo de alimento não perecível ou pagamento de R$ 4 (inteira) e R$ 2 (meia). 

VEÍCULO TÍTULO 

comunicacao.ba Espectadores mostram a sua Salvador no programa 
Soterópolis 

 
No Soterópolis desta quinta-feira (31), às 22h, pela TVE, o quadro Janela da Fotografia 
presta uma homenagem a Salvador e apresenta imagens da capital baiana produzidas 
pelos espectadores. São dezenas de flashes de diversos recantos da cidade que inspirou o 
nome do programa e agora reaparece na tela retratada pelo público. 
 



Uma reportagem especial sobre a mostra 29ª Bienal de São Paulo – Obras Selecionadas, 
em cartaz no Museu de Arte Moderna da Bahia (MAM-BA), traz entrevistas com Stella 
Carrozzo, diretora do museu, o pernambucano Gil Vicente, um dos artistas em destaque na 
exposição, e Moacir dos Anjos, curador da bienal. 
 
Na música, quem curte rock tem duas opções: entrevistas com as bandas Vendo 147, 
Acord e Incrédula, participantes da nona edição do Festival Grito de Rock, e uma bela 
resenha do rock anos 80, no quadro Amplificado, com depoimentos de Kid Vinil (DJ e ex-
Magazine), Oswaldo Brahma (MTV Salvador), Marcus Rodrigues (Theatro de Séraphin) e 
Artur Ribeiro (Theatro de Séraphin e ex-Treblinka). 
 
Veja também os bastidores da filmagem do longa-metragem A Coleção Invisível, dirigido 
por Bernard Attal e protagonizado por Vladimir Brichta. E mais: conheça o portal 
bafrik.com, que tem como principal objetivo a criação de uma ponte entre a produção de 
música de concerto contemporânea da Bahia e da África. E fique por dentro da agenda 
cultural de Salvador e outros municípios baianos. 
 
O Soterópolis conta com reprise no domingo (3), às 18h, e também pode ser conferido pelo 
portal do Irdeb. 
 

VEÍCULO TÍTULO 

comunicacao.ba Programação especial celebra a dança e a diversidade de 
Salvador 

Pelo quinto ano consecutivo, a cidade de Salvador é celebrada, durante todo o mês de 
abril, com dança, em toda sua diversidade, com o Vivadança – Festival Internacional Ano 
5, evento já marcado no calendário cultural como um dos mais importantes dedicados à 
linguagem no país.  

Com uma programação que inclui espetáculos, encontros de intercâmbio cultural, exibição 
de filmes, mesas-redondas, mostras, exposições, shows e oficinas, o Vivadança , que tem o 
apoio do governo da Bahia, se propõe a festejar essa arte e a trazer cada vez mais 
diversidade – na variedade de estilos, artistas e origens contemplados – ao público 
soteropolitano.  

Entre as novidades desta edição, o festival, que nasceu no Teatro Vila Velha, dentro do 
Núcleo Viladança, começa a tomar a cidade com atividades realizadas também no Teatro 
Castro Alves, Teatro Molière (Aliança Francesa), Teatro do Icba, Cine-Teatro Solar Boa 
Vista, Teatro do Irdeb, Teatro Martim Gonçalves (Ufba) e no Centro Cultural Plataforma. Os 
eventos começam nesta sexta-feira (1º) e se estendem até o dia 30, com destaque para o 
Dia Internacional da Dança, comemorado em 29 de abril. 

 
VEÍCULO TÍTULO 

comunicacao.ba Bahia sedia lançamento de coleção da Unesco 

A Bahia foi escolhida para sediar uma série de eventos que marcam o debate e o 
lançamento da edição em português da coleção História Geral da África no Brasil, da 
Unesco.  
 
Entre 1º e 4 de abril, especialistas africanos e brasileiros e autoridades locais e nacionais 
se reúnem em Salvador e Cachoeira para debater assuntos relacionados à questão, 
especialmente os referentes à interculturalidade e à diversidade religiosa, aspectos tão 
presentes na cultura baiana. 

O lançamento estadual acontece na segunda-feira (4), a partir das 9h, na Reitoria da 
Universidade Federal da Bahia, em Salvador. 



VEÍCULO TÍTULO 

A Tarde Os ensaios de 2012 - Tempo Presente 

Embalada pela filiação de João Jorge, do Olodum, e Zulu Araújo, ex-presidente da 
Fundação Palmares, ao PSB, a senadora Lidice da Mata defendeu a eleição de um negro 
para a Prefeitura de Salvador. 
Objetivamente, no cenário de hoje, dos negros que estão na militância política, o único que 
tem condições de entrar numa disputa com perfil competitivo, se bem apoiado, é o vice-
prefeito, Edvaldo Brito (PTB). Como a senadora está noutro campo, o que faz 
concretamente é dar o aviso tipo estamos aí. 
Na base governista, chove pretensos candidatos. Nelson Pelegrino é tido como o nome do 
PT; o de'utado federal Márcio Marinho, líder do PRB, já disse que o partido terá candidato; 
o PDT fala em Marcos Medrado; o PSC em Eliel Santana; o PP diz que não, mas trabalha 
para se cacifar com João Leão na prefeitura, e por aí vai. 
E por isso que Jonas Paulo, presidente do PT, partido que, por ser o do governador Wagner 
e da presidente Dilma, acha que tem a primazia da cabeça da chapa, vaticina: 
- O problema não é o padre para rezar a missa. É organizar a missa. 
EM FEIRA - Em Feira de Santana, o segundo maior município da Bahia, 2012 também já dá 
as caras. Lá, o prefeito Tarcízio Pimenta (DEM) vive um momento ruim. A administrarão vai 
mal e ainda tem o ex-prefeito José Ronaldo, ex-aliado, como adversário e favorito. 
Para completar, a oposição começou a bater forte. Ontem, o vereador Roberto Tourinho 
(PSB) convocou a,imprensa para segunda-feira, às 15h, no Feirà.Palace Hotel. Diz que vai 
apresentar documentos que envolvem auto- ridades municipais num suposto caso de 
corrupção com o Banco Subaé Brasil (extinto). 

VEÍCULO TÍTULO 

A Tarde Biblioteca Thales de Azevedo em festa 
 
Em comemoração aos seus 14 anos de existência, a Biblioteca Pública Thales de Azevedo 
reuniu ontem os participantes do projeto Encontro com o Escrito no Encontro dos 
Encontros, qe qual expõem suas obras e projetos futuros. Na ocasião, também aconteceu 
uma mesa-redonda sobre a cadeia produtiva do livro na Bahia, com participação de 
diretores de diversas entidades ligadas ao tema. Com cerca de 20 mil obras, a Thales de 
Azevedo possui também um centro de referência da cultura norte-americana. 
 

VEÍCULO TÍTULO 

A Tarde Festival do Vila pretende redimensionar papel da dança 
na cultura baiana 

 
Em 1982, o Comitê de Dança da Unesco instituiu o dia 29 de abril como Dia Internacional 
da Dança, a fim de chamar a atenção do público e incentivar os governos a investirem na 
área. A data comemora o nascimento de Jean-Georges Noverre (1727-181o), o criador do 
balé moderno, mas é dedicada a todos os tipos de dança. A constatação do comitê é de 
que, apesar de ser inerente à cultura humana, em toda sua história, a dança não é tratada 
como prioridade política no mundo. 
"É a chamada prima-pobre das artes", classifica Cristina. "O curioso é que toda mundo, de 
uma forma ou de outra, dança, gosta de dançar ou de ver dança. Faz parte da ge+ïte, a 
Bahia é um estado daneinte. Temos uma história muito fcfteona música e na dança'; 
refléte Cristina Castro, idealizdora e diretora artística do festival Internacional Vivadanta. 
"Por isso, na curadoria, temos o trabalho de selecionar espetáculos que primem pelo 
movimento, pelo físico, mas também por seus aspectos técnicos, políticos, sociais, 
sensoriais e provocativos", complementa. 
Economia 
A discussão pode ir bem além dos palcos. 0 Vivadança, como um único festival, consegue 
agregar artistas de 10 países e quatro continentes diferentes. "A grande tarefa de um 
festival 
é criar conexões", avalia Cristina. Mas quando as proporções aumentam, outras questões 



também aparecem com mais força, a exemplo da economia. Ocupação de hotéis, 
transporte, passagens aéreas, pautas nos teatros, organização de camarins, veiculação de 
anúncios na mídia, serviços gráficos e contratações de profissionais para as várias 
demandas -- são alguns setores movimentados diretamente com a realização de um 
evento desse porte. 
O orçamento do Vivadança ch, ga próximo à cifra de R$ 1 milhão, somadas as diversas 
fontes de financiamento do projeto. Realizado pelo Núcleo Viladança em parceria com o 
Teatro Vila Velha, o festival internacional conta com o patrocínio do Fundo Nacional da 
Cultura, no valor de R$ 462 mil; da com  
panhia telefônica Oi, por melo da lei de Incentivo estadual Fazcultura, no valor de R$ 350 
mil; da Caixa, investimento diréto de seu Edital Nacional voltado às artes cênicas, no valor 
de R$ 50 mil; e do Fundo Iberescena, no valor de 22 mil euros, pela seleção em edital 
internacional. 
0 festival ainda recebe uma série de apoios institucionais na forma de descontos nos 
valores de pauta, apoio aos artistas e cessão de passagens, de órgãos como a Embaixada 
de Israel, Fundação Cultural do Estado, Instituto Cervàfltes, Goethe e Aliança Francesa. 
"Este é um dinheiro que passa por nós, mas circula e acaba integrado à economia da 
cidade. Somos um exemplo de como a cultura pode movimentar a economia de forma 
global", pontua Will Bran4ão, diretor de produção do festival. 
Próximo ano 
A expectativa é de continuar a crescer. "Ainda pretendemos uma aproximação maior com o 
mercado, com os potenciais investidores da cultura. Buscamos a chance de mostrar que o 
produto artístico merece credibilidade e oferece ótimo retorno", conta a diretora do festival. 
Graças a esse entendimento, por parte dos patrocinadores, Cristina já pode anunciar uma 
novidade do próximo ano: "Em 2012, teremos uma semana dedicada à dança baiana em 
Minas Gerais, dentro da programação do Vivadanca". 
 

VEÍCULO TÍTULO 

A Tarde Mostra Casa Aberta selecionou mais de 40 trabalhos de 
diferentes linguagens 

 
"De todas as ações do Vivadança, a Casa Aberta a que mais rapidamente traduz o espírito 
do projeto", defende Luiz Antônio Jr., produtor responsável pela mostra. "É um momento 
de diálogo e convívio muito enriquecedores", avalia. 
Em 2011, a Mostra integrante do Vivadança, quetem a direção artística de Cristina Castro, 
selecionou mais de 40 trabalhos, entre solos, duos, trios e grupos que exploram os mais 
variados estilos, indo da vibração do jazz à beleza do ballet clássico, passando pela alegria 
das danças regionais e de rua, pela inte  
ratividade dos trabalhos performáticos, pela exuberância das danças do ventre e de salão, 
e ainda pela força da dança afro e das composições da dança contemporânea. Tanto 
amadores, quanto profissionais. 
Para a coreógrafa e bailarina Viviane Lopes, que dirige a companhia de jazz que leva seu 
nome, "a diversidade é importante porque fortalece a dança". 
Esta é a segunda vez que a companhia de Viviane se inscreveu no projeto e teve duas 
coreografias selecionadas. "A gente vive uma escassez muito grande de espaços para 
mostrar  
a boa produção de dança d Bahia. Temos que aproveitar as oportunidades", acredita a 
diretora. "Acho até que a mostra já poderia ter ido para um espaço maior", defende. 
Luiz, o coordenador, argumenta: "Isso já foi pensado, mas é a nossa casa que queremos 
abrir, o Vila Velha". A novidade, porém, devem vir por outro caminho. "Como temos uma 
atenção para com o público infantil, para o próximo ano já pensamos em dividir a mostra 
em duas: a que temos hoje e uma versão, que eu chamo de 'Casinha Aberta"', antecipa. 
 

VEÍCULO TÍTULO 

A Tarde MAM mostra obras da bienal paulista 

Um recorte com alguns dos mais interessantes trabalhos apresentados na 292 Bienal de 
São Paulo pode ser conferido no Museu de Arte Moderna da Bahia. Os cinco espaços do 



museu estão ocupados com a mostra que traz 54 obras de diversos estilos e técn icas, 
criações de 14 artistas. Museu de Arte Moderna da Bahia /Ter a dom, das 13h às 19h; sáb, 
das 13h às 21h. Até 29 de maio / Comércio 

VEÍCULO TÍTULO 

Correio24h Mar de Investimentos 

Não é à toa que a Bahia é cantada em verso e prosa por Vinicius de Moraes e Dorival 
Caymmi. Como se não bastasse ser dono do maior patrimônio arquitetônico da América 
Latina, o Centro Histórico, do maior litoral do Brasil, com 1,1 mil quilômetros de extensão, 
e da maior baía navegável do Atlântico, a Baía de Todos os Santos, o estado se destaca 
também pela quantidade de investimentos privados no setor de turismo. 
 
Grupo espanhol Iberostar programa início das obras do terceiro empreendimento 
 
De acordo com a Secretaria estadual do Turismo (Setur), os aportes previstos nesse 
segmento para a Bahia até 2017 chegam a US$ 5,9 bilhões, em torno de R$ 9,7 bilhões 
(veja tabela abaixo). "São cerca de 70 empreendimentos, incluindo ampliações e novos 
equipamentos", informa o secretário Domingos Leonelli. Para ele, o fato de o estado ser 
privilegiado geograficamente já justifica boa parte desse fenômeno positivo. "É uma 
acumulação de belezas naturais acrescida de fortes fatores culturais". 
 
Segundo o secretário, o destino queridinho dos investidores hoje continua sendo a Costa 
dos Coqueiros, que estende-se por, aproximadamente, 190 quilômetros no Litoral Norte do 
estado. É nessa região, mais especificamente a 75 quilômetros de Salvador, que o grupo 
espanhol Iberostar escolheu para implantar um complexo com três hotéis de luxo, num 
investimento total de US$ 250 milhões, dos quais US$ 90 milhões ainda serão injetados. 
 
O primeiro empreendimento do grupo, o Iberostar Bahia, foi inaugurado em 2005 e conta 
com 632 apartamentos. O segundo, o Iberostar Praia do Forte, foi aberto ao público em 
2008 e tem 536 apartamentos. Já o terceiro, cujo nome ainda não foi definido, deve 
começar a ser construído em 2013, com previsão de inauguração no ano seguinte. "A 
nossa expectativa é inaugurá-lo antes da Copa de 2014, que terá Salvador como uma das 
sedes" , adianta o diretor comercial do Iberostar, Orlando Giglio. 
 
Ele diz que esse terceiro empreendimento, com no máximo 250 apartamento de 50 metros 
quadrados cada, será muito mais sofisticado do que os dois do grupo já existentes no 
estado. "Será da nossa linha Grand, que é a nossa maior categoria", revela Giglio. De 
acordo com o executivo, três fatores foram decisivos para o grupo escolher a Bahia para a 
implementação do projeto: clima regular; infraestrutura de acesso, com foco 
principalmente na malha aérea nacional; e a pungência do turismo local. 

VEÍCULO TÍTULO 

Correio24h Visitação: Forte de São Marcelo será reaberto em breve 

O Forte de São Marcelo será reaberto para visitação ainda neste semestre. Pelo menos é o 
que garante o superintendente estadual do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 
Nacional (Iphan), Carlos Amorim. Segundo ele, o órgão abrirá um edital para a escolha de 
uma empresa que fará a administração turística e cultural do local. 

VEÍCULO TÍTULO 

Tribuna da Bahia Artistas fazem show para ajudar o Nacci 

O  Núcleo de Apoio ao Combate do Câncer Infantil (Nacci),  realiza hoje (31) a 2ª edição do 
SOS Câncer. O evento tem a finalidade de arrecadar fundos para ajudar a manter a 
instituição e acontece na Concha Acústica do TCA, às 18h30. O SOS Câncer vai contar com 



os  shows de Mariene de Castro, Caio Mesquita, Nara Costa, Diamba, Na Varanda, 
Ragathoni, Terra Samba, Guig Guetto, Mano Goés, Samba Maria, Mr. João, Os Paquitos, 
Beat Beleza, Carla Visi, Edu Casanova, Pirigulino Babilake, dentre outros artistas, que se 
colocaram à disposição em prol da causa.  

Os ingressos custam R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia-entrada) e podem ser adquiridos nas 
bilheterias do TCA. Mais informações sobre o trabalho realizado pelo Nacci no site 
www.nacci.org.br. 

Atualmente, o Nacci precisa de ajuda financeira para suprir os gastos com o aumento na 
demanda em relação ao apoio e tratamento do câncer infantil. O objetivo do evento é 
destinar toda a renda da bilheteria para a instituição. “Precisamos reforçar na sociedade a 
importância de um projeto de apoio ao carente. O Nacci realiza um trabalho sério, que tem 
como lema criança com vida e sempre trabalhamos com essa ideia de vida, com a certeza 
de que o tratamento vai dar certo”, afirma Clayton Costa, presidente do núcleo. 

O câncer pode ser contraído por pessoas de todas as idades e classes sociais, tornando-se 
responsável por milhares de mortes no Brasil a cada ano. A forma mais eficiente para 
combater a doença é o diagnóstico precoce e o tratamento de forma adequada, que tem 
um custo elevado e geralmente demorado. “Devido a esse cenário, as classes econômicas 
menos favorecidas enfrentam dificuldades. Sendo assim, as instituições filantrópicas 
exercem um papel fundamental no processo de cura dos portadores de câncer com baixa 
renda”, completa Clayton. 

O Núcleo trabalha ativamente há 16 anos no auxílio ao combate do câncer infantil, 
prestando ajuda ao tratamento em crianças e adolescentes carentes da Bahia. Além de 
abrigar e alimentar as pessoas debilitadas com a doença, o Nacci desenvolve oficinas 
educativas, técnicas e também apoio psicológico para o assistido e o acompanhante. 
“Gostaríamos de agradecer a todos os parceiros que sabem do nosso trabalho e de nossas 
dificuldades, porém sempre colaboram nesta causa”, acrescenta Clayton Costa. 

Alguns artista que irão se apresentar relataram sobre a expectativa de estar fazendo este 
show para uma instituição como o Nacci. “É a melhor possível, temos a certeza que o 
evento será o maior sucesso e tocar na Concha com um motivo tão especial fica mais legal 
ainda. A banda de imediato se prontificou a ir toda e assim a vibração será superpositiva, 
mais do que uma participação um show de verdade e com toda boa vontade”, diz Duda da 
Banda Diamba.  

Já Caio Mesquista que começou a fazer sucesso no programa Raul Gil, disse que a 
expectativa é a melhor possível. "É sempre bom voltar aos lugares onde sempre sou 
recebido com o maior carinho, e Salvador é um desses lugares maravilhosos, se torna 
ainda mais especial pela bela causa e colaboração com o evento. Já participei de muitos 
eventos solidários, e creio que isso só ajuda no nosso crescimento, é sempre bom levar a 
arte, aliada ao nome, pra colaborar com quem mais precisa", comemorou. 

VEÍCULO TÍTULO 

Tribuna da Bahia Boa Terra - São Paulo surpreende com arte de Carybé 
 
Valdemir Santana - Uma exposição gigante, com um conjunto de 19 peças de Carybé 
deve ser a parte mais relevante das homenagens para comemorar os 100 anos de 
nascimento de Hector Julio Páride Bernabó ou “Carybé”, o artista argentino que morou 
durante mais de cinquenta anos, e morreu, em Salvador, tornando a cidade ainda mais 
famosa no mundo por causa das pinturas que fez. A surpresa da exposição é que as obras 
ganham destaque em São Paulo, com mostra especial no Museu Afro Brasil, criado pelo 
artista baiano Emanoel Araújo.  
 O artista plástico Justino Marinho, que também é baiano, é quem faz a curadoria adjunta 
para levar os painéis de Carybé para a grande mostra em São Paulo, considerada de nível 



internacional. Justino teve autorização da Fundação Clemente Mariani, proprietária das 
obras, para levar os painéis a São Paulo. Eles estão no “Museu Afro-Brasileiro de Salvador” 
e são embarcados esta semana. A exposição é inaugurada dia 28  integrando a 
programação do “Ano Internacional do Afro descendente”, no Brasil. 
São 19 painéis que seguem para São Paulo. Feitos em pranchas de cedro eles têm pintura, 
incrustações e entalhes para representar individualmente os orixás cultuados pelas 
religiões afro-brasileiras, com suas armas e animais litúrgicos. O conjunto tem uma história 
singular, pois foi feito sob encomenda do banqueiro Clemente Mariani, então dono do 
Banco da Bahia, e instalado em 1968 na agência da Avenida Sete de Setembro. 
 

VEÍCULO TÍTULO 

g1.globo.com Salvador recebe a partir de sexta Festival Internacional 
VivaDança 

Mostras vão ocupar sete espaços culturais da cidade. 
A programação inclui oficinas, shows, palestras e mais de 30 apresentações. 

Ingrid Maria Machado Do G1 BA  

Estamos agregando produções de 10 países e 4 continentes" 
Cristina Castro 

O Festival Internacional VivaDança completa cinco anos com uma programação de dança 
contemporânea diversa, apresentando ao público mais de 30 grupos nacionais e 
internacionais. 

Os eventos terão início no dia 1º do mês e se estendem até o dia 30, com destaque para o 
Dia Internacional da Dança, comemorado em 29 de abril. 

O Festival que começou no Teatro Vila Velha, no Centro Antigo de Salvador, ganha outros 
espaços da cidade com atividades que serão realizadas no Teatro Castro Alves, Teatro 
Molière (Aliança Francesa), Teatro do ICBA, Cine-Teatro Solar Boa Vista, Teatro do Irdeb e 
no Centro Cultural Plataforma. 

Para a coreógrafa e idealizadora do projeto, Cristina Castro, o Festival continua com o 
mesmo princípio do início, de produzir um espaço de dança em uma das cidades mais 
dançantes do país. “Estamos fazendo conexões com diversos espaços e estilos agregando 
produções de 10 países e 4 continentes. A Bahia é uma cidade que recebe bem as 
produções de dança”, diz. 
 

saiba mais  

Grandes Mestres 
 
Oficinas, workshops, palestras, shows, mostras e bate papos são focos que permeiam a 
realização do festival. “Temos um público que necessita o estudo e a pesquisa focada em 
dança em todo o estado e até mesmo no país. Recebemos estudantes de diversos 
municípios baianos e de outras localidades brasileiras como Fortaleza e Rio de Janeiro. Essa 
troca de opiniões é importante para o desenvolvimento da dança sendo uma das mais 
importantes contribuições do festival”, afirma Castro. 
 
Ao todo serão nove oficinas de diferentes companhia convidadas, sendo que desse número, 
sete oficinas serão ministradas por grupos internacionais, além de aulas voltadas 
especialmente para profissionais da dança. 
 
O público geral terá oportunidade de ouvir nomes da dança contemporânea no Encontro 



com os Mestres que traz especialmente três destaques da dança mundial: Tadashi Endo 
(Japão), Luis Arrieta (Argentina) e Antonio Nóbrega (Brasil). As oficinas são gratuitas. 

Tadashi Endo, um dos principais 
destaques da 
programação (Foto: Divulgação Festival VivaDança) 

Tadashi Endo 

Um dos principais nomes da técnica japonesa do Butô, Tadashi Endo volta para Salvador 
para apresentar One-Nine-Four-Seven, espetáculo autobiográfico. No espetáculo, Endo 
toma como linha condutora sua própria vida, na fronteira entre Japão e Europa, e o fluxo 
contínuo entre passado, presente e futuro. A apresentação será realizada no palco principal 
do teatro Vila Velha nos dias 02 e 03 de abril, as 20h. 

Minas com Bahia 

Depois de cinco anos de realização na Bahia, o Festival Internacional VivaDança amplia 
horizontes e anuncia novidades para 2012. No próximo ano a cidade de Belo Horizonte, em 
Minas Gerais, receberá uma edição do Festival. “O VivaDança amadureceu e vimos a 
resposta do público e da crítica. A ida para Belo Horizonte é um avanço planejado e 
levaremos um pedaço do Festival para a cidade. Em 2012 a edição do festival em Minas 
Gerais vai ser curto, de apenas uma semana e na Bahia continuaremos com a programação 
em todo mês de abril”, completa a coréografa. 

VEÍCULO TÍTULO 

bahianoticias/justica Entidades carnavalescas processam camarotes 
Victor Carvalho 

 

 Um contingente de 100 entidades carnavalescas da cidade de Salvador ajuizou uma ação 
judicial, a qual foi distribuída para a 20ª Vara do Tribunal de Justiça da Bahia, objetivando 
obter uma contrapartida dos lucros adquiridos pelos camarotes em razão também de seus 
desfiles. Dentre as entidades estão representantes de afoxés, blocos afros, indígenas, 
travestidos e trios independentes. Argumentam os representantes que eles possuem direito 



a 30% dos lucros obtidos pelos camarotes. Tal se deu analogicamente com base na Lei 
9.615/98, a conhecida Lei Pelé. Essa lei determina que 20% dos lucros obtidos na partida 
de futebol devem ser destinados aos atletas em campo. 
  

“Os apartados dos lucros exorbitantes são os que fazem a festa. No entanto não recebem 
um tostão de contrapartida”, afirma Otto Pípolo, presidente da Associação dos Blocos de 
Salvador. Um dos grandes problemas das entidades também está no fato de que elas estão 
perdendo patrocínio para os donos de camarotes, dada a sua proliferação sem qualquer 
controle. “Nada mais justo que esse lucro ajude a sustentar aqueles que promovem a 
festa. Se isso continuar assim, nosso carnaval será apenas para ser visto. Não será mais 
uma festa em que se possa participar. Será um carnaval de elite e de exclusão”, ressalta 
Otto. Segundo o presidente da associação, somente 8 blocos ricos se associam com os 
camarotes. Contudo, os blocos médios e pequenos vem entrando em processo de falência 
e, conseqüentemente, deixando de ir às ruas. Tal é a situação dos blocos Frenesi, Tiete 
Vips e Pike, que apesar de já terem juntado um total de 12 mil foliões, não conseguiram 
participar da festa momesca esse ano. 
  

“Vimos o carnaval murchar. Isso revela o enriquecimento sem causa dos camaroteiros, que 
não geram empregos permanentes, nem uma receita justa para o município e pior: tira o 
folião das entidades carnavalescas. A maior parte delas presta serviços sociais às 
comunidades, são as que ajudam a tirar crianças e jovens do risco social, são as que as 
ocupam com educação durante o ano inteiro, produzindo mão-de-obra especializada e 
contribuindo para o desenvolvimento das potencialidades da nossa terra”, afirma o 
professor de Direito Augusto Aras, que assina a ação. Essa atitude, de acordo com o 
advogado, é uma contribuição para o desemprego e a marginalidade. Reginaldo Santos, 
vice-presidente do Conselho Municipal do Carnaval, admite que é necessário que se 
desconcentre o lucro, de modo que os camarotes paguem o direito de arena, que é previsto 
tanto no Código Civil quanto na Constituição Federal. 
 
No Rio de Janeiro, esse direito é devidamente pago pelas emissoras de televisão às escolas 
de samba. “O repasse de uma percentagem desses lucros concentrados vai contribuir para 
que o carnaval não morra, para que os blocos e outras entidades carnavalescas, que não 
têm fim lucrativo, se apresentem melhor na festa”, afirma Aras. 

VEÍCULO TÍTULO 

bahianoticias/ 
entretenimento 

Moraes Moreira se apresenta com Armandinho 

 
Depois de promover a volta do encontro de trios na Praça Castro Alves, junto com Saulo 
Fernandes, cantor da Banda Eva, o cantor, instrumentista e compositor Moraes Moreira 

será o último convidado do mês de março do projeto Armandinho convida no Pelô, noLargo 
Pedro Archanjo, que ocorre nesta quinta-feira (31), às 21h. 

 
O ingresso custa R$5 e R$ 2,50 acompanhado de 1kg de alimento não perecível, que será 
distribuído entre as entidades que cuidam de crianças e idosos carentes na Bahia e as 



vítimas das chuvas na região serrana do Rio de Janeiro. 
 

Sucessos como “Chame Gente”, “Pombo Correio”, “Vassourinha Elétrica”, “Bloco do 
Prazer”, entre outros fazem parte do repertório de Armandinho e se unirão a canções 

consagradas de Moraes Moreira. 

 
VEÍCULO TÍTULO 

bahianoticias/ 
entretenimento 

Exposição explora desenvolvimento de Salvador 

 
Praça Municipal (Palácio Rio Branco) 

 
Fotografias e postais que reconstituem a construção das praças, igrejas e moradias da 
capital baiana integram a exposição “Pelos Caminhos de Salvador”, que está em cartaz no 
Museu Tempostal.  A mostra traz a simplicidade das oficinas e depósitos que formaram 
inicialmente a parte baixa da cidade até a urbanização do século XX, e dessa forma vai 
contando a história da ocupação da primeira capital do país. 
 
Através de uma leitura histórica, é possível conferir, também, as mudanças nos hábitos e 
costumes ligados à vida cotidiana. Para quem aprecia o desenrolar dos acontecimentos 
históricos, a exposição pode ser uma boa alternativa de lazer numa cidade como Salvador, 
que consegue equilibrar sua história com os avanços e tecnologias atuais. 
O Museu Tempostal é localizado no Pelourinho e funciona das 13h às 17h. 

 
VEÍCULO TÍTULO 

bahianoticias/ 
entretenimento 

Wagner Moura ganha prêmio na APCA 

 

Wagner Moura foi exaltado como um dos grandes nomes do cinema nacional durante a 
premiação da Associação Paulista dos Críticos de Arte (APCA), realizada na terça-feira (29), 
em São Paulo. O baiano recebeu o prêmio de melhor ator de cinema por sua atuação no 
longa-metragem "Tropa de Elite 2", de José Padilha. “É bacana ver que o cinema brasileiro 



não faz mais filmes idiotas”, afirmou o ator durante a cerimônia. 
 
Wagner já havia recebido um prêmio APCA há três anos. Na ocasião, ele levou o troféu de 
melhor ator de televisão por seu trabalho na novela "Paraíso Tropical" (2007), em que 
interpretou o vilão Olavo. 
 
Confira a lista completa de premiados: 
 
Arquitetura 
Obra de Arquitetura em São Paulo: CEU Guarulhos Pimentas, Guarulhos/SP. Arquitetos: 
Mario Biselli e Arthur Katchborian 
Obra de Arquitetura no Brasil: Sede do Sebrae Brasília, Brasília/ DF. Arquitetos: Álvaro 
Puntoni, Luciano Margotto Soares, Jonathan Davies e João Sodré 
Obra de Arquitetura no Exterior: Museu da Memória e dos Direitos Humanos, Santiago do 
Chile, Chile. Arquitetos: Mario Figueroa, Lucas Fehr e Carlos Dias. 
 
Artes visuais 
Grande Prêmio da Crítica: Regina Silveira 
Exposição Internacional – "Max Ernst" (MASP) 
Exposição: "Arte e espiritualidade" (Mosteiro de São Bento) 
Obra Gráfica: Alexandre Wollner – "Cartazes" (Sesc Pinheiros) 
Destaque do Ano: Henrique Oliveira 
Retrospectiva: Antonio Dias - Pinacoteca 
Iniciativa Cultural: Bienal de São Paulo e Polo de Arte Contemporânea 
 
Cinema 
Filme: "Antes que o mundo acabe" 
Documentário: "Terra deu, terra come", de Rodrigo Siqueira 
Diretora: Laís Bodansky, por "As melhores coisas do mundo" 
Fotografia: Mauro Pinheiro Jr., por "Os famosos e os duendes da morte" 
Roteiro: Luis Bolognesi, por "As melhores coisas do mundo" 
Ator: Wagner Moura, por "Tropa de elite 2" 
Atriz: Ana Paula Arósio, por "Como esquecer" 
 
Dança 
Modelo de Curadoria em Dança: Festival Panorama Sesi de Dança/Christine Greiner 
Percurso em Dança: 20 Anos da Lia Rodrigues Cia. de Danças/Pororoca 
Pesquisa em Dança: Marta Soares, por “Vestígios” 
Melhor Intérprete: Marina Salgado/Cia. Mauricio de Oliveira e Siameses, por “Jardim 
noturno” 
Melhor Criador – Intérprete: Zélia Monteiro, por “Seis estudos para flutuar” 
Melhor Iniciativa em Dança: Projeto Dança para Crianças/Renata Bittencourt e Georgia 
Lengos/Balagandanças 
Modelo de Espaço de Difusão de Dança: Lugar/João Andreazzi 
 
Literatura 
Romance: “Minha mãe se matou sem dizer adeus” (Record), de Evandro Affonso Ferreira 
Ensaio/Crítica: “Ideologia e contra ideologia”(Cia. Das Letras), de Alfredo Bosi 
Infanto-Juvenil: “Sou eu!” e “O nervo da noite” (Scipione), de João Gilberto Noll 
Poesia: “A duração do dia” (Record), de Adélia Prado 
Contos/Crônicas/Reportagens: “Ficção interrompida” (Ateliê), de Diógenes Moura 
Biografia: “Memórias de um historiador de domingo” (Cia. Das Letras), de Boris Fausto 
Tradução: Paulo César de Souza por “Obras completas” de Sigmund Freud 
 
Música popular 
Grande Prêmio da Crítica: Inezita Barroso – homenagem pelo conjunto da obra 
Disco: Arnaldo Antunes – “Ao vivo lá em casa” 
Cantora: Teresa Cristina 
Cantor: Martinho da Vila 



Show: Silvia Machete 
Melhor Projeto Musical: Som Brasil (TV Globo) 
Revelação: Karina Buhr 

Música erudita 
Grande Prêmio – Almeida Prado (em memória) 
Gravação: Fabio Cury, "Música brasileira para fagote e orquestra” 
Destaque da Ópera: Cia. Brasileira de Ópera 
Grupo Musical: Filarmônica de Minas Gerais 
Regente: Roberto Tibiriçá 
Revelação: Vítor Garbelotto pelo CD "Obra integral para violão solo, de Radamés Gnattali” 
Música Contemporânea: Camerata Aberta 
 
Rádio 
Grande Prêmio da Crítica: CBN Esporte Clube – pelos 10 anos em defesa da ética no 
esporte 
Programa Infantil: Assobio 49 – USP FM 
Revelação: Segunda-Feira sem Lei – Transamérica Pop 
Internet: Momento Maia – Rádio Uol 
Humor: Jackson Five – Mix FM 
Melhor cobertura jornalística: Eldorado/ESPN – cobertura da Copa do Mundo 
Prêmio Especial do Júri: Tenho uma Banda – Rádio Ufscar (Univers. Fed. De São Carlos) 
 
Teatro 
Grande Prêmio da Crítica: Antunes Filho, pela inestimável contribuição ao teatro brasileiro 
Espetáculo: "12 Homens e uma sentença" 
Diretor: Rodolfo García Vazquez (por “Roberto Zucco”) 
Autor: Samir Yazbek (por “As folhas do cedro”) 
Ator: Danilo Grangheia (por “Êxodos – o eclipse da terra”) 
Atriz: Bel Kovarick (por “Dueto para um") 
Prêmio Especial: “O idiota” (pela realização do projeto) 
 
Teatro infantil 
Espetáculo Infantil: “Circo de pulgas”, da Cia. Circo de Bonecos 
Espetáculo Jovem: “Música para cortar os pulsos”, do Empório de Teatro Sortido 
Direção: “Espoleta”, de Marcelo Romagnoli 
Adaptação: “A mulher que matou os peixes e outros bichos”, adaptado por Isabel Muniz 
Elenco: “O bobo do rei”, da Cia. Vagalum Tum Tum 
Direção de Arte: “Quem tem medo de curupira?”, Duda Arruk 
Figurino: “O soldadinho e a bailarina”, Gabriel Villela 

VEÍCULO TÍTULO 

bahianoticias/ 
entretenimento 

A história dos Direitos Humanos no Brasil 

 
 

A dominação de inúmeros indígenas e a escravidão negra são uma das temáticas tratadas 
na exposição “Direitos Humanos no Brasil”, em cartaz na Caixa Cultural, na Carlos Gomes. 

A mostra é composta por imagens de diversos fotógrafos e pinturas de artistas, que 



recontam as conquistas cívicas e os avanços da sociedade brasileira, mas preocupada com 
as consequências desses avanços sobre outros povos. A mostra fica em cartaz até 8 de 

maio. O acesso é gratuito. 
 

A exposição também visita o massacre de Canudos, a Revolta da Vacina e da Chibata, e as 
lutas por melhores condições de trabalho, as primeiras greves, o tenentismo, a Revolução 

de Trinta e outros importantes capítulos da história cívica nacional recente. 
 

A mostra foi Inaugurada no ano passado, em Belo Horizonte, fruto de um livro organizado 
pela Caixa. A exposição apresenta 60 imagens da publicação, ampliadas e contextualizadas 

através da história. 
 

 A Caixa Cultural funciona de terça a domingo, das 10h às 18h. 

VEÍCULO TÍTULO 

Bahia Já TENILSON GONZAGA ABRE PROJETO TRIO DE FORRÓ NO 
TERREIRO DE JESUS 

 
Tenilson Gonzaga abrirá o projeto Trio de 
Forró, no Largo Terreiro de Jesus, no dia 
05 de abril, às 20h. Com a proximidade do 
São João, o programa Pelourinho Cultural, 
do Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural 
(IPAC), vinculado à Secretaria de Cultura do 
Estado da Bahia (Secult-Ba) preparou uma 
agenda repleta de atrações, deixando os 
apaixonados por forró preparados para os 
festejos juninos. 
 
Figura muito popular no Pelourinho, onde já se 
apresenta pelo quinto ano consecutivo, 
Tenilson promete fazer do Largo Terreiro de 
Jesus um autêntico espaço nordestino para o 

forró. "Procuro sempre fazer o melhor para meu público que me acompanha e gosta do 
autêntico forró pé de serra. Já toco no Pelourinho há cinco anos e esse é um importante 
espaço para os artistas, além de entreter turistas e baianos que frequentam", conclui. 
 
Tenilson começou a tocar muito cedo. Aos 12 anos já manejava o triângulo com 
desenvoltura, mas sua inquietude musical o fez procurar novos instrumentos e hoje o 
cantor é um autêntico tocador de forró, com habilidades no violão, na zabumba e no 
acordeão, seu grande sonho de infância. 
 
A agenda do projeto Trio de Forró prosseguirá com Zé Grilo e sua gente no dia 12, Forró 
Pesado no dia 19 e Neto de Procópio, que encerra o projeto no dia 26 de abril. 
 
Serviço 
Trio do Forró com Tenilson Gonzaga 
Data: 5 de abril 
Local: Largo Terreiro de Jesus 
Horário: 20h 
Entrada: Gratuita 
 

VEÍCULO TÍTULO 

Bahia em foco Edital Tô no Pelô movimenta programação cultural em 
abril 

Atrações que envolvem cultura e ação social movimentam o Pelourinho, em abril, numa 
programação viabilizada pelo Edital Tô no Pelô, com recursos do Governo da Bahia, por 

Tenilson Gonzaga e sua sanfona 



meio do Fundo de Cultura, da Secretaria de Cultura da Bahia (Secult-Ba). Todos os 
projetos evidenciam a diversidade da programação no Pelourinho e incentivam a inclusão 
com ênfase no segmento juvenil. 
 
Desenvolvido pelo Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia (Ipac), o Pelourinho 
Cultural apresentará como novidade o projeto ‘Diga aí, povo do Pelô!’, que terá lançamento 
no dia 19 de abril, às 10h, no Largo Pedro Archanjo. Com entrada gratuita, a apresentação 
terá participação de instituições parceiras e da organização não governamental Centro de 
Referência Integral de Adolescentes (Cria), que fará recital de poesia. 
 
O projeto propõe ações artístico-culturais de formação para o exercício da cidadania, que 
continuarão até dezembro deste ano, quando mostrará ao público os resultados dos 
trabalhos realizados junto aos adolescentes. Serão oito meses de atividades e de 
aproximação com as organizações locais, por meio de iniciativas que promovam a reflexão 
e o debate, a exemplo do ‘Pipoca e Papo’. 
 
Essa atividade consiste de leituras mediadas e rodas de conversa a respeito de temas como 
direito à moradia, identidade cultural, políticas culturais, proteção ao direito da criança e do 
adolescente, incentivo à leitura, direitos sexuais e reprodutivos, doenças sexualmente 
transmissíveis, uso de substâncias psicoativas, entre outros. Também haverá visitas às 
bibliotecas públicas, mostra de artes cênicas e apresentações teatrais. 
 
O Centro de Referência Integral de Adolescentes foi criado em 1994, e, por meio da arte-
educação e sensibilização, tenta provocar atitudes transformadoras de forma coletiva para 
o fortalecimento de grupos culturais comunitários. Participam do Cria aproximadamente 76 
adolescentes e jovens de 16 bairros de Salvador. A ONG está articulada, via Rede Ser-Tão 
Brasil, com arte-educadores e jovens de 15 municípios da Bahia. 
 
Outras atrações 
 
Retornará aos palcos do Pelourinho o projeto ‘Na trilha do choro II’. Com entrada gratuita, 
o Grupo Mandaia se apresentará nos dias 10, 11, 12 e 13 de abril, no Largo Quincas Berro 
d´Água, às 18h, no domingo, e às 20h, na segunda, terça e quarta-feira. A programação 
do ‘Armandinho Convida no Pelô’ está prevista para 7, 14 e 21 de abril (quintas-feiras), no 
Largo Pedro Archanjo, às 21h. O ingresso custa R$ 5,00 (inteira) e R$ 2,50 (meia), mais 
um quilo de alimento não perecível. 
 
Já o espetáculo teatral ‘Sorria... Você está na Bahia’ terá continuidade em abril, repetindo o 
sucesso das edições passadas. As apresentações acontecerão nos dias 1º, 8, 15 e 29 
(sextas-feiras), às 19h, também no Largo Pedro Archanjo. A entrada é mediante entrega 
de um quilo de alimento não perecível ou pagamento de R$ 4 (inteira) e R$ 2 (meia). 

VEÍCULO TÍTULO 

Bahia em foco Espectadores mostram a sua Salvador no programa 
Soterópolis 

No Soterópolis desta quinta-feira (31), às 22h, pela TVE, o quadro Janela da Fotografia 
presta uma homenagem a Salvador e apresenta imagens da capital baiana produzidas 
pelos espectadores. São dezenas de flashes de diversos recantos da cidade que inspirou o 
nome do programa e agora reaparece na tela retratada pelo público. 
 
Uma reportagem especial sobre a mostra 29ª Bienal de São Paulo – Obras Selecionadas, 
em cartaz no Museu de Arte Moderna da Bahia (MAM-BA), traz entrevistas com Stella 
Carrozzo, diretora do museu, o pernambucano Gil Vicente, um dos artistas em destaque na 
exposição, e Moacir dos Anjos, curador da bienal. 
 
Na música, quem curte rock tem duas opções: entrevistas com as bandas Vendo 147, 
Acord e Incrédula, participantes da nona edição do Festival Grito de Rock, e uma bela 



resenha do rock anos 80, no quadro Amplificado, com depoimentos de Kid Vinil (DJ e ex-
Magazine), Oswaldo Brahma (MTV Salvador), Marcus Rodrigues (Theatro de Séraphin) e 
Artur Ribeiro (Theatro de Séraphin e ex-Treblinka). 
 
Veja também os bastidores da filmagem do longa-metragem A Coleção Invisível, dirigido 
por Bernard Attal e protagonizado por Vladimir Brichta. E mais: conheça o portal 
bafrik.com, que tem como principal objetivo a criação de uma ponte entre a produção de 
música de concerto contemporânea da Bahia e da África. E fique por dentro da agenda 
cultural de Salvador e outros municípios baianos. 
 
O Soterópolis conta com reprise no domingo (3), às 18h, e também pode ser conferido pelo 
portal do Irdeb. 

VEÍCULO TÍTULO 

Bahia em foco Bahia sedia lançamento de coleção da Unesco 

A Bahia foi escolhida para sediar uma série de eventos que marcam o debate e o 
lançamento da edição em português da coleção História Geral da África no Brasil, da 
Unesco. 
 
Entre 1º e 4 de abril, especialistas africanos e brasileiros e autoridades locais e nacionais 
se reúnem em Salvador e Cachoeira para debater assuntos relacionados à questão, 
especialmente os referentes à interculturalidade e à diversidade religiosa, aspectos tão 
presentes na cultura baiana. 
 
O lançamento estadual acontece na segunda-feira (4), a partir das 9h, na Reitoria da 
Universidade Federal da Bahia, em Salvador. 

VEÍCULO TÍTULO 

enfoquecultural.blog São João: Pelourinho se prepara para os festejos juninos 
 
O forró vai esquentar os Largos do Pelourinho no mês de abril. Com a proximidade do São 
João, o programa Pelourinho Cultural, do Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural 
(IPAC), vinculado à Secretaria de Cultura do Estado da Bahia (Secult-Ba) preparou uma 
agenda repleta de atrações, deixando os apaixonados por forró preparados para os festejos 
juninos.  
 
Considerado um autêntico ritmo nordestino, o forró é normalmente dançado a dois e com o 
passar dos anos adquire nova roupagem e estilos de dança, além de arranjos musicais. 
Essa mistura de estilos que vai do tradicional trio de forró, composto por um tocador de 
triângulo, um de zabumba e outro de sanfona, ao forró elétrico, com a inserção de 
instrumentos como a guitarra, estará presente na agenda do Pelourinho nesse mês de 
abril. (Ascom/SecultBA) 
 

VEÍCULO TÍTULO 

Jornal da Midia 
 

Universo teatral ganha revista Boca de Cena 

 
Salvador - O mercado editorial baiano contará com uma novidade a partir deste mês: a 
revista Boca de Cena – Revista de Artes Cênicas da Bahia. Organizada pelos diretores 
teatrais Luis Alberto Alonso e Paulo Atto, a publicação conta com mais de dez 
colaboradores, nacionais e internacionais, e aborda temas relacionados à crítica do 
universo teatral. O coquetel de lançamento será realizado no próximo dia 12 de abril, a 
partir das 19 horas, no Teatro Eva Herz, localizado na Livraria Cultura, no Salvador 
Shopping. A primeira edição da revista tem 168 páginas.  
 



Boca de Cena é uma publicação associada ao Festival Latino-Americano de Teatro da Bahia 
(Filte Bahia) e direcionada a pesquisadores, estudantes, docentes, grupos e profissionais 
do teatro. O objetivo é estimular o pensar crítico a partir dos aspectos teóricos, dos 
diferentes espaços e vertentes de investigação e pesquisa na área. “Pretendemos 
incentivar a cobrir um vazio que existe na área de crítica teatral. Motivar o exercício da 
crítica é uma das características dessa nossa publicação. Também oferecemos um produto 
de caráter historiográfico, que pretende manter viva a memória de diversos processos de 
criação teatral”, avalia Luis Alberto Alonso.  
 
Alonso conta que a revista surgiu a partir dos resultados da trajetória do Filte, que teve sua 
terceira e bem sucedida edição em 2010, como um recurso sobre as obras cênicas e sua 
encenação. Ele acredita que Boca de Cena transitará por dois caminhos convergentes. “Um 
deles envolve o diálogo, a discussão e o debate. O outro é o caminho do registro dos 
processos de trabalho e pesquisa teatral”, avalia.  
 
Com o lançamento do primeiro número da revista, o Festival Latino-Americano de Teatro 
da Bahia pretende dar continuidade ao desenvolvimento de novas formas de pensar e 
discutir o teatro além das fronteiras da representação, fomentando um diálogo necessário 
entre criadores, pensadores e pesquisadores das artes cênicas. Para isso, boa parte da 
segunda edição da publicação será dedicada ao teatro baiano, com a participação efetiva 
de colaboradores locais.  
  

VEÍCULO TÍTULO 

Jornal da Midia Autor de assalto a turista no Pelô é preso e confessa 14 
homicídios 

Quarta-feira, 30/03/2011  
 
O criminoso retratado em agressão contra um turista português em A Tarde na segunda-
feira, 28, foi apresentado ontem na Delegacia do Turista de Salvador (Deltur). Iran Teixeira 
Santos Júnior, 18 anos, assumiu não só essa tentativa de assalto como confessou já ter 
participado de pelo menos catorze homicídios em outros bairros da cidade. 
 
A prisão aconteceu na manhã desta terça na casa do acusado no bairro de Pau Miúdo, após 
denúncias anônimas. Apesar disso, policiais da Deltur destacam que o fato do turista 
agredido no Pelourinho não ter apresentado queixa e de os outros crimes terem sido 
cometidos antes de Iran completar a maioridade aumentam as chances de impunidade. 
 
Iran fez 18 anos há pouco mais de um mês, no dia 14 de fevereiro. "Vamos representar ao 
juiz, mas sem localizar a vítima não podemos garantir que ele continuará preso", comentou 
a titular da Deltur, delegada Marita Souza. 
 
Iran é suspeito de envolvimento em pelo menos treze assassinatos na região de Pau Miúdo 
e tem passagem pela Fundação da Criança e do Adolescentes (Fundac), de onde saiu há 
cerca de quatro meses. "Os traficantes usam adolescentes para crimes mais graves como 
execução e tudo indica que Iran era um desses escolhidos", pontuou Marita. (A Tarde) 
 

VEÍCULO TÍTULO 

Jornal da Midia Mauá inscreve para cursos de artesanato 

Quarta-feira, 30/03/2011 - 11:22 
 
Salvador - Já estão abertas as inscrições para os cursos de artesanato promovidos pelo 
Instituto Mauá na sua unidade do Pelourinho. Disponíveis nas modalidades de cerâmica de 
torno, cerâmica escultórica, bordado a mão e tecelagem, as aulas têm início no próximo dia 
11 e seguem até 30 de novembro, nos turnos matutino (9h às 12h) e vespertino (14h às 
17h), a depender do curso. 
 
As inscrições continuam até o dia 8 de abril ou o preenchimento total das vagas - são 12 



para cerâmica e bordado, e 16 tecelagem. Os interessados devem se dirigir ao Pelourinho, 
de segunda a sexta-feira, das 9h às 12h e das 14h às 17h, munidos da carteira de 
identidade. A taxa é de R$ 30 e já vale como a primeira mensalidade. 
 
Horário dos cursos: 
Cerâmica de torno - 2ª e 4ª, das 9h às 12h 
Cerâmica escultórica - 3ª e 5ª, das 14h às 17h 
Bordado a mão - 3ª e 5ª, das 9h às 12h 
Tecelagem - 3ª, 4ª e 5ª, das 14h às 17h 
Instituto Mauá - Pelourinho: Rua Gregório de Matos, 27, Centro Histórico 
Mais informações: (71) 3116-6705 

VEÍCULO TÍTULO 

blogmk.com Vice-prefeito teve que deixar Pelourinho sem receber 
justificativa 

 
O vice-prefeito de Salvador, Edvaldo Brito, que seria o responsável pela suposta 
subprefeitura que João Henrique disse que criou no Pelourinho, ligou hoje para a Rádio 
Metrópole e explicou a situação. Segundo ele, o prefeito lhe tirou a responsabilidade do 
órgão sem sequer dar justificativa. ”O Pelourinho efetivamente foi minha responsabilidade 
ate que o prefeito retirou sem dar uma palavra. Nem o próprio veio a mim, ou o 
subprefeito que ajudava a trabalhar o Pelourinho, José Leal. Dali pra frente o Pelourinho 
ficou nesse estado que você está vendo. Eu tenho todas as ações que pontuei lá, fazendo 
reuniões todas as semanas na casa Jorge Amado”, relatou Brito.  
Áudio: 
 

VEÍCULO TÍTULO 

blogmk.com Descaso com Pelourinho é burrice 
 
Fico sem entender o porquê do descaso da Prefeitura de Salvador com o Centro Histórico. 
Pra mim é um gesto de burrice sem par, uma prova de incompetência extraordinária ou de 
uma má vontade absurda. Porque o Pelourinho não é de um grupo político, nem de 
ninguém, é do patrimônio da humanidade. No entanto, tá aí se acabando. Inventam 
subprefeituras, acabam subprefeituras, teriam que ir buscar recursos de emenda 
parlamentar, não pegam o recurso, fica por isso mesmo, perdem R$ 18 ou R$ 20 milhões e 
fica assim. Eu queria que alguém me explicasse isso. Nós vamos ficar chateando todos os 
dias, até que alguém faça algo. O factóiode dessa subprefeitura do pelourinho é um 
absurdo. Lembro até que houve disputa entre o Governo do Estado e a Prefeitura. João 
Henrique tinha vencido Walter Pinheiro e falou como se dissesse “já que o Governo não faz 
nada, nós fazemos”. E o pior é que ele não faz nada quanto a isso. Ele já teve os 2 minutos 
de glória dele e pronto!  
 
 
 


