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VEÍCULO TÍTULO 

Portal. Ba. Gov Festival Nacional 5 Minutos oferece cursos gratuitos 

Cineastas, cinéfilos, documentaristas e amantes do audiovisual estarão reunidos em 
Salvador, entre 16 e 21 de novembro, para a 13ª edição de um dos eventos mais 
esperados do ano: o Festival Nacional 5 Minutos, promovido pela Diretoria de Audiovisual, 
órgão vinculado à Secretaria de Cultura do Estado da Bahia e que irá apresentar um 
panorama da mais recente produção audiovisual brasileira em curto formato, além de 
performances, instalações, oficinas e debates. “Os pontos altos do evento são a mostra 
competitiva e as exibições do panorama nacional, que contemplam todas as regiões do 
país. E, claro, o estímulo à capacitação do mercado, por meio de oficinas e workshops”, 
afirma a diretora de audiovisual da Fundação Cultural do Estado da Bahia, Sofia Federico. 

Assessoria de Comunicação 



Ampla programação educativa e de debates 

Além da mostra competitiva e do rico panorama nacional, a 13ª Edição do Festival possui 
extensa programação de cursos, oficinas, mesas de debates e encontros que abordam as 
inovações e tendências do audiovisual brasileiro, divididas em três momentos. 

No primeiro, os encontros e debates com os realizadores e público acontecem de terça a 
sexta, sempre às 18h, com as seguintes propostas: Encontro com o Obudsman (17); 
Games, uma nova realidade? (18); Educação na Era Digital (19) e Encontro com o Júri 
(20). 

Já a programação dos mini-cursos e workshops tem inscrições concorridas e abertas até 
esta terça-feira (10). Os interessados devem se inscrever no site 
www.dimas.ba.gov.br/5min2009/home.html, que disponibiliza a seguinte programação: 
Workshop Narrativas visuais interativas, ministrado por Tininha Llanos; Minicurso Análise 
Fílmica, por André França; Oficina de produção de games 3D, com o facilitador Rogério 
Félix e a Oficina de Roteiro, com Ana Paula Sampaio Guedes. 

Num terceiro momento, compondo a programação especial, três mesas de debates e/ou 
exibições convidam o público aos seguintes temas: Novas práticas de formação audiovisual 
e fortalecimento da Cadeia Produtiva (18), Políticas Públicas para o Audiovisual (18) e As 
novas mídias e a linguagem audiovisual contemporânea (19). 

Serviço 

O quê: 13º Festival Nacional 5 Minutos / oficinas, cursos, workshops e “lanrrauzze” 
Quando: de 17 a 21 de novembro, das 8h às 21h 
Onde: Biblioteca Pública do Estado da Bahia (Sala Alexandre Robatto, SAGA-School of Art 
Games and Animation e campus da Unijorge) 
Quanto: Grátis 
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Portal. Ba. Gov MAM sedia as Oficinas Itinerantes de Vídeo Tela Brasil 

O Museu de Arte Moderna da Bahia será transformado em um grande estúdio 
cinematográfico, abrigando as Oficinas Itinerantes de Vídeo Tela Brasil, que será realizada 
no período de 14 a 28 deste mês. O objetivo do projeto é levar educação audiovisual aos 
jovens das comunidades visitadas pelo Cine Tela Brasil. 

As oficinas oferecem informações, equipamentos e muita prática de realização 
cinematográfica, abrangendo todo o processo de criação de um filme: roteiro, produção, 
fotografia, arte, som, direção e montagem. Maiores informações através do site 
www.telabr.com.br ou pelo telefone do NAE – Núcleo de Arte e Educação do MAM - (71) 
3117-6141. 

Criada em 2007, as Oficinas Itinerantes de Vídeo Tela Brasil propiciam em cada oficina a 
oportunidade dos participantes produzirem três curtas-metragens para, no último dia de 
curso, serem exibidos na tenda do Cine Tela Brasil, convidando a comunidade local para a 
pré-estreia e entregando os certificados de participação. Sempre contando com a presença 
de um convidado especial, as oficinas agregam às aulas palestras com um profissional 
reconhecido, roteirista, diretor ou ator, que assiste e comenta os filmes e realiza um bate 
papo com os alunos. 

As Oficinas Itinerantes de Vídeo Tela Brasil têm realização da Buriti Filmes, produtora dos 
cineastas Laís Bodanzky e Luiz Bolognesi, responsáveis pelo filme Bicho de Sete Cabeças 
(2001) e o recente Chega de Saudade (2009), e conta com a parceria do Museu de Arte 
Moderna da Bahia (MAM). 



Serviço 

O quê: Oficinas Itinerantes de Vídeo Tela Brasil 
Período de inscrição: Até 09 de novembro 
Local das inscrições: Site Tela Brasil (www.telabr.com.br), Cedeca, Cipó, Associação 
Pracatum e MAM. 
Período de aulas: 14 a 25 de novembro. Sábado e Domingo: das 9h às 18h; e segunda e 
sexta: das 14h às 18h. 
Exibição dos curtas produzidos: 28 de novembro. 
Local das aulas: MAM (Solar do Unhão, avenida Contorno, s/nº, na Ladeira do Contorno) 
Contato: Tonico Portela, (71) 3117-6141 ou 3117-6132, educativo@mam.ba.gov.br 

VEÍCULO TÍTULO 

A Tarde Não assume II - Tempo Presente 

Quem fica numa típica saia justa com esse interesse do governo em levar a Bahia a entrar 
para o clube nuclear é o Partido Verde, mais partido do que nunca no Estado, ante a 
iminência da candidatura da senadora Marina Silva (AC) à Presidência da República. O 
ministro da Cultura, Juca Ferreira, e o secretário estadual do Meio Ambiente, Juliano Matos, 
que integram governos petistas e são contra a candidatura de Marina, têm mais uma 
explicação a dar: apoiam a instalação da usina nuclear na Bahia? 

VEÍCULO TÍTULO 

A Tarde  Ver o mar e ir ao cinema - Tempo Presente 
 
Promete ser inesquecível para 42 crianças sertanejas a visita que farão a Salvador na 
quinta. Vão conhecer o mar, assistir a um filme e visitar as esculturas do Rodin. Os alunos 
estudam nos povoados de Salgadália e Onça no município de Conceição do Coité, e serão 
trazidos à capital graças a uma parceria da Faculdade Dom Pedro II e a Orient Filmes. 
Foram selecionadas a partir de desempenho escolar. 
 

VEÍCULO TÍTULO 

A Tarde Dia Nacional da Cultura - Opinião 

Carlos Souza Jornalista carlossouzamkt@hotmail.com 
 
No dia 5 de novembro é comemorado o Dia Nacional da Cultura em homenagem ao 
nascimento do baiano Ruy Barbosa.Adata ainda não foiapropriadapelo mercado para fazer 
promoções e atrair o público para o consumo de bens culturais – mas bem que poderia! 
Imagine que neste dia ou durante a semana – de 1º a 5 de novembro – tivéssemos: 
cinemacom descontos,livroscom preços especiais, peças teatrais e shows musicais com 
preços populares, para dar oportunidade aopovo queé tãocarente deacesso àcultura de 
qualidade. Como dizem os Titãs, “a gente não quer só comida, a gente quer comida, 
diversão e arte”. 
 
AculturanoBrasil passa porummomento devalorizaçãocomonunca seviuantes.Eisso começou 
com a gestão do baiano Gilberto Gil e continua comotambémbaiano Juca Ferreira. 
 
Até que enfim o poder público parece que entendeu a importância da cultura para o 
desenvolvimento das pessoas, e prova disso é o projeto de zerar o número de municípios 
brasileiros sem bibliotecas públicas. Se pensarmos que o conceito atual de biblioteca não 
tem nada a ver com depósito de livros velhos e empoeirados, mas um espaço de cidadania, 
um ambiente vivo, dinâmico e interativo, com exposições, apresentações musicais, 
exibição de filmes, teatro,alémde cursos, oficinas e seminários. Outra ação importante para 
a dinamização da cultura são os Pontos de Cultura, que têm o objetivo de resgatar e 
valorizar as manifestações culturais de cada região, onde estão instalados – isso é 



realmente uma revolução na política cultural! Comoaculturado BrasilpassapelaBahia,a 
capital da Cultura, como sugeriu Aninha Franco em crônica publicada na RevistaMuito em 
2/11/2008, a terra de Caetano Veloso, Glauber Rocha e Jorge Amado não poderia deixar 
passar em branco o Dia Nacional da Cultura e promoveu, pelo segundo ano consecutivo, a 
Segunda Lavagem da Biblioteca Pública do Estado da Bahia, com o tema “Ler é uma 
viagem... Embarque nessa!” Ocortejo saiu do Campo Grandecomartistas, estudantes, 
poetas, atores e o público em geral com distribuição de livros e manifestações culturais. 
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A Tarde AS PESSOAS ACHAM QUE VOCÊ NÃO PODE TRATAR DE TEMAS 
FORTES COM BOM HUMOR 

Autor com passagem pela telenovela, Cláudio Simões fala sobre o início da carreira, a 
televisão e a comédia, uma marca registrada de sua dramaturgia 
 
MARIA SANTOSSA 
 
Foi o dramaturgo Samuel Becket (1906-1989) que disse, certa vez,“toda arteéigual– 
umatentativa de encher um espaço vazio”. 
 
Este vazio é generoso dentro da alma de Cláudio Simões, um dos autores de teatro mais 
atuantes do cenário baiano. 
 
“Não tenho preconceito com a arte, desde que ela me toque, me motive de alguma forma”, 
explica ele. 
 
Apesar de escrever e dirigir, atuar é a maior paixão do feirensede41anos. 
 
Arespostasobrea preferência é a mesma que deu na entrevista publicada no A TARDE há 
dez anos. “Atuar é muito melhor, muito mais gostoso. 
 
Tenho escrito mais do que atuado porque é importante dizer as coisas que quero”, define. 
 
A vocação lhe tomou um curso de arquitetura, abandonado após o segundo semestre, e 
um ano e meio do curso de psicologia. 
 
A entrada para a Escola de Teatro da Universidade Federal da Bahia (Ufba) se deu no final 
da década de 80, mas o fascínio pelas histórias era uma coisa que nutria desde cedo e que 
povoava, inclusive, suas brincadeiras. 
 
“Sempre quis o teatro. Ainda pequeno, eu criava histórias com meus bonecos e as bonecas 
da minha irmã. Eu sempre era o galã das tramas. E o mais curioso é que, desdeaquela 
época, mesmo sem saber, eu obedecia a algumas coisas comuns à dramaturgia, como 
pensarum capítulo da história para cada dia da semana e terminar sempre com um clímax, 
algo que você pudesse resolver apenas no seguinte”. 
 
reconceito Durante a carreira, Cláudio Simões já falou de Aids (Dias 94), solidão (Vingança, 
Vingança, Vingança!), retratou crimes (Quem Matou Maria Helena?, Abismo de Rosas e 
Jingobel) e personagens homossexuais (Aqueles que São). Temas difícies como estes, no 
entanto, recebem do autor um pano de fundo bem-humorado, traço marcante de sua obra. 
”Há um preconceito histórico com um certo tipo de comédia. As pessoas acham que você 
não pode tratar de temas fortes com bom humor”, diz. 
 
No novo trabalho, que estreou este fim de semana, ele e a escritora carioca Margareth 
Boury assinam um texto que segue a tendência ao riso, mas com um tema mais leve: a 
amizade. 
 



“Em Caso Sério estou trabalhando com muitos amigos. Existe uma aura de amizade que 
ultrapassa o roteiro”. 
 
Televisão A parceria com a família Boury rendeu dois projetos na televisão. 
 
Em 1997, Toneladas de Desejo foi exibido pela TVE/BA, com texto de Simões e direção de 
ReynaldoBoury. Dezanos depois, foi a vez da filha, Margareth Boury. Cláudio foi coautor na 
estreia dela como autora de novelas, em Alta Estação( Record). 
 
”Era uma trama jovem, com seis personagens centrais. Os três principais formavam um 
triângulo amoroso, mas os atores eram fracos. Acabou que o público passou a se identificar 
e preferir a trama secundária. Os outros três tinham um texto carregadodehumor eanovela 
acabou com um par romântico formado, justamente, por dois destes atores cômicos“, 
lembra. 
 
Segundo Simões, a exigência pela audiência atrapalhava. ”Em seis meses, mudaram a 
novela de horário oito vezes. Ficávamos chateados, mas as ordens vinham sempre da alta 
cúpula. Eu e Margareth, inclusive, estávamos na comunidade da novela no Orkut, que era 
muito bem visitada. 
 
Os espectadores que acompanhavam a trama sempre reclamavam muito“. 
 
Clichês da Bahia Atualmente, Simões se prepara para concluir o mestrado, previsto para 
defender em fevereiro. 
 
“É um estudo sobre a representação de Salvador na dramaturgia produzida entre os anos 
de 2000 e 2004. Observei que algumas delas reforçavam a imagem, já clichê, de uma 
Bahia pobre. 
 
Vixe Maria! Deus e o diabo na Bahia!, por exemplo, trabalhou com todos estes clichês, mas 
era uma crítica corrosiva com bom humor. Na época, disseram que era um texto comercial, 
mas nãoexiste texto comercial! Após a estreia é que vemos se o texto tem apelo. É o 
púbico que decide o que fica em cartaz”. 
 
Segundo ele, a questão do negro, por exemplo, continua ainda hoje sendo vista sem a 
devida criticidade. "EmO Paí, Ónão tem um único elevador, a não ser o Lacerda, claro. 
Salvador é uma metrópole e não há um traço de verticalidade. No elenco, não há um negro 
cursando faculdade". 
 
Os novos Por causa do tempo em que morou noRio de Janeiro, Cláudio Simões 
acompanhou pouco as produções da nova safra de autores. 
 
“Lembro que, no último prêmio Braskem, eu dizia ‘não conheço ninguém indicado’. A 
última peça que assisti este ano, por exemplo, foi Uma Vez Nada Mais, preciso trabalho de 
linguagem de Aicha Marques.” 

VEÍCULO TÍTULO 

A Tarde Confira o que de melhor rolou de espetáculos no fim de 
semana - Caderno 2 

Tiê e Instituto são destaque nos primeiros dias do projeto Novembro 
 
THIAGO FERNANDES 
 
O contraste entre a doçura da voz de três cantoras e o peso do groove da black music 
marcaramos primeiros dias de apresentação da edição 2009 do projeto Novembro – Música 
em Todos os Ouvidos , neste fim de semana, no Pelourinho. 
 



Seguindo a linha de apresentações temáticas em cada um dos dias do projeto, a noite de 
sexta-feira transformou o Largo Pedro Arcanjo num espaço dedicado à black music. O 
destaque ficou sob o comando de BNegão, à frente da banda paulista Instituto. 
 
No palco, o grupomostrou todo o resultado do trabalho de regravação do disco Racional , 
de Tim Maia, obra cultuada por ser o fruto da fase mais criativa do cantor. E o Instituto 
resgatou isso no Pelourinho. 
 
Com uma apresentação impecável, totalmente baseada nesse trabalho, a banda mostrou 
todo o talento e principalmente o entrosamento dos seus músicos, com destaque para o 
MC Kamau, que deu um show particular no free style. O grupo deixou no público a grande 
expectativa de que esta edição do projeto promete. 
 
A aberturada noite ficou a cargo do som do baiano Dão e a sua Caravana Black, que 
começou a apresentação já dizendo qual seria o tom: “Vocês vieram aqui para dançar? 
Então fiquem à vontade!”. Deu a ideia e cumpriu a promessa, apesar das caras ainda 
tímidas na plateia depois deumahorade atrasoparaoinício do show. 
 
Cantoras No sábado, as apresentações aconteceram na Praça Tereza Batista, onde a 
grande expectativa era pelo show da cantora Tiê. A paulista vem se destacando por onde 
passa com uma voz doce, que conquista a mídia e principalmente opúblico. NoPelourinho, 
fez uma apresentação intimista, que não decepcionou os muitos fãs que cantavam em um 
delicado coro grande parte das composições. 
 
Outra surpresa da noite veio da menos conhecida cantora mineira Marina Machado. De 
maneira despojada, meio despretensiosa, ela começou a apresentação devagar,com 
umaplateia ainda fria. Mas, com seu jeito tipicamente mineiro, foi se soltando aos poucos e 
logo ganhou opúblico, com direito atéa fazer biquinho e ensaiar um sotaque francês no 
microfone. A descontração da cantora incluiu levantadas do vestido, meio provocadoras, 
meio descuidadas. 
 
A aberturada noite ficou a cargo da baiana Manuela Rodrigues, que está finalizando o 
segundo disco e apostou num repertório que incluiu citações de clássicos do samba-
reggae,mas se baseou principalmente em seu novo trabalho. 
 
CADERNO2MAIS. ATARDE. COM. BR Confira programação completa do projeto 
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A Tarde Diversidade em debate - Caderno 2 

DANIELA CASTRO - O risco de ver a cultura definitivamente subordinada aos interesses 
comerciais foi uma das preocupações levantadas anteontem durante o terceiro dia de 
atividades do Encontro Internacional da Diversidade Cultural, que reuniu especialistas de 
diversos países no Hotel Sol Victória Marina, no Corredor da Vitória. 
 
A questão foi enfatizadaespecialmente por Véronique Guèvremont, professora da Laval 
University, do Quebec, Canadá, que apresentou a palestra A Convenção da Unesco e os 
Acordos Comerciais: o Desafio da Coerência para uma plateia pouco numerosa. 
 
“É preciso anexar aos acordos de livre comércio um protocolo de cooperação cultural. O 
problema é que esse protocolo acaba sendo elaborado também por especialistas em 
questões comerciais”, salientou. 
 
“É preciso estabelecer laços entre os dois setores para assegurar que não haverá 
dominação do comércio sobre a cultura e particularidades culturais”, acrescentou 
Véronique Guèvremont. 
 



A palestra daprofessora canadense foi acompanhada pelos demais convidados do encontro, 
como oator espanholJorge Bosso, o editor chileno Paulo Slachevsky e o coordenador da 
coalizão brasileira pela diversidade cultural, Geraldo Moraes, que também proferiram 
palestras sobre o tema. 
 
Marco legal O Ministério da Cultura estava representado por Américo Córdula, secretário de 
Identidade e Diversidade Cultural do Brasil, que assegurou que todas as ações do MinC 
estão sendo balizadas pela Convenção da Unesco desde sua assinatura, em 2006. 
 
“Somos um dos 103 países que a ratificaram. E passamos a usar a convenção como marco 
legal para a implantação de todas as políticas culturais”, destacou Córdula, em entrevista 
concedidaantes desuaparticipação na mesa Perspectivas Pessoais da Diversidade Cultural. 
 
O representante do Ministério da Cultura reafirmou também a importância do evento, que 
foi inaugurado na última quinta-feira e seguiu com palestrasesessões plenárias atéatarde 
de ontem. 
 
“Este encontro é importante porque é promovido pela sociedadecivil, queé quemdemanda 
os governos. É uma forma de pressionar o estado para estabelecer diretrizes institucionais 
para a cultura”, avaliou. 
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A Tarde Nem tudo foi paz na festa do reggae - Caderno 2 

RAFAEL TIAGO NUNES - Em uma noite cercada de muitas expectativas, de tudo aconteceu 
na sexta edição do República do Reggae, sábado, com o Wet‘n Wild lotado. Além dos bons 
shows apresentados, chamou a atenção uma briga que durou cerca de 15 minutos. Com 
apenas uma viatura do lado de fora e nenhum policiamento na parte interna, parece que 
aquele clichê de que os shows de reggae sãoregadosa muita paz foi levado ao pé da letra. 
 
Mas, antes da confusão, muitas coisas boas aconteceram. A sexta edição da República do 
Reggae começou bem. Sem engarrafamento, o que para muitos foi até uma surpresa, já 
que são raras as situações em que dois ou mais eventos de grande porte acontecem no 
mesmo dia na capital baiana e o trajeto do Iguatemi até a Avenida Paralela não passa de 
30 minutos. 
Por volta das oito da noite a banda alagoana Vibrações subiu ao palco e levou toda a sua 
energia positiva para um Wet quase que completamente lotado. 
A música deles foi suficiente para atrair muitosdos que ainda passeavam do lado de fora, 
boa parte atrás de cerveja barata. 
Perto das 21 horas, o grupo paulista Mato Seco iniciou sua apresentação. Com muitas 
bandeiras do Leão de Judá estendidas, o público foi ao delírio quando o cantor Rodrigo 
Piccolo profetizou: “Podemos ter cores diferentes. 
Costumes diferentes. 
Mas somos todos irmãos. Todos nós juntos formamos um corpo em umaúnica sintonia. Só 
o reggae nos proporciona inúmeras interrogações de uma maneira que todas sejam 
respondias”. 
Ao final da performance, um espetáculo de isqueiros tomou conta de toda a arena. Era o 
público eternizando a lembrança do cantor Lucky Dube em linda homenagem. 
 
S.O. J. A. 
No ofuscar das luzes dos isqueiros, uma das atrações mais esperadas da noite deu as 
caras. A banda norte-americana S.O.J.A. 
(Soldiers of Jah Army), pela primeira vez tocando em Salvador, aproveitou a oportunidade 
para lançar o novo trabalho, Born in Babylon . 
Mostrou porque as bandas gringas ainda dão o que falar. 
 
Com qualidade sonora incrível, fez com que o público parecesse estar em uma única onda. 



 
“Isso aqui não é um simples festival. Isso é um encontro, no qual todos os presentes 
buscam a paze a tranquilidade. Épraticamente um culto. Estamos todos cantando, 
dançando e orando juntos. É um momento de harmonia e reflexão”, afirmou a operadora 
de telemarketing Cristiane Santos, 21 anos. 
Na sequência, os cariocas da Ponto de Equilíbrio entraram em cena. Com sua voz 
arrastada, o vocalista Hélio Bentes fez reflexões sobre a humanidade e trouxe todo o 
idealismo rastafári para a República . 
Quando todos esperavamEdson Gomes, quem entrou em ação foi o filho dele, Isaac 
Gomes. 
Com muita energia, o garoto fez todos os presentes cantarem. 
Mas foram apenas duas músicas. O suficiente para o pai, Edson, assumir os vocais. Entre 
as canções do reggaeman baiano, clássicos como Samarina, Fala Só de Amor, Sociedade 
Falida, Na Sombra da Noite, MalandrinhaeResgate Fatal. 
Mas algo chamou mais a atenção do que o próprio show do cantor. A velha e carimbada 
história de que o reggae é paz, amor e louvor a Jah caiu por terra quando um bando de 
arruaceiros aproveitou a falta de segurança para procurar confusão. 
Depois de quase 15 minutos, Edson retomou o show, porém, visivelmente triste com o 
ocorrido, deixou sua manifestação. 
“Isso é ridículo. Umevento deste porte não merece uma burrice desta. As pessoas que 
vieram aqui para curtir não merecem passar por um episódio bizarro deste”, falou Edson 
Gomes. 
Por volta das cinco da manhã, o jamaicano Gregory Isaacs segurou o público até o sol raiar 
e esquentar o couro. Tudo à base de muito reggae e clássicos da carreira do cantor. 

VEÍCULO TÍTULO 

A Tarde QUATRO TOQUES – Caderno 2 

Ingressos disponíveis para Maria Bethânia Aindahá ingressospara verMaria Bethânia na sala 
principal do Teatro Castro Alves. Como acabaram rapidamente os bilhetes para a 
apresentação do dia 22, a cantora fará sessão extra no dia 23. As apresentações valem 
pelo lançamento dos discos Tua e Encanteria. Maria Bethânia / Dia 22 (esgotado) e 23, 20h 
/ Sala Principal do TCA / R$ 180 e R$ 90 (A a P), R$ 140 e R$ 70 (Q a Z), R$ 120 e R$ 60 
(Z1 a Z6) e R$ 80 e R$ 40 (Z7 a z11) 
 
Balé de Moscou mostra Dom Quixote O Balé de Moscou, uma das mais respeitadas 
companhias de dançadaRússia, trazaSalvador o espetáculo Dom Quixote, do coreógrafo 
León Minkus. Sob direção artística de Natalia Kasatkina e Vladimir Vasilyov, a companhia 
tem elenco composto por solistas premiados internacionalmente. 
 
Dom Quixote / Amanhã e quarta, 20h / Sala Principal do TCA / R$ 120 e R$ 60 (fias de A a 
P), R$ 100 e R$ 50 (Q a Z) e R$ 80 e R$ 40 (Z1 a Z11) 
 
Ensaios do Cortejo Afro no Pelourinho O Cortejo Afro abre hoje a temporada de ensaios 
para o Carnaval 2010. A festa acontece no Largo Tereza Batista, no Pelourinho. 
 
O grupo mistura influências africanas a batidas eletrônicas na sua percussão, estilo que 
chamam de música afro-baiana. 
 
O tema da folia para o ano que vem será: 2010, Uma Odisseia Africana. Ensaio do 
CortejoAfro / Hoje, a partir das 21h / Largo Tereza Batista / Pelourinho, Centro Histórico / 
R$ 20 
 
Sylvia Patrícia e Fernando Marinho Hoje,noSala do Coro,acantora ecompositora 
SylviaPatrícia eo músico Fernando Marinho fazem o show de lançamento do DVD Sessão 
Extra. O repertório é diversificado, passa por clássicos internacionais e da MPB, além de 
composições inéditas de Patrícia. A entrada é franca e os ingressos podem ser retirados na 



bilheteria do TCAa partir das 12 horas. Sylvia Patrícia e Fernando Marinho / Hoje, 20h / 
Sala do Coro / Entrada franca 

VEÍCULO TÍTULO 

Correio da Bahia Orquestra Zeca Freitas e Cortejo Afro animam a noite de hoje 
no Pelô 

A Orquestra do maestro Zeca Freitas e o Cortejo Afro animam os palcos dos Largos do Pelô 
nesta segunda-feira (9). A orquestra dará apresentação no Largo Pedro Arcanjo, às 20h e o 
Cortejo começa os seus ensaios para o Carnaval no Largo Tereza Batista, às 21h.  

O cantor Patinho, ex-vocalista da banda Rumbaiana, fará uma participação especial junto 
com a Orquestra que vai apresentar novos arranjos e novas músicas do repertório. O 
maestro Zeca Freitas promete também homenagear o inventor do samba-reggae, 
Neguinho do Samba, dedicando a ele a mais nova canção do grupo, Liberdade.  

Já o Cortejo Afro continua apresentando a sua música afrobaiana durante os ensaios de 
verão nas segundas-feiras do mês. Além do dia 9, o grupo se apresentará também nos dias 
16, 23 e 30, sempre às 21h. Os ensaios serão realizados até o Carnaval. 

 
VEÍCULO TÍTULO 

Tribuna da Bahia Música Negra 
 
Salvador é  a capital brasileira escolhida para acolher o Centro de Música Negra, uma 
iniciativa realizada em parceria entre o grupo de mídia francês Mondomix, Carlinhos Brown, 
através da Associação Pracatum Ação Social e a Secretaria de Cultura do Estado da Bahia, 
com apoio do Ministério da Cultura. Como parte das atividades do França BR 2009, Ano da 
França no Brasil, o projeto será apresentado com um brunch para convidados no dia 12,  
às 11 horas, no Museu du Ritmo, bairro do Comercial, local onde o CMN será instalado. 
 
 

VEÍCULO TÍTULO 

Jornal da Mídia Biblioteca Pública do Estado expõe arte em batik 

Salvador - Uma técnica de tingimento em tecido artesanal, que consiste em desenhar com 
cera quente sobre o tecido e, em seguida, tingi-lo com cores variadas, é a proposta da 
exposição “O Batik de Nazaré”, da artista plástica Vânia Nazaré. A mostra estará na Sala 
de Exposições da Biblioteca Pública do Estado (Barris) de segunda-feira (9) ao dia 30 deste 
mês, das 8h30 às 21h. A entrada é gratuita. 
 
Conhecido como batique ou batik, a técnica praticada pela artista desde a infância é uma 
forma de expressão artística, nos modelos africanos e javanês, feito à mão, que trabalha 
na construção de telas dentro de um processo que exige uma grande concentração e 
capacidade de imaginar. 
 
Vânia Nazaré explica que “a proposta da exposição é trazer uma arte praticada na Ásia e 
na África e que consiste na técnica de tintura em tecidos, usando materiais como cera de 
abelha e parafina”. A artista já participou de grandes eventos culturais, representando o 
Brasil em exposições internacionais a exemplo do Caribe. 
 
A arte milenar pode ser transformada em quadros, cangas, lenços e tudo que tenha como 
suporte o tecido, além do papel, couro e casca de ovo. Mais informações pelos telefones 
(71) 3116-6918/6919. 

 



VEÍCULO TÍTULO 

Bahia Já NOITE DE CHORO COM "OS INGÊNUOS" NO LARGO QUINCAS 
BERRO D' ÁGUA 

 
O Pelourinho Cultural, programa da Secretaria de Cultura 
do Estado da Bahia, desta vez presenteará os baianos e 
turistas com uma noite de choro com o grupo Os 
Ingênuos. O evento acontecerá dia 17 de novembro, às 
21h, no Largo Quincas Berro D'água, Pelourinho. 

Nascido em 1973, Os Ingênuos tem, desde então, Edson 
Santos no violão de sete cordas. Líder do grupo, Edson Sete 
Cordas, como ficou conhecido por conta do instrumento que 
toca, foi parceiro do sambista Batatinha. 
  
O grupo conta também com outra forte presença em sua 

formação: Carlos Cruz, o Cacau do Pandeiro, que mesmo aos 80 anos de idade acompanha 
Os Ingênuos em suas apresentações, marcando o ritmo com o instrumento que também já 
faz parte do seu nome. O grupo foi o principal responsável por trazer o movimento do 
choro a Salvador, tendo fundado em 1977 o Clube de Choro da Bahia. A criação do Clube 
foi marcada por uma apresentação no Teatro Castro Alves, que teve a participação de 
Paulinho da Viola. 

O show vai apresentar um repertório composto por músicas de Jacob do Bandolim, Waldir 
Azevedo e Pixinguinha, além de composições de autoria de Edson Sete Cordas. Confira 
outras atrações do Pelourinho Cultural no site www.pelourinho.ba.gov.br. 

VEÍCULO TÍTULO 

Bahia Já 42 CRIANÇAS DO SERTÃO VÃO CONHECER O MAR E A ARTE 
DO MESTE RODIN 

 
Um dia inteiro de muitas aventuras e fortes emoções 
culturais. Assim será a próxima quinta-feira, 12 de 
novembro, para um grupo de 42 crianças pobres que 
moram no sertão da Bahia e que, pela primeira vez, 
visitarão Salvador e terão a oportunidade de ir ao cinema, 
como sempre sonharam, e de ver de perto a obra do 
mestre da escultura contemporânea Auguste Rodin (1840-
1917).  
 
São crianças que possuem entre 9 e 13 anos de idade e que 
residem nas localidades de Salgadália e Onça, no município 
de Conceição do Coité, a 217 quilômetros da capital baiana.  
 

A iniciativa, chamada de projeto Olho Mágico, é da Associação dos Amigos de Conceição do 
Coité, entidade sem fins lucrativos que há mais de 3 anos desenvolve ações educativas, 
culturais e sociais voltadas para as crianças. Para trazer os 42 "aventureiros" ao cinema e à 
exposição das obras do escultor no Palacete das Artes Rodin Bahia o projeto conta com o 
apoio da Faculdade Dom Pedro II, da Orient Filmes e da UCI Orient Shopping Paralela.  
 
O objetivo é promover uma experiência cultural e educativa inédita na vida dos 
"aventureiros", selecionados por suas respectivas escolas com base no desempenho em 
classe. Eles, que virão acompanhados de professores, irão assistir ao filme "Tá chovendo 
hamburger", na sessão das 13h20, no cinema do Shopping Paralela. Antes, conhecerão 
pontos turísticos da capital baiana num rápido passeio de ônibus e depois visitam a 
exposição das obras de Rodin. No mesmo dia eles retornam a Conceição do Coité.   
 
"Há muito tempo essas crianças esperam por essa data, pois para eles a magia do cinema 

Foto: Fundação Cultural 

"Os ingênuos" no 
Pelourinho, próximo dia 17 

Foto: Manu Dias 

Os meninos de Salgadália e 
Onça, Conceição do Coité, 
estarão no Rodin, quinta 



é algo desconhecido e misterioso. Além disso, eles também terão a oportunidade de 
conhecer mais sobre arte. Vale lembrar que muitos deles sequer conhecem Salvador", 
afirmou Nilda Ribeiro de Almeida, que integra a Associação dos Amigos de Conceição do 
Coité.  
 
Para o diretor da Faculdade Dom Pedro II, professor Luiz Brandão, a iniciativa é importante 
para o aprendizado da garotada. "Sempre apoiamos projetos como esse porque sabemos 
como é importante que os estudantes também aprendam com as experiências fora da sala 
de aula. Isso é importante para estimular a formação acadêmica e também a cidadania 
desses jovens estudantes", salientou.   

VEÍCULO TÍTULO 

Bahia em foco Salvador: Comemoração dos 20 anos da queda do Muro de 
Berlim 

 
Depois de dez dias de celebração, o encerramento das atividades em comemoração aos 20 
anos da queda do Muro de Berlim, ocorrida em 9 novembro 1989, acontece na tarde desta 
terça-feira (10), no Largo do Pelourinho, com a pintura e derrubada simbólica dos tijolos. A 
atividade acontece das 13h às 17h, no Largo do Pelourinho, com a participação dos 
grafiteiros do Projeto Salvador Grafita e do secretário municipal da Educação, Cultura, 
Esporte e Lazer, Carlos Soares. 
 
A atividade promovida pelo o Instituto de Cultura Brasil Itália Europa (ICBIE), em parceria 
com o Goethe Institut e a Secult, tem realizado desde o último dia 30 de outubro uma série 
de eventos para divulgar o significado histórico e cultural do acontecimento. A iniciativa 
tem como objetivo despertar a consciência histórica, para valorizar não somente o fim de 
uma divisão política, mas também a conclusão de um período histórico e o fim de qualquer 
tipo de divisão, seja esta cultural, social, étnica, religiosa e do pensamento em geral. 
 
Além de ter sido um instrumento de divisão, o Muro de Berlim foi também um local ideal 
para as expressões artísticas. Uma das manifestações encontradas foi a pintura grafite, que 
no início dos anos 80 evoluiu para uma nova forma de arte. Pintá-lo com pincéis ou com 
sprays era proibido. Construído em 1961, para dividir a Berlim Ocidental da Oriental, a 
derrubada foi também um ato simbólico, que representou o fim da Guerra Fria e o foi 
primeiro passo para a reunificação da Alemanha.  
Fonte: Secom 
 

VEÍCULO TÍTULO 

Bahia em foco Camaçari realiza 1º Fórum de Cultura e Juventude 
 
De 18 a 22 de novembro acontece, na Cidade do Saber, o 1º Fórum de Cultura e Juventude 
de Camaçari. O objetivo é estreitar a relação entre a Prefeitura e o jovem, além de colocar 
a juventude no centro dos debates, com discussão de projetos e idéias. 
 
Serão promovidos debates temáticos, quatro oficinas - de música, dança, teatro e teatro de 
rua -, além de shows do Balé do TCA no Espetáculo Isadora, exibição do documentário 
sobre a vida e obra do repentista Bule Bule, entre outros. 
 
“Este evento é a abertura do circuito de debates para o Conselho Municipal da Juventude. 
No fórum, serão discutidos desafios, idéias, pontos de vista e opiniões, além da interação 
cultural com shows e mostras teatrais”, diz Pedro Bule, coordenador da Juventude e 
organizador do evento.  
Ascom / Camaçari  
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Bahia em foco Salvador: Centro de referência tem programação especial 
 
Neste mês de novembro, a Superintendência de Políticas para as Mulheres (SPM), através 
do Centro de Referência Loreta Valadares (CRLV), promoverá várias atividades para a 
comemoração de aniversário. Debates, rodas de conversa, atividades lúdicas, oficinas nas 
comunidades, exibição de filmes e o lançamento de uma cartilha e um vídeo educativo 
sobre gênero e violência contra a mulher fazem parte da programação do quarto ano de 
atuação do espaço. 
 
As atividades também compõem o início da Campanha Nacional dos 16 Dias de Ativismo 
pelo Fim da Violência Contra as Mulheres que, na Bahia, começa mais cedo em ocasião do 
20 de Novembro - Dia Nacional da Consciência Negra. As ações do CRLV tem o objetivo de 
propor discussões sobre a realidade das mulheres em situação de violência em Salvador, 
além de trabalhar temáticas relacionadas à questão de gênero, raça, direitos humanos e 
cidadania. 
 
Atendimento - Desde a sua fundação, em 2005, o Centro já realizou 24.233 atendimentos 
de atenção, prevenção e acolhimento às mulheres em situação de violência em Salvador. 
Os serviços mais procurados até setembro deste ano foram os de atendimento psicológico 
(1.670), tele-orientação (1.231), social ((727) e jurídico (583). Além disso, o CRLV 
também presta apoio pedagógico aos filhos das usuárias. 
 
Durante todo o ano são promovidas outras atividades de prevenção, para sensibilizar várias 
comunidades locais através de palestras, aulas, cursos e oficinas, com foco na importância 
do enfrentamento à violência contra as mulheres, e também divulgar outras instituições 
parceiras da Rede de Atenção. 
 
O Centro de Referência Loreta Valadares tem desempenhado um papel importante na 
articulação da Rede de Atenção às Mulheres em Situação de Violência em Salvador em 
parceria com a Secretaria de Promoção da Igualdade do Estado da Bahia, com o Fórum 
Comunitário de Combate à Violência, Defensoria Pública do Estado da Bahia, Ministério 
Público e outras instituições integrantes da Rede de Atenção.  
Fonte: Secom 
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Bahia em foco MAM sedia as Oficinas Itinerantes de Vídeo Tela Brasil na 
Bahia 

 
O Museu de Arte Moderna da Bahia será transformado em um grande estúdio 
cinematográfico, abrigando as Oficinas Itinerantes de Vídeo Tela Brasil, que será realizada 
no período de 14 a 28 deste mês. O objetivo do projeto é levar educação audiovisual aos 
jovens das comunidades visitadas pelo Cine Tela Brasil. 
As oficinas oferecem informações, equipamentos e muita prática de realização 
cinematográfica, abrangendo todo o processo de criação de um filme: roteiro, produção, 
fotografia, arte, som, direção e montagem. Maiores informações através do site 
www.telabr.com.br ou pelo telefone do NAE – Núcleo de Arte e Educação do MAM - (71) 
3117-6141. 
Criada em 2007, as Oficinas Itinerantes de Vídeo Tela Brasil propiciam em cada oficina a 
oportunidade dos participantes produzirem três curtas-metragens para, no último dia de 
curso, serem exibidos na tenda do Cine Tela Brasil, convidando a comunidade local para a 
pré- estreia e entregando os certificados de participação. Sempre contando com a presença 
de um convidado especial, as oficinas agregam às aulas palestras com um profissional 
reconhecido, roteirista, diretor ou ator, que assiste e comenta os filmes e realiza um bate 
papo com os alunos. 
 
As Oficinas Itinerantes de Vídeo Tela Brasil têm realização da Buriti Filmes, produtora dos 
cineastas Laís Bodanzky e Luiz Bolognesi, responsáveis pelo filme Bicho de Sete Cabeças 



(2001) e o recente Chega de Saudade (2009), e conta com a parceria do Museu de Arte 
Moderna da Bahia (MAM). 
 
Serviço 
O quê: Oficinas Itinerantes de Vídeo Tela Brasil 
Período de inscrição: Até 09 de novembro 
Local das inscrições: Site Tela Brasil (www.telabr.com.br), Cedeca, Cipó, Associação 
Pracatum e MAM. 
Período de aulas: 14 a 25 de novembro. Sábado e Domingo: das 9h às 18h; e segunda e 
sexta: das 14h às 18h. 
Exibição dos curtas produzidos: 28 de novembro. 
Local das aulas: MAM (Solar do Unhão, avenida Contorno, s/nº, na Ladeira do Contorno) 
Contato: Tonico Portela, (71) 3117-6141 ou 3117-6132, educativo@mam.ba.gov.br  
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Bahia em foco Festival Nacional 5 Minutos oferece cursos gratuitos em 
Salvador 

 
Cineastas, cinéfilos, documentaristas e amantes do audiovisual estarão reunidos em 
Salvador, entre 16 e 21 de novembro, para a 13ª edição de um dos eventos mais 
esperados do ano: o Festival Nacional 5 Minutos, promovido pela Diretoria de Audiovisual, 
órgão vinculado à Secretaria de Cultura do Estado da Bahia e que irá apresentar um 
panorama da mais recente produção audiovisual brasileira em curto formato, além de 
performances, instalações, oficinas e debates. “Os pontos altos do evento são a mostra 
competitiva e as exibições do panorama nacional, que contemplam todas as regiões do 
país. E, claro, o estímulo à capacitação do mercado, por meio de oficinas e workshops”, 
afirma a diretora de audiovisual da Fundação Cultural do Estado da Bahia, Sofia Federico. 
 
Ampla programação educativa e de debates 
 
Além da mostra competitiva e do rico panorama nacional, a 13ª Edição do Festival possui 
extensa programação de cursos, oficinas, mesas de debates e encontros que abordam as 
inovações e tendências do audiovisual brasileiro, divididas em três momentos. 
 
No primeiro, os encontros e debates com os realizadores e público acontecem de terça a 
sexta, sempre às 18h, com as seguintes propostas: Encontro com o Obudsman (17); 
Games, uma nova realidade? (18); Educação na Era Digital (19) e Encontro com o Júri 
(20). 
 
Já a programação dos mini-cursos e workshops tem inscrições concorridas e abertas até 
esta terça-feira (10). Os interessados devem se inscrever no site 
www.dimas.ba.gov.br/5min2009/home.html, que disponibiliza a seguinte programação: 
Workshop Narrativas visuais interativas, ministrado por Tininha Llanos; Minicurso Análise 
Fílmica, por André França; Oficina de produção de games 3D, com o facilitador Rogério 
Félix e a Oficina de Roteiro, com Ana Paula Sampaio Guedes. 
 
Num terceiro momento, compondo a programação especial, três mesas de debates e/ou 
exibições convidam o público aos seguintes temas: Novas práticas de formação audiovisual 
e fortalecimento da Cadeia Produtiva (18), Políticas Públicas para o Audiovisual (18) e As 
novas mídias e a linguagem audiovisual contemporânea (19). 
 
Serviço 
O quê: 13º Festival Nacional 5 Minutos / oficinas, cursos, workshops e “lanrrauzze” 
Quando: de 17 a 21 de novembro, das 8h às 21h 
Onde: Biblioteca Pública do Estado da Bahia (Sala Alexandre Robatto, SAGA-School of Art 
Games and Animation e campus da Unijorge) 
Quanto: Grátis  
Fonte: Agecom 


