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VEÍCULO TÍTULO 

Diário Oficial Comunidades quilombolas recebem atenção especial do 
governo estadual 

 
 
INCLUSÃO - Coordenação de Desenvolvimento Agrário regulariza terras devolutas 
utilizadas por comunidades remanescentes  
 
Para assistir às comuni- dades remanescentes de quilombos do estado, a Secretaria da 
Agricultura Irrigação e Reforma Agrária (Seagri), por meio da Coordenação de 
Desenvolvimento Agrário (CDA), criou, no início de 2008, a Comissão de Avaliação das 
Áreas Públicas, nomeada internamente como Núcleo de Ações em Quilombos (NAQ), 
responsável pelas ações de regularização de terras devolutas utilizadas pelas comunidades 
remanescentes de quilombos. Durante este ano, além das ações de formação e das visitas 
técnicas de diagnóstico feitas no Grupo Intersetorial para Quilombos, a CDA realizou ações 
de regularização, em áreas presumivelmente devolutas, junto a nove comunidades 
quilombolas do Território da Chapada Diamantina, deflagrando seis discriminatórias 
administrativas rurais em dois municípios, envolvendo 25 mil hectares, que beneficiarão 
961 famílias distribuídas em sete comunidades de remanescentes de quilombos. A CDA 
tem algumas propostas de ações, as quais destacam-se identificação, delimitação e 
medição das áreas devolutas do estado tradicionalmente utilizadas por comunidades 
quilombolas, por meio da Discriminatória Administrativa Rural, localização geográfica  
georreferenciamento  das comunidades remanescentes de quilombos do estado, mapeadas 
a partir da demarcação de pontos feita por GPS, além da produção gráfica de 
plantas/mapas das comunidades georreferenciadas/localizadas. 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) até o dia 30, das 8h30 às 21h. A entrada é gratuita. Conhecid a como 
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 de 
papel, couro e casca de ovo. Mais informações pelos telefones (71) 31166918/6919.  
 
CULTURA  
 
Realidade quilombola será discutida em encontro 
Um protocolo de intenções para a execução de um recurso de doação feito pelo governo 
japonês à Bahia, através do Banco Mundial, será assinado no encontro Nós com as 
Comunidades Quilombolas, que será realizado amanhã e quinta-feira, quando serão 
abordados os temas  
O Pensar e o Saber Quilombola e Povo Quilombola: Políticas Públicas e Ação 
Governamental .  
O evento, promovido pela Secretaria de Desenvolvimento e Integração Regional (Sedir) e a 
Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional (CAR) no Marazul Hotel, no Porto da Barra 
tem como objetivo refletir e trocar experiências sobre a realidade quilombola e as políticas 
públicas voltadas para a igualdade racial. E iniciando a programação, a educadora e líder 
quilombola Juvani Jovelina Vieira, da comunidade Caonje Dedê, de Cachoeira, vai 
apresentar o painel  
Experiências de uma Mulher Quilombola. Os Dispositivos Jurídicos e a História do Negro no 
Brasil  
será o tema da apresentação do professor da Ucsal Samuel Vida e, no final da manhã, será 
realizado mais um encontro da série Diálogos, para discutir o assunto. Pela tarde, a 



professora Vanda Machado, da Secretaria da Cultura (Secult), vai apresentar o projeto de 
educação  
Ire Ayó  Experiência do Saber e Fazer do Negro.  
 
AÇÃO REGIONAL  
 
 
No dia 12 de novembro, os temas  
Redes: Construindo Conceitos, Políticas Públicas de Igualdade e Inclusão Racial: 
Organizações Não-governamentais e Instituições Públicas e Vivências serão discuti 
dos pelas professoras Vanda Machado, Ana Rita Ferraz, da Universidade do Estado da 
Bahia (Uneb), e Guiomar Germani, da Geografar, na Universidade Federal da Bahia (Ufba).  
Algumas comunidades estão sendo mapeadas a partir da demarcação de pontos feita por 
GPS 
 
 

VEÍCULO TÍTULO 

Diário Oficial Arte milenar africana será exposta na Biblioteca Pública do 
Estado 

 
Site não disponibilizou matéria 
 
 

VEÍCULO TÍTULO 

Diário Oficial Esquadrilha da Fumaça encerra Semana da Asa com 
apresentação na Barra 

  SHOW AÉREO - Pilotos da FAB encantaram o público baiano com acrobacias a 
500 km/h  
 
Sol e praia lotada são cenas comuns no Farol da Barra, principalmente com a chegada do 
verão. Domingo, o cartão postal de Salvador ficou ainda mais movimentado. Milhares de 
pessoas pararam para ver a apresentação da Esquadrilha da Fumaça. O espetáculo foi 
trazido para Salvador pela Base Aérea de Salvador, em parceria com o Governo do Estado 
e com a Prefeitura do Salvador. A apresentação durou 45 minutos e cada manobra radical 
levava o público ao delírio. Crianças, adultos e idosos ficaram com os olhos bem atentos. 
Dona Emília Maria é aposentada e pela primeira vez viu o espetáculo e aprovou. "Adorei. É 
sensacional. Trarei meus netos da próxima vez", disse.  
 
Espetáculo - A 500 km/h,  
sete pilotos da Força Aérea Brasileira (FAB) fizeram 55 acrobacias. Muitos fizeram questão 
de registrar o espetáculo com fotos e filmagens. Este foi o caso do estudante Igor Ferreira. 
"Vale a pena esperar o ano inteiro para ver esta apresentação. É sensacional. Não tem nem 
como explicar. Vou levar as imagens para meus amigos verem", falou. O espetáculo 
encerra a Semana da Asa, que comemora o Dia do Aviador e da FAB. "É uma sensação 
inexplicável. A adrenalina vai a mil. Principalmente, nas manobras mais arriscadas. Mas, 
fazemos treinamentos diários e cansativos que nos leva a fazer um espetáculo próximo da 
perfeição", concluiu um dos pilotos, o capitão Adriano Amaro. Para a pequena Larissa Dias, 
o melhor momento do show foi o final, devido a homenagem aos espectadores: "Eu gostei 
quando eles fizeram o coração". 
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Diário Oficial Paulinho Boca canta Novos Baianos hoje no Pelô 
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Portal. Ba. Gov TVE Bahia comemora 24 anos com nova programação 

 

Ao completar 24 anos de existência, nesta segunda-feira (9), a TVE Bahia lança uma nova 
programação e reformula sua identidade visual. São programas inéditos, novos 
apresentadores, vinhetas e cenários, que estreiam juntamente com outra novidade - o 
portal do Instituto de Radiodifusão Educativa da Bahia (Irdeb), ferramenta virtual 
concebida para os espectadores e ouvintes estreitarem laços com a TV pública da Bahia e 
com a Educadora FM 107.5. 

As mudanças começam pelo jornalismo da TVE Bahia, que ganhou reforço com a estreia do 
programa Perfil & Opinião, contratação das apresentadoras Lívia Calmon e Denny 
Fingergut, além da reformulação editorial e visual dos programas TVE Revista, TVE Notícia, 
TVE Debate, TVE Esporte e Cartão Verde Bahia. 

Denny Fingergut retorna à emissora, após oito anos, para comandar o Perfil & Opinião, que 
se alternará nas noites de terça-feira, às 22h, com o TVE Debate. No primeiro programa, 
que irá ao ar no dia 17 deste mês, Denny conversará com a advogada baiana Luislinda 
Dias de Valois Santos, primeira juíza negra do Brasil, que lançou, este ano, o livro O Negro 
no Século 21. O segundo programa (dia 24) terá como entrevistado o presidente da 
Petrobras, José Sérgio Gabrielli. 

O TVE Notícia, que vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 19h, torna-se mais interativo, 
com entrevistas na bancada. O telejornal passa a ser apresentado por Lívia Calmon, 
contratação bastante significativa para a nova programação, já que a jornalista, antes de 
atuar em São Paulo e Minas Gerais, na Record, Globo e Bandeirantes, começou a carreira 
na própria TVE Bahia, ainda nos 80. Cristiane Oliveira, que ancorava o TVE Notícia, passa a 
integrar a equipe de reportagem do programa. 

A jornalista Márcia Rocha continuará à frente do TVE Revista, transmitido de segunda-feira 
a sábado, às 12h15, só que, a partir de agora, com a proposta de dar ênfase à reflexão e 
contextualização dos fatos, na linha do que já vinha sendo experimentado, com os 
comentários do cientista político Paulo Fábio, que também permanece. “Mudará 
completamente de perfil”, afirma Jorge Ramos, gerente de Jornalismo da emissora. 
“Baseado no trinômio cidadania-arte, cultura-informação e serviços serão apresentados 
quadros de economia popular, comportamento, análise da mídia, saúde, educação e meio 
ambiente.” 

Em alternância semanal com o Perfil & Opinião, nas noites de terça-feira, o TVE Debate, 
sob o comando de Robson do Val, volta a exibir edições inéditas. No primeiro programa, 
nesta terça-feira (10), às 22h, Zulu Araújo, presidente da Fundação Palamares, Gilberto 
Leal, presidente do Núcleo Cultural Níger Okan, e a pesquisadora Francesca Bossi, 
especialista em antropologia e religião, reúnem-se para debater o tema O Negro e as 
Políticas Públicas. O segundo programa deste mês (24) vai discutir a importância da cultura 
negra. 

No jornalismo esportivo, o Cartão Verde Bahia (domingo, 20h) passa a contar com a 
participação de Ayana Simões, apresentadora do TVE Esporte (segunda a sexta-feira, 12h), 
que, no programa dominical, vai servir de ponte com os espectadores internautas. O 
jornalista Gustavo Castellucci, apresentador, e o ex-jogador Emerson Ferretti, 
comentarista, completam o time do Cartão. 

Jornalismo cultural e interatividade na web 



Além do espaço e da abordagem diferenciada nos telejornais, o jornalismo cultural sempre 
foi privilegiado no Soterópolis, que passa de 30 minutos para uma hora de duração e 
estreia quadros bem instigantes. O programa entra em seu sexto ano completamente 
reformulado, agora, com a saída de Mário Sartorello, tendo apenas Luciana Accioly no 
posto de apresentadora. 

“As reportagens e entrevistas no estúdio serão mais profundas e levarão o espectador a 
continuar com a informação após o programa, com indicação de sites, livros, filmes e 
lugares que tenha a ver com a pauta”, afirma a diretora da atração, Silvana Moura. 

Luciana Accioly também vai pilotar o quadro de artes plásticas Devaneios, que parte do 
princípio de que a biografia ajuda a compreender melhor a obra de um artista. Na prática, 
Luciana, com um look inédito, fará o convidado deitar-se em um divã para abrir o coração 
ou soltar o verbo. O apresentador Zenildo Miranda vai estrear o Onde Está Lindinho? - um 
quadro de irreverência, escracho e bom humor que Silvana Moura define como “colunismo 
boêmio-social”. 

Outros destaques do Soterópolis serão as videoreportagens produzidas pela equipe de 
estagiários do programa, que assume a câmera para revelar uma Salvador bem singular, e 
o Informe 140, um canal de interação com os espectadores que seguem a atração pelo 
twitter. Quem quiser participar, ou seja, ter sua mensagem no ar durante o programa, é só 
enviar um tweet para @soteropolis e ficar de olho. 

O Soterópolis também vai reforçar sua vocação de janela de exibição de clipes musicais e 
vídeos independentes. “E a nossa agenda cultural, que cobre Salvador e outros municípios, 
será enriquecida com imagens”, afirma Silvana. 

Além de um convidado mensal que sempre assina o cenário (o de novembro é Bel Borba), 
o programa passa a contar com a colaboração de estilistas, que criarão figurinos exclusivos 
para a apresentadora Luciana Aciolly. Quem estreia no posto é Vitorino Campos, uma das 
revelações recentes da cena fashion soteropolitana. 

Sites e conteúdos exclusivos 

Além das novidades na programação da TVE Bahia, o Irdeb inaugura seu novo portal 
(www.irdeb.ba.gov.br), com uma série de recursos para personalizar e potencializar a 
relação do público com a TVE Bahia e a Educadora FM 107.5. Os programas das duas 
emissoras terão sites e conteúdos exclusivos, que ampliem os temas abordados na TV ou 
no rádio. Haverá também a possibilidade de interação por meio de blogs e, no caso da 
Educadora FM, a disponibilização dos pilotos de alguns programas. 

Segundo o coordenador de Marketing do Irdeb e responsável pela criação da ferramenta 
virtual, Alberto Adler, a ideia é que o portal funcione como um laboratório de 
experimentação para a TV e a rádio pública digital. “Nosso objetivo é consolidar o portal 
como o terceiro veículo do Irdeb”. 

VEÍCULO TÍTULO 

Portal. Ba. Gov Paulinho Boca canta Novos Baianos no Pelourinho nesta 
terça 

A agenda do Pelourinho Cultural, programa da Secretaria de Cultura do Estado (Secult), 
levará para o palco do Largo Quincas Berro D’água, nesta terça-feira (10), às 21h, o show 
Paulinho Boca canta Novos Baianos. 

O cantor e compositor fez parte dos Novos Baianos, grupo que marcou a história da Música 
Popular Brasileira pela mistura de ritmos e influências, passando do rock’n roll à bossa 
nova, com muita irreverência e originalidade. 



O show, que tem feito sucesso em todo o Brasil, vai contar com um repertório de sucessos 
da carreira solo de Paulinho Boca, além de músicas dos Novos Baianos como “De Vera” - 
primeiro sucesso do grupo -, “Acabou Chorare” e “Preta Pretinha”, trazendo de volta o 
clima de efervescência cultural que tomou conta dos anos 70. Outras atrações do 
Pelourinho Cultural estão no site www.pelourinho.ba.gov.br. 

VEÍCULO TÍTULO 

Portal. Ba. Gov Inscrições para o Núcleo de Teatro do TCA são prorrogadas 

As inscrições para o novo edital de montagem do Núcleo de Teatro do Teatro Castro Alves 
(TCA.Núcleo) para 2009-2010 foram prorrogadas até 16 deste mês. Entre as inovações 
apresentadas pelo edital, destacam-se a inclusão de um espetáculo com temática infanto-
juvenil e a realização de temporada no Centro Cultural de Plataforma, no subúrbio 
ferroviário de Salvador, além da Sala do Coro do TCA. 

Os diretores e produtores interessados podem inscrever os seus projetos no Núcleo de 
Produção do TCA, de segunda a sexta-feira, das 14 às 18h. O edital está no site 
www.tca.ba.gov.br. Os candidatos podem inscrever dois projetos, um em cada categoria, 
mas poderão ser contemplados somente em uma delas. Os projetos selecionados contarão 
com orçamento de R$ 200 mil para a montagem dos espetáculos. 
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A Tarde On Line Segunda temporada de `Ó Paí, Ó´ estreia nesta sexta na TV 
Divulgação 

Personagens decidindo como vão ensaiar a 
música de Roque para o programa 
Divulgação 

Moradores do cortiço vão para o bar de Neusão 
por medo de desabamento 
Divulgação 



Personagem de Luís Miranda conversa com 
Neusão na porta do bar 

A série 'Ó Paí, Ó', protagonizada pelo ator baiano Lázaro Ramos e dirigida por Monique 
Gardenberg, estreia nesta sexta-feira, 13, na Rede Globo. No primeiro episódio da segunda 
temporada, "Quero ver a Bahia tremer", o personagem de Lázaro Ramos vai se inscrever 
em um famoso festival de música.  

Para participar da seleção, ele vai precisar ensaiar com a banda no cortiço. Enquanto 
treinam, o prédio vai começar a tremer, e os moradores vão entrar em pânico pensando 
que a estrutura pode desabar. Todos acabam indo para o bar de Neuzão (Tânia Toko), que 
fica irritada com a invasão dos moradores do cortiço.  

O festival de música é exibido na televisão e todos se reúnem para torcer para Roque, que 
criou um ritmo novo chamado "bossa axé". Na história, Roque faz sucesso e tem grandes 
chances de ganhar o prêmio  

Temporada - A nova temporada de 'Ó Paí, Ó' será exibida após o Globo Repórter, nas 
noites de sexta-feira. Além de Lázaro Ramos e de atores do Bando de Teatro Olodum, a 
atração conta ainda com Matheus Nachtergael e terá participação de Deborah Secco, do 
ator baiano Luís Miranda, de Carlinhos Brown e de Luana Piovanni.  

O texto da peça é de autoria do diretor teatral e atual secretário de Cultura da Bahia, 
Márcio Meirelles, com improvisações dos atores do Bando. O dia-a-dia de personagens do 
Centro Histórico de Salvador é o enfonque principal da trama. A série para TV tem o roteiro 
assinado por Guel Arraes e João Falcão.  

VEÍCULO TÍTULO 

A Tarde Audiovisual tem editais no valor de R$ 3,2 milhões - Caderno 
2 

RAFAEL TIAGO NUNES - Dia em que completou 24 anos, a TVE Bahia e a Secult 
aproveitaram a data, ontem, para apresentar mudanças na identidade visual, como 
contratações de apresentadorese estreiadeprogramas e novos investimentos, comoa 
instalaçãode antenasda emissora em todas as cidades baianasaté o finaldedezembro. 
 
Lançou também sete editais na área do audiovisual, totalizando R$ 3,2 milhões em 
recursos. 
 
“Esse é um grande investimento na tevê pública. E a ideia é transformar a Bahia não só 
numa referência na produção cultural, mas também num centro de referência no 
audiovisual e na radiodifusão”, disse o secretário de Cultura Márcio Meirelles. 
 
Dos sete editais lançados, quatro são inéditos: Produção de projeto completo para série de 
animação e interprograma de TV; Pesquisa e preservação da memória audiovisual baiana; 



Realização de mostras e festivais; Apoio à produção de teledramaturgia em série televisiva. 
 
Completam os de Apoio à produção de obras audiovisuais de longametragem, o de curta-
metragem e o de Bolsa para desenvolvimento de roteiros para filmes de longa duração. 
 
Os interessados poderão se inscrever nos próximos dias, na Diretoria de Artes Visuais e 
Multimeios da Fundação Cultural, nos Barris. Informações na página www.irdeb.ba.gov.br 
ou pelo telefone (71) 31167-309. 
 
L ançamento O evento aconteceu no Teatro do Irdeb, na Federação, pela manhã, econtou 
comapresençade autoridades como o cônsul português José SabidoCosta, do secretário de 
Justiça, Nelson Pelegrino, e do diretor-geral do Irdeb, Pola Ribeiro. 
 
Foi mostrado um vídeo com as novidades e, logo depois, foram oficializadasas 
contrataçõesdas apresentadoras Lívia Calmon e Denny Fingergut. 
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A Tarde Grand Moscow Classical Ballet traz adaptação de Dom 
Quixote, de Miguel de Cevantes, a Salvador - Caderno 2 

A companhia russa fundada em 1966 chega à cidade para duas apresentações, hoje e 
amanhã, no Teatro Castro Alves 
 
THIAGO FERNANDES 
 
Em turnê pelo Brasil, o Grand Moscow Classical Ballet se apresenta em Salvador, hoje e 
amanhã, com a montagem do espetáculo Dom Quixote, baseado no clássico de Cervantes. 
 
A passagem do grupo é uma oportunidade de os soteropolitanos conferir a apurada técnica 
da companhia, cujo trabalho é marcado pelo equilíbrio entre elementos modernos nas 
coreografias e a preservação dos fundamentos clássicos do balé. 
 
Apesar disso, o espetáculo que será apresentadoemSalvador está muito mais próximo da 
tradição dessa arte, sem grandes modificações feitas a partir de sua adaptação para o balé 
no fim do século XIX. 
 
A adaptação de Dom Quixote conta com música de León Minkuscom e tem algumas 
modificações com relação ao romance clássico, deixando um pouco de lado todo o peso da 
influência da cultura espanhola no enredo. O espetáculo é dividido em três atos, com um 
total de seis cenas, prólogo e epílogo, e duração de uma hora e quarenta minutos. 
 
O Grand Moscow Classical Ballet acumula prêmios de reconhecimento pela qualidade 
artística etécnica. Seus bailarinos já receberam15 medalhas de ouroem competições 
internacionais. Recentemente, recebeu o título de “Companhia Acadêmica” pelo governo 
russo, reconhecimento concedido a poucos grupos naquele país. 
 
Tradição Fundada em 1966 pelo coreógrafo Igor Moiseyev, uma das referênciasdadança no 
século XX, a companhia já se apresentou em maisde 30 paísesda Europa, América e Ásia, 
além de 200 cidades na Rússia. 
 
Neste período, montou mais de 20 produções, inclusive coreografias para os balés Bolshoi 
e Kirov. O grupo tem tradição na formação de grandes bailarinos, já tendo passado pela 
companhia nomes famosos como Michail Baryshnikov e Vladimir Malakhov. 
 
A direção artística da companhia está a cargo de Natalia Kasatkina e Vladimir Vasilyov, que 
assumiram a função no fim da década de 1970, depois de encerrar a carreira como dois 
destacados solistas do Bolshoi. 
 



Esta é segunda turnê do Grand Moscow Classical Ballet pelo Brasil, onde já se apresenteou 
em 1981. A excursão pelo país começou no último dia 4, em Porto Alegre (RS), e termina 
no dia 22, em São Paulo. 
 
No total, serão 15 apresentações passando por oito cidades de sete Estados do país. Em 
algumas delas, o grupo apresenta ainda o espetáculo A Bela Adormecida, baseado na obra 
do compositor Tchaikovsky. 
 
DOM QUIXOTE, GRANDMOSCOW CLASSICAL BALLET / HOJE E AMANHÃ, 21H / TEATRO 
CASTRO ALVES / TEL. (71) 3117-4899 / R$ 80, R$ 100 E R$ 120 

VEÍCULO TÍTULO 

A Tarde Paulinho Boca canta Novos Baianos - Caderno 2 
 
O cantor Paulinho Boca, ex-Novos Baianos, se apresenta hoje no Centro Histórico, pelo 
programa Pelourinho Cultural. Boca relembra sucessos do grupo formado junto comMoraes 
Moreira, Baby do Brasil, Pepeu Gomes e Luiz Galvão, como hits do álbum Acabou Chorare ( 
1972), foi eleito pela Rolling Stone como melhor disco brasileiro de todos os tempos. 
Paulinho Boca / Hoje, 21h / Largo Quincas Berro D‘Água, Pelourinho / Grátis 
 

VEÍCULO TÍTULO 

A Tarde Olodum inicia curta temporada de shows – Caderno 2 
 
A partir de hoje e durante as próximas terças-feiras do mês de novembro, a banda Olodum 
leva ao Largo Tereza Batitsa, no Pelourinho, o show Bênção do Olodum, já testado e 
aprovado nacional e internacionalmente. 
O repertório é composto não só pelos clássicos do grupo, mas trará músicas inéditas, como 
Guia Olodum, do CD promocional recentementelançado. Benção do Olodum / Hoje, 21h / 
Largo Tereza Batista / R$ 30 
 

VEÍCULO TÍTULO 

A Tarde Orkestra Rumpilezz hoje no Pelourinho – Caderno 2 

A Orkestra Rumpilezz, regida pelo maestro Letieres Leite, encerra omês de orquestrasno 
Pelourinho. 
Formada basicamente por percussão e sopros, a Rumpilezz tem uma sonoridade baseada 
nos ritmos fortes do candomblé e nos sons de rua.O CD Letieres Leite e Orkestra 
Rumpilezz, acaba de ser lançado, e conta com uma parceria com o cantor Ed Mota. 
Rumpilezz / Hoje, 21h / Praça Pedro Archanjo, Pelourinho / Entrada franca 

VEÍCULO TÍTULO 

A Tarde Os Quatro Cantos de Alexandre Leão atinge o que deseja 
 
Matéria não disponível por não termos acesso ao jornal online. 
 

VEÍCULO TÍTULO 

Correio da Bahia Ballet de Moscou volta ao Brasil e se apresenta pela 1ª vez 
em Salvador 

Ivan Dias Marques | Redação CORREIO | Foto: Divulgação  

Lá se vão quase 20 anos que a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) foi 
oficialmente extinta (31 de dezembro de 1991) e um dos principais legados que ficaram 
daqueles tempos de regime comunista foi a grande aptidão da Rússia pela dança clássica. 
Um dos maiores representantes dela é o Grand Moscow Classical Ballet, que volta ao Brasil 
depois de 28 anos e se apresenta em Salvador, pela primeira vez, nesta terça e quarta-
feiras(10 e 11), às 21h, no Teatro Castro Alves.  



Dirigido pela dupla Natalia Kasatkina e Vladimir Vasilyov e com 43 anos de história, a 
companhia russa - que já contou com nomes como Mikhail Baryshnikov e Irina Kolpakova 
nas suas coreografias - traz à capital baiana o espetáculo Dom Quixote, inspirado no livro 
Dom Quixote de La Mancha, do espanhol Miguel de Cervantes.  

 
Companhia Grand Moscow Classical Ballet vem a Salvador pela primeira vez e traz 

‘Dom Quixote’  

O espetáculo conta com cinco solistas principais, Marina Rzhannikova, Lioudimila 
Doxomova, Alexandra Lezina, Artem Khoroshilov e Alexei Orlov, além de outros sete 
solistas.  

Herança 
Os resquícios da grandiosa dança clássica da URSS continuam (assim como a recusa em 
responder perguntas sobre questões ligadas ao governo), mas o Moscow Ballet tem 
procurado equilibrar, nestes anos, tradição e contemporaneidade. “Nós somos abertos a 
qualquer sistema moderno, mas o principal é que nós escutamos a nós mesmos, e 
sentimos o novo mundo”, afirmam por e-mail ao CORREIO KasatkinaeVasilyov, à frente da 
companhia desde 1977.  

“Não tentamos fazer os nossos balés modernos, eles assim se tornam, meio que sozinhos, 
porque nós vivemos e trabalhamos hoje com os jovens”. A tendência atual, dizem, reflete 
uma busca dos próprios bailarinos da Rússia, que estão buscando ampliar seus horizontes 
na arte.  

Os diretores veem a iniciativa com bons olhos: “É um cenário crescente em nosso país. 
Muitos bailarinos que experimentaram a dança clássica passam depois de um tempo a 
praticar dança contemporânea, o que é ótimo”. Eles acreditam que a entrada num outro 
âmbito da dança torna o bailarino completo e disposto a se arriscar em outras formas 
artísticas.  

Turismo 
Viajando quase que o ano inteiro, a companhia, que esteve em Porto Alegre, Juiz de Fora, 
Belo Horizonte e se apresenta ainda em Curitiba, Rio de Janeiro, Brasília e São Paulo, não 
tem muito tempo para fazer turismo, mas os diretores afirmam que eles procuram 
conhecer a cultura local da melhor forma possível. Sobre a Bahia, garantem saber da forte 
tendência cultural do estado. “Conhecemos pouco, mas sabemos que é um estado de 
cultura ativa e de povo criativo, isso é inspirador. Estamos ansiosos”, revelam Natalia 
Kasatkina e Vladimir Vasilyov  



SERVIÇO  
Espetáculo Dom Quixote  
Companhia The Grand Moscow Classical Ballet  
Direção Natalia Kasatkina e Vladimir Vasilyov  
Quando Hoje e amanhã (10 e 11/11) 
Onde Teatro Castro Alves, 21h H Ingressos R$120/60 (Filas A a P), R$100/50 (Q a Z) e 
R$80/40 (Z1 a Z11) 

(Notícia publicada na edição impressa do dia 10/11/2009 do CORREIO) 

 
VEÍCULO TÍTULO 

Correio da Bahia Paulinho Boca canta Novos Baianos no Pelourinho nesta 
terça 

 
A agenda do Pelourinho Cultural levará para o palco do Largo Quincas Berro D’água, nesta 
terça-feira (10), às 21h, o show Paulinho Boca canta Novos Baianos. O cantor e compositor 
fez parte dos Novos Baianos. 
 
O grupo que marcou a história da Música Popular Brasileira pela mistura de ritmos e 
influências, passando do rock’n roll à bossa nova, com muita irreverência e originalidade. O 
show, que tem feito sucesso em todo o Brasil, vai contar com um repertório de sucessos da 
carreira solo de Paulinho Boca, além de músicas dos Novos Baianos como “De Vera” - 
primeiro sucesso do grupo.  
 
 

VEÍCULO TÍTULO 

Tribuna da Bahia TVE comemora 24 anos e lança nova programação 

Nelson Rocha - Televisão é cultura. Com o propósito de difundir um conteúdo de qualidade 
focado na produção cultural do estado, em novembro de 1985 foi ao ar, pela primeira vez, 
a TVE, emissora pública que integra o Instituto de Radiodifusão Educativa da Bahia, 
fundado em 1969. Ontem, o Canal 2 comemorou 24 anos de existência com o lançamento 
no teatro da instituição, de uma nova programação que inclui programas inéditos, novos 
apresentadores, vinhetas e cenários, que estreiam com outra novidade: o portal do Irdeb - 
www.irdeb.ba.gov.ba - ferramenta virtual concebida para os espectadores e ouvintes 
estreitarem laços com a televisão e a Rádio Educadora FM, 107.5.  
“A TV Educativa sempre gozou de muito respeito da cidade e do cidadão. A gente tá 
querendo quebrar este respeito, ir pra além. A gente quer uma relação mais de 
camaradagem, que as pessoas olhem pra tv sem ser uma coisa distante dela. Uma TV 
Educativa próxima da sociedade e esta sociedade dentro da tela de tv. Esta articulação é 
fundamental pra se consolidar de fato uma tv pública, que é paga com o dinheiro do povo e 
que o povo quer se ver ali. Não ser utilizada para mostrar a miséria do povo, simplesmente 
para faturar em cima disto, mas mostrar pra emancipar. Apresentar o povo na televisão 
pra que ele se reconheça e aumente sua estima”, comentou na oportunidade Póla Ribeiro, 
diretor geral do Irdeb, que ao lado da diretora de operações da emissora, Sahada Josefina, 
confirmou que até o final do ano a imagem da TVE  estará presente em toda a Bahia.    
As mudanças no Canal 2 começam pelo jornalismo, que ganhou reforço com a estreia do 
programa Perfil & Opinião, além da reformulação editorial e visual dos programas TVE 
Revista, TVE Notícia, TVE Debate, TVE Esporte e Cartão Verde Bahia. “Estou muito feliz de 
retornar à TVE. O programa traz grandes nomes e gente que faz muito pela Bahia e nosso 
país”, declarou a apresentadora Denny Fingergut, que esteve ausente da telinha do Canal 2 
durante oito anos e agora retorna à frente da nova atração, que irá ao ar no dia 17, às 
22h, apresentando uma entrevista com a advogada baiana Luislinda Dias de Valois Santos, 
primeira juíza negra do Brasil. O Perfil & Opinião seguinte, programado para o dia 24, terá 
como entrevistado o economista José Sérgio Gabrielli, presidente da Petrobras.  
Além do espaço e da abordagem diferenciada nos telejornais, a nova programação da TVE 



dá mais destaque para o Soterópolis, programa dedicado ao jornalismo cultural que passa 
de 30 minutos para uma hora de duração, com estreia de quadros instigantes e tendo 
apenas Luciana Accioly na apresentação. “As reportagens e entrevistas no estúdio serão 
mais profundas e levarão o espectador a continuar com a informação após o programa, 
com indicação de sites, livros, filmes e lugares que tenham a ver coma pauta”, adiantou 
Silvana Moura, diretora da atração. 

"Tô sabendo" é a atração 

Outra atração da nova grade de programação da TVE é o “Tô sabendo”, um programa que 
será comandado pelo apresentador, professor e compositor Jorge Portugal, que depois de 
nove anos de uma experiência consagrada pelo público, agora terá a chance de mostrar o 
seu talento de comunicador baiano para todo o Brasil. “É um sucedâneo nacional do 
Aprovado”, diz Portugal sobre o programa que irá ao ar três vezes por semana – terça, 
quinta e sábado -, às 18h30. “Será uma grande maratona do conhecimento envolvendo os 
estudantes da rede pública brasileira”, garantiu. 
“Nós vamos ter uma programação mais com cara de Bahia”, assegurou Márcio Meireles, 
secretário de Cultura do Estado, presente ao evento, que constou da apresentação de um 
vídeo institucional e de um café da manhã servido ao ar livre. O secretário Nelson 
Pelegrino, da Justiça, Cidadania e Direitos Humanos, o Cônsul de Portugal, Sabido Costa, e 
o diretor-presidente Walter Pinheiro, da Tribuna da Bahia, entre outros convidados, 
também participaram do momento de confraternização entre funcionários e diretores do 
Instituto de Radio Difusão da Bahia. 

VEÍCULO TÍTULO 

Tribuna da Bahia Inscrições para o Núcleo de Teatro do TCA são prorrogadas 

As inscrições para o novo edital de montagem do Núcleo de Teatro do Teatro Castro Alves 
(TCA.Núcleo) para 2009-2010 foram prorrogadas até 16 deste mês. Entre as inovações 
apresentadas pelo edital, destacam-se a inclusão de um espetáculo com temática infanto-
juvenil e a realização de temporada no Centro Cultural de Plataforma, no subúrbio 
ferroviário de Salvador, além da Sala do Coro do TCA. 

Os diretores e produtores interessados podem inscrever os seus projetos no Núcleo de 
Produção do TCA, de segunda a sexta-feira, das 14 às 18h. O edital está no site 
www.tca.ba.gov.br. Os candidatos podem inscrever dois projetos, um em cada categoria, 
mas poderão ser contemplados somente em uma delas. Os projetos selecionados contarão 
com orçamento de R$ 200 mil para a montagem dos espetáculos. 

VEÍCULO TÍTULO 

Tribuna da Bahia Homenagem 
 
Ainda em meio à surpresa pela morte do músico Neguinho do Samba, a organização do 
Festival de Verão Salvador decidiu pôr um fim à pesquisa para definição do nome que 
batizaria a Sala de Imprensa da edição 2010 do evento. Será mesmo chamado de Sala 
Neguinho do Samba o espaço que receberá jornalistas de todo o Brasil para a cobertura do 
maior festival anual de música do País, de 20 e 23 de janeiro, no Parque de Exposições. 
Considerado o inventor do samba-reggae, patrimônio cultural da música baiana, Neguinho 
do Samba também foi eletricista, ferreiro e camelô. Como maestro do Olodum, tocou com 
artistas renomados como David Byrne, Paul Simon e Michael Jackson. Fundador da escola 
de percussão do Olodum e do bloco Didá, sua música se tornou conhecida mundialmente. 
 
 
 
 
 
 



VEÍCULO TÍTULO 

Tribuna da Bahia Tradição clássica aliada a elementos modernos - Dia & Noite 

gabriele Galvão - Coreografias inovadoras e performances altamente técnicas, aliadas a 
produções originais e um elenco de solistas premiados internacionalmente marcam os 43 
anos de história do Grand Moscow Classical Ballet, que apresenta o espetáculo Dom 
Quixote, hoje e amanhã, às 21h, no Teatro Castro Alves. Os ingressos custam (inteira): 
R$120 (Filas A a P), R$100 (Filas Q a Z) e R$ 80 (Filas Z1 a Z11). Mais informações: (71) 
3535-0600. 
Sob a direção artística de Natalia Kasatkina e Vladimir Vasilyov, a Cia. Moscow Ballet usa 
de seu conhecido virtuosismo técnico para contar a história inspirada no livro Dom Quixote 
de La Mancha, de Miguel de Cervantes. O livro é considerado o primeiro romance moderno 
da história da literatura e narra a trajetória de um pequeno fidalgo castelhano que perdeu 
a razão pela leitura assídua dos romances de cavalaria e pretende imitar seus heróis 
prediletos. No espetáculo de dança, a história é mantida. 
A peça de León Minkus reflete a constante busca da companhia por novas propostas e 
linguagens para a dança, em um estilo próprio que une as tradições clássicas a elementos 
modernos. Seus solistas principais são Marina Rzhannikova, Lioudmila Doxomova, 
Alexandra Lezina, Artem Khoroshilov e Alexei Orlov; e os solistas Sergey Belorybkin, Alena 
Podavalova, Polina Kyrova, Svetlana Lobanova, Alexandre Poushkarev, Iliya Artamonov e 
Diana Kosyreva. 
Nas apresentações do grupo, que não vinha ao Brasil há 28 anos, o público vai encontrar 
uma companhia que tenta responder a algumas questões que dividem a comunidade da 
dança e que são particularmente urgentes na Rússia, por sua forte tradição no ballet 
clássico, sua passagem incomum pelos modernismos e sua chegada à criação 
contemporânea. 
 
A companhia 
O Grand Moscow Classical Ballet começou a circular mundo a fora com mais frequência a 
partir da abertura política e econômica do país. Hoje, a Cia. acumula apresentações em 
mais de 30 países da Europa, América e Ásia, além de 200 cidades em seu país de origem. 
Seus bailarinos já foram premiados com mais de 15 medalhas de ouro em competições 
internacionais e por três vezes na Academia de Dança de Paris. 
Sua assinatura está presente em produções como “O Lago dos Cisnes” e “O Quebra Nozes”, 
de Piotr Tchaikovsky; “Cinderela” e “Romeu e Julieta”, também de Prokofiev; “Giselle”, de 
Adolphe Adam; “A Criação do Mundo” e “Pushkin”, de Andrei Petrov; “La Traviata”, de 
Giuseppe Verdi e Pavel Salnikov; e “The Magic Jacket”, de Nikolai Karetnikov, entre outras. 
E em montagens de ato único (one-act ballets), como “Alborada del Graciozo”, de Maurice 
Ravel, e “A Sagração da Primavera”, de Igor Stravisnky. Artistas de reconhecida trajetória 
na dança mundial, como Michail Baryshnikov, Mukhamedov Irek, Kolpakova Irina, 
Maksimova Ekaterina, Godunov Aleksander, Vladimir Malakhov, Stepanenko Galina, e 
Stanislav Isaev também já estiveram ao lado da companhia no palco. 
Além de Salvador, outras oito cidades de sete estados vão receber a companhia. Fora do 
país, esta mesma turnê passará por Romênia, Hungria, Espanha, Portugal, Estados Unidos 
e Canadá. 

VEÍCULO TÍTULO 

Jornal da Mídia TVE Bahia comemora 24 anos e lança nova programação 

Salvador - Ao completar 24 anos de existência, nesta segunda-feira (9), a TVE Bahia lança 
uma nova programação e reformula sua identidade visual. São programas inéditos, novos 
apresentadores, vinhetas e cenários, que estreiam juntamente com outra novidade - o 
portal do Instituto de Radiodifusão Educativa da Bahia (Irdeb), ferramenta virtual 
concebida para os espectadores e ouvintes estreitarem laços com a TV pública da Bahia e 
com a Educadora FM 107.5. 
 
As mudanças começam pelo jornalismo da TVE Bahia, que ganhou reforço com a estreia do 



programa Perfil & Opinião, contratação das apresentadoras Lívia Calmon e Denny 
Fingergut, além da reformulação editorial e visual dos programas TVE Revista, TVE Notícia, 
TVE Debate, TVE Esporte e Cartão Verde Bahia. 
 
Denny Fingergut retorna à emissora, após oito anos, para comandar o Perfil & Opinião, que 
se alternará nas noites de terça-feira, às 22h, com o TVE Debate. No primeiro programa, 
que irá ao ar no dia 17 deste mês, Denny conversará com a advogada baiana Luislinda 
Dias de Valois Santos, primeira juíza negra do Brasil, que lançou, este ano, o livro O Negro 
no Século 21. O segundo programa (dia 24) terá como entrevistado o presidente da 
Petrobras, José Sérgio Gabrielli. 
 
O TVE Notícia, que vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 19h, torna-se mais interativo, 
com entrevistas na bancada. O telejornal passa a ser apresentado por Lívia Calmon, 
contratação bastante significativa para a nova programação, já que a jornalista, antes de 
atuar em São Paulo e Minas Gerais, na Record, Globo e Bandeirantes, começou a carreira 
na própria TVE Bahia, ainda nos 80. Cristiane Oliveira, que ancorava o TVE Notícia, passa a 
integrar a equipe de reportagem do programa. 
 
A jornalista Márcia Rocha continuará à frente do TVE Revista, transmitido de segunda-feira 
a sábado, às 12h15, só que, a partir de agora, com a proposta de dar ênfase à reflexão e 
contextualização dos fatos, na linha do que já vinha sendo experimentado, com os 
comentários do cientista político Paulo Fábio, que também permanece. “Mudará 
completamente de perfil”, afirma Jorge Ramos, gerente de Jornalismo da emissora. 
“Baseado no trinômio cidadania-arte, cultura-informação e serviços serão apresentados 
quadros de economia popular, comportamento, análise da mídia, saúde, educação e meio 
ambiente.” 
 
Em alternância semanal com o Perfil & Opinião, nas noites de terça-feira, o TVE Debate, 
sob o comando de Robson do Val, volta a exibir edições inéditas. No primeiro programa, 
nesta terça-feira (10), às 22h, Zulu Araújo, presidente da Fundação Palamares, Gilberto 
Leal, presidente do Núcleo Cultural Níger Okan, e a pesquisadora Francesca Bossi, 
especialista em antropologia e religião, reúnem-se para debater o tema O Negro e as 
Políticas Públicas. O segundo programa deste mês (24) vai discutir a importância da cultura 
negra. 
 
No jornalismo esportivo, o Cartão Verde Bahia (domingo, 20h) passa a contar com a 
participação de Ayana Simões, apresentadora do TVE Esporte (segunda a sexta-feira, 12h), 
que, no programa dominical, vai servir de ponte com os espectadores internautas. O 
jornalista Gustavo Castellucci, apresentador, e o ex-jogador Emerson Ferretti, 
comentarista, completam o time do Cartão. 

VEÍCULO TÍTULO 

Bahia em foco Prorrogadas as inscrições para o Núcleo de Teatro do TCA 
 
As inscrições para o novo edital de montagem do Núcleo de Teatro do Teatro Castro Alves 
(TCA.Núcleo) para 2009-2010 foram prorrogadas até 16 deste mês. Entre as inovações 
apresentadas pelo edital, destacam-se a inclusão de um espetáculo com temática infanto-
juvenil e a realização de temporada no Centro Cultural de Plataforma, no subúrbio 
ferroviário de Salvador, além da Sala do Coro do TCA. 
 
Os diretores e produtores interessados podem inscrever os seus projetos no Núcleo de 
Produção do TCA, de segunda a sexta-feira, das 14 às 18h. O edital está no site 
www.tca.ba.gov.br. Os candidatos podem inscrever dois projetos, um em cada categoria, 
mas poderão ser contemplados somente em uma delas. Os projetos selecionados contarão 
com orçamento de R$ 200 mil para a montagem dos espetáculos.  
 
 
 



VEÍCULO TÍTULO 

Bahia em foco Jequié apresenta "A Imperatriz e o Pássaro Mágico" em 
teatro 

 
Como resultado das Oficinas de Teatro, promovida pela Prefeitura de Jequié, através da 
Secretaria Municipal da Cultura e Turismo, será apresentado no Centro de Cultura ACM, a 
tragicomédia teatral "A Imperatriz e o Pássaro Mágico" com elenco formado na comunidade 
do Curral Novo, local onde estão sendo realizadas as oficinas este ano. 
 
A iniciativa estimula a formação de platéia e promove a elevação da auto-estima de jovens 
residentes nos bairros populares. 
 
A apresentação, que faz parte do Programa TMJ/Núcleo, ministradas por Álvaro Araújo, 
será no dia 22 de novembro, às 15 horas. Entrada franca.  
Ascom / Jequié 
 
 

VEÍCULO TÍTULO 

Bahia em foco Exposição de Moda Martinicana acontece em Salvador 
 
A Secretaria de Relações Internacionais do Município em parceria com a Prefeitura de La 
Lamentin, uma das principais cidades da Martinica (Departamento Ultramarino Insular 
Francês, no Caribe), trazem a Salvador a Exposição de Moda Martinicana. A mostra começa 
na próxima quinta-feira (12), às 17h, no Centro Cultural da Câmara Municipal de Salvador. 
Logo após, um desfile na Praça Municipal, que contará com criações de estilistas baianos e 
martinicanos, comemorará com grande estilo o Ano da França no Brasil.  
Fonte: Secom 


