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VEÍCULO TÍTULO 

Diário Oficial OFERENDA AO P E L O U R I N H O 
 
Inspirada nas tradições nordestinas, a artista plástica paulista Caroline Harari criou 
peças de cerâmica que estão expostas desde ontem no Museu da Cerâmica Udo Knoff, 
no Pelourinho. A exposição apresenta 15 peças de barro que representam utensílios 
utilizados pelas famílias do interior do país, entre os quais moringas, potes e gamelas 
 

VEÍCULO TÍTULO 

Diário Oficial Exposição Oferenda ao Pelourinho é aberta ao público 

   
Caroline Harari: peças que representam a tradição do Nordeste  

Inspirada nas tradições nordestinas, a artista plástica paulista Caroline Harari criou 
peças de cerâmica que estão expostas desde ontem no Museu da Cerâmica Udo Knoff, 
no Pelourinho. 

A exposição apresenta 15 peças de barro, que representam utensílios que sempre 
foram utilizados pelas famílias do interior do país, entre elas, moringas, potes e 
gamelas, que trazem a tradição do Nordeste de volta. 

Segundo a artista, as pessoas que passam pela exposição já se interessam em comprar 
os utensílios para resgatar a memória e a tradição do interior nordestino. 

A exposição, realizada pela Diretoria de Museus do Instituto do Patrimônio Artístico e 
Cultural da Bahia (Dimus/IPAC), faz parte da estratégia de atração de turistas e 
baianos aos museus de Salvador, da Secretaria da Cultura (Secult). Só este ano foram 
mais de 35 exposições diferentes em diversos museus da cidade. 

A mostra fica aberta ao público de terça a sexta-feira das 10h às 18h, nos fins de 
semana das 13h às 17h. 

VEÍCULO TÍTULO 

Diário Oficial 
Legislativo 

Exposição busca retratar história e cultura da Bahia 

 
Os quadros da artista Bárbara Maria Lins estão expostos no Legislativo pela primeira 

vez 



Pela primeira vez, a artista Bárbara Maria Lins Villas Boas está mostrando sua obra no 
Saguão Josaphat Marinho, entrada principal da Assembleia Legislativa. Com o objetivo 
de retratar a história e a cultura da Bahia, a exposição, que começou na segunda-feira 
e se estende até o dia 13, conta com quadros pintados com a técnica de óleo sobre 
tela. 

Conhecida artisticamente por Vidaarth, Bárbara começou a desenhar aos 4 anos. Aos 7, 
pintou a primeira tela e aos 13 já comercializava seu primeiro quadro. Nascida no bairro 
boêmio do Rio Vermelho, onde viveu 40 anos, Bárbara trabalha como professora, dando 
aulas a alunos especiais, a exemplo de deficientes físicos. Há 9 anos se mudou para 
Itapuã, bairro que tem sua cultura cantada em músicas conhecidas. Por lá, montou seu 
atelier e nunca parou de pintar. "Arte pra mim é vida. Eu faço a minha vida com a arte. 
Sem ela nada sou". 

Além da técnica de óleo sobre tela, a artista utiliza também técnicas de caricaturas com 
cabaças, mas seu forte mesmo é a pintura em tela, na qual se identificou com o 
movimento afro. 

De acordo com a artista, seu sonho em retratar a rica e forte cultura baiana tem se 
concretizado ao longo dos anos. "Minha prioridade é sempre pintar as nossas baianas 
com suas ricas rendas, torços e balangandãs, orixás e a beleza original e bonita dos 
nossos negros", destacou. 

Segundo Bárbara, por solicitação do saudoso artista plástico Gil Abelha, que deixou a 
incumbência da continuidade do seu trabalho em encaustica, textura trazida das tubas 
do Egito para as telas, cuja durabilidade é quase eterna, tem realizado grandes obras 
que são divulgadas pelo seu site e tem grande aceitação no exterior. 
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Diário Oficial Camerata Bahia Cordas se apresenta em Periperi 
 
ORQUESTRA SINFÔNICA DA BAHIA  
Promover uma tarde artística e cultural para os estudantes e professores da Escola 
Municipal de Periperi, incentivando a educação musical e o gosto pela música de 
orquestra. Este é o objetivo do projeto Cameratas da Orquestra Sinfônica da Bahia 
(OSBA), que levará até a instituição a camerata  
Bahia Cordas hoje, às 15h, para apresentar o seu  
variado repertório e a sonoridade dos instrumentos da família das cordas. A 
apresentação é aberta ao público e gratuita. A camerata  
Bahia Cordas tem repertório bastante variado,  
desde a música barroca (Bach, Vivaldi, Pachelbel, Corelli), a mú- sica sacra e popular, 
até composições dos próprios integrantes da camerata. É formada pelos músicos 
Rogério Fernandes, Raul Bermudez, Uibitu Smetak, Antônio Amorim (violinos), Marcos 
Antonio Maciel (viola), Maurício Kowalki (violoncelo) e Orley Francisco de Souza 
(contrabaixo). As cameratas vêm mantendo regularidade na sua programação, 
realizando, em média, três apresentações gratuitas por semana em locais alternativos 
como hospitais, escolas, igrejas e associações de bairros. 
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Portal. Ba. Gov Pelourinho recebe Neto Lobo e a Cacimba nesta quinta-feira 

Nesta quinta-feira (12), o Projeto Pelô Pé de Serra, promovido pelo Pelourinho Cultural, 
Programa da Secretaria de Cultura do Estado (Secult), apresenta, gratuitamente, no 
palco do Largo Quincas Berro D’água, a banda Neto Lobo e a Cacimba. 

O grupo mistura a linguagem pop com elementos típicos da música nordestina e 
afrobaiana. No repertório, releituras de canções do universo musical nordestino, além 
de composições como Zefirino Faz a Feira, Mariana do Amparo e Eu Sou do Gueto. 
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Portal. Ba. Gov Exposição Oferenda ao Pelourinho é aberta ao público 

Inspirada nas tradições nordestinas, a artista plástica paulista Caroline Harari criou 
peças de cerâmica que estão expostas no Museu da Cerâmica Udo Knoff, no Pelourinho, 
aberta nesta terça-feira (10). A exposição apresenta 15 peças de barro, que 
representam utensílios que sempre foram utilizados pelas famílias do interior do país, 
entre elas, muringas, potes e gamelas, que trazem a tradição do nordeste de volta. “O 
estado tem o maior pólo de cerâmica da América Latina, em Maragogipinho, e desde o 
começo meus olhos estavam voltados pra Bahia, porque até hoje algumas famílias no 
interior utilizam esses objetos”, afirmou Caroline. 

Segundo a artista, as pessoas que passam pela exposição já se interessam em comprar 
os utensílios para resgatar a memória e a tradição do interior nordestino. “As pessoas 
vêm, observam, tocam nas peças e saem daqui pra comprar muringas e potes de barro 
que vão poder utilizar em casa, e esse resgate me emociona”, acrescentou a artista. 

A exposição, realizada pela Diretoria de Museus do Instituto do Patrimônio Artístico e 
Cultural da Bahia (Dimus/IPAC), faz parte da estratégia de atração de turistas e 
baianos aos museus de Salvador, da Secretaria da Cultura (Secult). Só este ano foram 
mais de 35 exposições diferentes em diversos museus da cidade. “Essa exposição faz 
parte dessa dinamização porque antes esse museu tinha uma única exposição aberta 
há 8 anos, agora vamos trazer novas mostras a cada dois meses”, explicou o diretor da 
Dimus, Daniel Rangel. Além das exposições temporárias, o museu tem uma mostra 
permanente, com as peças de azulejos do artista Udo Knoff. 

Para alguns visitantes do museu, a mostra representa uma retomada das tradições 
nordestinas. “É muito emocionante, ela transportou para a cerâmica, exatamente o que 
nós somos, nossa arte, nossa cultura e para nós do Pelourinho é muito gratificante”, 
declarou a cabeleireira Negra Jô. Segundo ela, as obras representam de forma fiel os 
utensílios utilizados pó diversas famílias do interior da Bahia. 

A exposição fica aberta ao público de terça a sexta-feira das 10h às 18h, nos fins de 
semana das 13h às 17h. 
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Portal. Ba. Gov Soterópolis, agora com uma hora de duração, apresenta 
novidades 

O Soterópolis estréia, nesta quinta-feira (12), às 22h, pela TVE Bahia, seu novo 
formato, com uma hora de duração, reportagens mais aprofundadas e quadros inéditos, 
a exemplo do Devaneios, em que a apresentadora Luciana Accioly faz o entrevistado – 
sempre um artista visual – deitar no divã e soltar o verbo. O convidado de estréia é o 
artista Devarnier Hembadoom. 

Outra novidade é o quadro Videorreportagem Soterópolis, que abre espaço para um 
olhar mais autoral e independente sobre a cultura baiana a partir da vivência e do 
repertório da equipe de estagiários do programa. A primeira Videorreportagem 
Soterópolis é assinada por Milena Palácios e aborda o Evolução Hip Hop, atração da 
Educadora FM 107.5. 

No estúdio, Luciana Accioly, que com a saída de Mário Sartorello passa a apresentar o 
programa sozinha, conversa com a roqueira Nancy Viegas, que apresenta Seu Beijo 
Amargo, o novo clipe da cantora. 

O espectador ainda poderá conferir a nova identidade visual do Soterópolis e conteúdos 
extras de cada edição no blog www.irdeb.ba.gov.br/soteropolis. O programa também 
pode ser acompanhado na sexta-feira e no domingo, às 18 horas, ou em tempo real 
pelo portal www.irdeb.ba.gov.br. 
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Portal. Ba. Gov Irdeb lança novos editais para cinema e televisão 

Aguardado com expectativa, o pacote de novos editais da área audiovisual, lançado 
pela Secretaria de Cultura do Estado (Secul), totaliza recursos financeiros da ordem de 
R$ 3,2 milhões. Dos sete editais, 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 e mais o edital de apoio à 
produção de teledramaturgia em série televisiva. 

Completam o pacote os editais de apoio à produção de obras audiovisuais de longa-
metragem, curta-metragem e o de desenvolvimento de roteiros para filmes de longa 
duração. Os prêmios variam de R$ 1,2 milhão, para o vencedor do concurso de longa-
metragem, a R$ 18,7 milhões, valor em dinheiro a ser destinado como bolsa de 
incentivo para cada um dos 12 finalistas do edital de roteiros. No conjunto das várias 
categorias até 35 proponentes poderão ser contemplados com os editais. 

Outra novidade é a volta da chancela de pessoa física para a disputa no edital de 
curtas, um dos principais pleitos de cineastas e produtores. Apenas os editais de longa-
metragem e teledramaturgia em série para TV permanecem exclusivamente para 
pessoas jurídicas. E dos sete, apenas o edital de desenvolvimento de roteiros destina-
se com exclusividade à pessoa física. 

O diretor do Instituto de Radiodifusão Educativa da Bahia (Irdeb), Pola Ribeiro, destaca 
o fato de que, pela primeira vez, os editais da área foram submetidos à consulta 
pública, o que também era uma reivindicação da classe. 

“É salutar a participação dos profissionais diretamente envolvidos nesta agenda. 
Somente assim, trabalhando em parceria e aperfeiçoando as formas de escuta, 
cumpriremos a missão de fortalecer o audiovisual em prol da cultura e da cidadania”, 
afirma o gestor. 

“Não basta um prêmio para deflagrar a realização de filmes e programas de TV. Editais 
como o de preservação da memória e o de apoio a mostras e festivais, expressam 
nossa preocupação com toda a cadeia produtiva do audiovisual, desde a retomada dos 
acervos públicos e particulares à circulação das obras que, ao serem finalizadas, 
acabam não tendo uma vitrine de lançamento ou sequer uma janela de exibição”, 
afirma a diretora de Artes Visuais e Multimeios da Fundação Cultural do Estado da 
Bahia, Sofia Federico, participante ativa da formatação dos novos editais. 

Inscrições 

Os interessados devem ficar atentos ao prazo final de inscrição e buscar mais 
informações nos sites www.cultura.ba.gov.br e www.irdeb.ba.gov.br, onde estão 
disponíveis os formulários de apresentação de projetos, a documentação necessária e 
os anexos obrigatórios ou pelo email editais@irdeb.ba.gov.br e os telefones (71) 3116 
7455/7309. 

As inscrições poderão ser feitas na Diretoria de Artes Visuais e Multimeios (Dimas), da 
Fundação Cultural, localizada na rua General Labatut, 27, Subsolo, Barris, 
Salvador/Bahia, CEP: 40070-100, de segunda a sexta-feira, das 14 às 18 h, ou via 
Correios. 

Projetos, premiações e categoria 

Produção de Projeto Completo para Série de Animação e Interprograma de TV 
- Apoio a cinco projetos compostos por 13 episódios de 13 minutos de duração cada, 
além da produção de um interprograma de televisão de 90 segundos de duração sobre 
a série proposta. Valor individual do prêmio: R$ 50 mil. 



Produção de Obras Audiovisuais de Curta-Metragem (documentário, ficção, 
experimental ou animação) - Apoio à produção de três obras com tempo de duração 
mínimo de dez minutos e máximo de 26 minutos. Valor individual do prêmio: R$ 65 mil. 

Produção de Obra Audiovisual de Longa-Metragem (ficção) - Apoio à produção 
de uma obra com duração mínima de 70 minutos. Valor do prêmio: R$ 1,2 milhão. 

Pesquisa e Preservação da Memória Audiovisual Baiana - Apoio à produção de 
três projetos voltados a acervos audiovisuais enquadrados em pelo menos uma das 
seguintes categorias: pesquisa, inventário/catalogação e sistematização. Valor 
individual do prêmio: R$ 50 mil. 

Realização de Mostras e Festivais Audiovisuais - Apoio a cinco projetos de eventos 
de caráter competitivo ou não, com duração mínima de cinco dias. Valores dos prêmios: 
dois, R$ 80 mil, cada, e três, R$ 40 mil, cada. 

Desenvolvimento de Roteiros Audiovisuais de Longa-Metragem (ficção)- Apoio 
a 12 projetos. Valor individual do prêmio: bolsa de R$ 18 milhões 750 mil. 

Produção de Teledramaturgia em Série para Televisão - Apoio a três obras, com 
seis episódios de 26 minutos cada uma, captadas e finalizadas em vídeo digital em HD 
(alta definição). Valor dos prêmios: um, de R$ 300 mil para projeto com temática e 
linguagem voltadas para o público infanto-juvenil (categoria 1) e dois, de R$ 300 mil, 
cada, para projetos de temática livre (categoria 2) 
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Portal. Ba. Gov Arte francesa e brasileira no projeto Outras Danças 

Parte da programação do Ano da França no Brasil, o projeto Outras Danças acontece 
em Salvador a partir desta quarta-feira (11) e vai até o próximo sábado (14), numa 
realização da Coordenação de Dança da Fundação Nacional das Artes (Funarte), em 
parceria com a Fundação Cultural do Estado da Bahia (Funceb). 

A programação é gratuita e aberta ao público. O evento conta com apresentação de 
espetáculos como a coreografia francesa Barroco, que a Association Woor mostra nesta 
quarta-feira, às 18h30, no Teatro do Goethe Institute/Icba. A montagem Pezzo, 
também da França, de autoria de Maria Donata, será apresentada em seguida, às 20h, 
no Teatro Sesc-Senac Pelourinho. 

Além da programação artística, o evento desenvolve residências, palestras e debates na 
área da dança e reúne grupos, pesquisadores, curadores, palestrantes, críticos e 
criadores de dança franceses e brasileiros em vários espaços de Salvador. 

A abertura do projeto acontece na Escola de Dança da Ufba, às 10h desta quarta-feira, 
com a mesa redonda Globalização e Antropofagia. No mesmo local será desenvolvida a 
mesa redonda Importação e Distribuição em Dança? As Posições dos Festivais, as 
Percepções dos Artistas, às 14h. 
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A Tarde Toques mestiços 
Matéria não disponível no site 
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A Tarde Festival traz para a Bahia mistura de sons africanos 
Matéria não disponível no site 
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A Tarde Projeto CMN em exposição 
Matéria não disponível no site 
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A Tarde Festival encerra Ano da França 
Matéria não disponível no site 
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A Tarde Conferencia sobre direito autoral 
Matéria não disponível no site 
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A Tarde 34 anos de mix sonoro do mundo 
Matéria não disponível no site 
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A Tarde Rock Instrumental no Centro Histórico 
Matéria não disponível no site 
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A Tarde Espetáculo encerra temporada hoje 
Sorria você está na Bahia – TCA 
Matéria não disponível no site 
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A Tarde Projeto francês de dança começa hoje 
Matéria não disponível no site 
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A Tarde Laços culturais unem a Bahia e o Benin 
Matéria não disponível no site 
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Correio da Bahia ‘Dança de Rua Invadindo a Praça’ vai levar a cultura hip hop 
para o Pelô 

Os movimentos impressionantes da dança de rua ou street dance, como também é 
conhecida, vão desembarcar no Pelourinho, a partir do dia 15 de novembro. Trata-se do 
Dança de Rua Invadindo a Praça que promoverá performances e disputas entre as 
principais modalidades do break, além de shows, palestras e oficinas, tudo 
gratuitamente. No total serão cinco edições, que prosseguem nos domingos, dias 22 e 
29 de novembro, e 06 e 12 de dezembro. O projeto integra a programação do Tô no 
Pelô.   
 
O projeto foi idealizado pelo grupo Independente de Rua, que tem o objetivo de colocar 
o break em primeiro plano, mas estabelece um diálogo com os outros elementos do hip 
hop, como o rap, o grafitti e a discotecagem. O grupo também é responsável pela 
tradicional Roda de Break que acontece sempre às terças-feiras, às 19h30, na Praça da 
Sé.  

Na abertura, dia 15 de novembro, o público vai conferir um painel do hip hop local, com 
discotecagem dos DJ’s Chacal e Bandido, grafitagem ao vivo com Bigod, Drico e Lee 27, 
roda livre e performances de break, em estilos como locking, popping e b.boying, além 
do freestyle (estilo livre), que em Salvador recebe influência da capoeira. A parte 
musical ficará por conta do grupo RBF – Rapaziada da Baixa Fria.  
 
Assim, o grupo Independente de Rua vai transferir o clima descontraído dos encontros 
na Praça da Sé para o Largo Tereza Batista, possibilitando a reunião de dançarinos e 
interessados e também promovendo animadas disputas de b.boys (22/11), de 



coreografias (29/11) e popping (06/12). No último dia, acontecem as apresentações 
dos vencedores, que serão escolhidos por um júri de especialistas e receberão prêmios 
entre R$100 e R$500. 
 
 As inscrições para as oficinas e batalhas de dança que acontecerão nos domingos 
seguintes, com prêmios em dinheiro, serão realizadas na abertura do evento (15). As 
inscrições podem ser feitas também às terças-feiras, às 19h30, na Roda de Break que 
acontece na Praça da Sé. 
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Correio da Bahia Carnaval ganha estatuto, central de gestão e mais espaço 
para folião 

 
Osmar Marrom Martins | Redação CORREIO | Foto: Divulgação  

Além dos ensaios já marcados para começar esta semana, o Carnaval 2010 entrouem 
contagem regressiva. A Saltur, órgão da prefeitura responsável pela organização da 
maior festa popular da Bahia, anunciou uma série de medidas que vão marcar a folia 
em celebração aos 60 anos do trio elétrico e aos 25 anos da axé music.  

As boas novas foram reveladas pelo presidente da empresa, Claudio Tinoco, e incluem 
a volta de Moraes Moreira, o aumento de espaço nas arquibancadas do Campo Grande; 
a criação de um estatuto e de uma central de gestão.  

Além disso, a comercialização do Carnaval será feita pelo consórcio OCP e Mago, 
empresa da holding Caco de Telha Entretenimento, de Ivete Sangalo. Essas mudanças 
foram frutos de reuniões semanais, realizadas na sede do IPS (Instituto de Previdência 
Social) da prefeitura, no bairro de Nazaré, sob a coordenação do vice-prefeito Edvaldo 
Brito.  

ESTATUTO  
Para Claudio Tinoco, um dos pontos mais importantes das discussões foi justamente a 
regulamentação do Carnaval e das festas populares para facilitar não só o trabalhodas 
pessoas eempresas envolvidas, como da própria prefeitura, responsável pela 
organização.  

“O que nós fizemos foi reunir todas as regras que são normatizadas por diversos órgãos 
que disciplinam o Carnaval, como licenciamento, disciplina de publicidade e 
propaganda, atividades referentes ao comércio informal, arquibancadas, camarotes e 
balcões”, explica.  

Para o folião, a boa notícia vem justamente no aumento de espaço nas arquibancadas 
localizadas no Campo Grande (Circuito Osmar Macedo) em frente às emissoras de tevê 
e rádio,quevaisaltardos 1,6 mil lugares atuais para sete mil. E, dessa vez,os ingressos 
não serão trocados por alimentos ou distribuídos pelas emissoras de rádio como 
aconteceu este ano. “Os ingressos serão vendidos a preços módicos para que todos 
tenham oportunidade. E vamos oferecer um maior conforto e comodidade, com acesso 
a banheiros e mais opções debares e restaurantes”, revela Tinoco.  

CENTRAL  
Ainda no Campo Grande, será instalada uma central de gestão reunindo todos os 
órgãos envolvidos na festa e um espaço para a imprensa. A ideia é facilitar o trabalho 
para todos. Vale lembrar que não mais serão permitidos os velhos blablablás dos 
artistas quando estiveremse apresentando; entrevistas a emissoras de rádio e TV em 
cima do trio; e entrega de prêmios. 
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Tribuna da Bahia Eva com ares afro-brasileiros 
 
dimas Novais -  Com inspirações mais afro-brasileiras que nunca, a banda Eva resgata 
valores musicais genuinamente baianos em “Lugar da Alegria”, novo DVD, que será 
lançado hoje em Salvador. Com uma identidade cada vez mais singular no universo da 
axé music, o grupo arrisca novos ares em ritmos, letras e convidados especiais, como 
Tatau, Ninha, Margareth Menezes e Carlinhos Brown, todos presentes logo mais à noite, 
a partir das 18h. A casa deverá  estar cheia para receber o novo show de Saulo 
Fernandes e seus companheiros, já que estão esgotados os ingressos para a Concha 
Acústica do Teatro Castro Alves. O evento tem renda revertida para a Associação 
Beneficente Recreativa e Creche Escola Comunitária Criança Feliz – ABCEGS, no bairro 
de Sussuarana.  
 Após dois registros audiovisuais bem sucedidos, o Eva reitera a imagem de uma banda 
pop dispare das outras que compõe o gênero do axé ao inserir ingredientes que fogem 
do pula-pula da folia carnavalesca. Não que o grupo tenha saído do estilo, pelo 
contrário, o retorno às bases do ritmo de raízes africanas valorizou ainda mais a 
musicalidade baiana mais rica: a negra, com batuques, timbaus e xequerês. “A gente 
só está mostrando o que somos. É uma homenagem, uma celebração a toda essa 
história negra antes de tudo porque vivemos numa África total”, explicou à Tribuna da 
Bahia o vocalista Saulo Fernandes. Apontado por colegas de banda como um dos 
grandes responsáveis pela atual sonoridade do grupo, o músico não nega o orgulho 
pelo trabalho: “talvez tenha sido a coisa mais linda que a gente já fez.” 

Personalidade musical 
Gravado no final de junho deste ano em um sítio próximo a capital baiana e no Castelo 
Garcia D’Ávila, Praia do Forte, município de Mata de São João, o novo trabalho 
apresenta 18 faixas, sendo 17 inéditas e autorais. Segundo Saulo, compositor de um 
punhado dessas canções, o DVD tem três partes: há uma reafirmação negra no 
primeiro bloco, o amor intrínseco às letras da banda está no segundo e um retorno à 
África está presente no terceiro momento. Ele conta, ainda, que traduziu a participação 
dos convidados no projeto com a frase “nunca vi tribo mais linda”. “A intenção era essa 
mesmo, fazer essa reafirmação, porém o DVD percorre outros caminhos.” As faixas 
“Que batuque é esse?” e “Agradecer”, por exemplo, reiteram a negritude baiana com 
referências religiosas e étnicas. 
 Mesmo passeando por sons mais serenos, a banda não deixa de celebrar o samba-
reggae em primeiro plano, fonte na qual mais bebe. “Salve Neguinho do Samba!”, 
exclamou Saulo antes do criador do estilo falecer na semana passada. Dois tipos de 
samba, “um samba rock”, a exemplo da música “Doralice” e um samba de mesa, além 
do ijexá estão no set list. “Tá tudo ali, Araketu, Olodum e mais”, conta empolgado. O 
personagem virtual Zumalaicara, criado no registro anterior, reaparece em “Rua do 
Sossego”, uma continuação do hit “Rua 15”. 
Este é o 3º DVD e 5º CD do Eva com Saulo no comando. No primeiro DVD (2005), a 
história do grupo foi recontada através do repertório e dos convidados. Entre os 
destaques estão as faixas “Não Me Conte Seus Problemas”, “Refrão” e “Anjo”. Em “Veja 
Alto, Ouça Colorido” (2007), o modo despojado de Saulo cantar e as músicas suaves 
contornaram a nova imagem. “Rua 15”, “Carnaval de Salvador”, “Só Eu e Você”, “Toda 
Linda”, “Reggae do Porto” e “Não Precisa Mudar” são parte dessa nova e original cara 
do Eva. 
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Tribuna da Bahia Qual é o plano oculto para a Barra? - Alex Ferraz - Em Tempo 

Se você, leitor, é um dos milhares que ficaram engarrafados entre o Farol e o Porto da 
Barra, com reflexos na Graça, Vitória e Centenário, neste domingo, viu o inferno de 
perto como eu vi. 
Pelo que apurei, a Sesp, a antiga SET, a Secult e a Saltur liberaram dois eventos para o 
mesmo local e não dimensionaram corretamente o que acabavam de liberar. Sem 
considerar a existência prévia de um terceiro evento, que é a Rua de Lazer (muito bem-
vinda, por sinal) no Farol. Teve mais, então: uma corrida promovida pela Perini 
(imagine! Um lugar que vende comida cheia de açúcar, gordura e sal, promovendo 
corrida...) e uma exibição da Esquadrilha da Fumaça. 



Aí eu pergunto: por que os dois eventos tinham que ser na Barra? Por que não em 
Aleluia, Jaguaribe ou São Tomé de Paripe? 
Nossas autoridades parecem estar de caso pensado contra a Barra, o nosso maior 
cartão postal. Primeiro, infernizam a vida dos moradores por seis dias durante o 
Carnaval, quando famílias inteiras têm que sair do bairro. Durante o ano inteiro ocupam 
o que era o gramado do Forte de Santo Antônio (Farol) para fazer shows. A Polícia se 
ausentou do local para permitir o livre tráfico de crack. Mas, livre mesmo, oferecendo 
no meio da rua, dia e noite. E, finalmente, os órgãos municipais resolveram ignorar o 
resto da orla de Salvador e realizar todo e qualquer eventozinho na Barra. 
Acordem, moradores da Barra! Reajam como os moradores dos bairros populares. 
Reajam antes que expulsem todos vocês dos seus imóveis. Afinal, não seria novidade 
ver bairros residenciais serem transformados quase da noite para o dia em tremendos 
centros comerciais, mandando ver em quem lá reside há anos, em prol da meia-dúzia 
abastada que chega para investir em celebridades (sic), agitos e outras coisas que tais. 

E os ônibus 
na Barra? 
E, o mais gritante: por que todas as linhas de ônibus de Salvador têm que passar na 
Barra?  
De São Tomé a Aleluia são várias e várias praias deliciosas para o banho de mar, mas 
os ônibus só vão para a Barra. 
Por que os ônibus dos bairros de Salvador não são divididos com Stella Maris, 
Flamengo, Itapuã, Piatã, Patamares, Pituba, Amaralina, Boa Viagem, Bogari, Paripe?
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Tribuna da Bahia Mais democracia no carnaval 2010 
 
karina baracho - Faltam 90 dias para a maior festa popular do planeta. Com o tema 60 
anos do Trio Elétrico, o Carnaval 2010 promete inovações para foliões, com acessos 
populares e democráticos. O objetivo principal da prefeitura é de que todos os três 
circuitos – Osmar (Avenida), Dodô (Barra/Ondina) e Batatinha (Pelourinho), tenham a 
melhor prestação de serviços, aliando qualidade e tranquilidade para quem vem curtir a 
festa de momo, afinal... atrás do trio elétrico só não vai quem já morreu. 
Uma das grandes novidades prometidas é a ampliação do número de arquibancadas do 
Campo Grande, de 1.600 para sete mil espaços, destes 570 possuem assentos, uma 
praça de alimentação e sanitários químicos. “Mas todos os outros possuem banheiros 
químicos, lanchonetes e bares”, ressaltou o presidente da Empresa Salvador Turismo 
(Saltur), Cláudio Tinoco. 
O circuito também vai ser antecipado. Começando no inicio do Campo Grande, na 
altura da Vitória. “Transformando-se numa grande passarela de desfiles. Vamos 
democratizar ainda mais a maior festa do mundo para que todos consigam prestigiar da 
melhor forma e com conforto”, destacou Tinoco. Segundo ele, as arquibancadas serão 
comercializadas. “Esta foi a melhor maneira de democratização do evento que 
estudamos. As pessoas terão postos de vendas e os valores serão módicos”, salientou o 
dirigente da Saltur. 
De acordo com ele, outro grande destaque é a homenagem a Moraes Moreira “Ele foi o 
primeiro cantor de trio elétrico e merece esta homenagem”, disse Tinoco. “Vamos 
também homenagear Armandinho, os Novos Bárbaros, com Alberto Tripodi e Orlando 
Tapajós, que contribuíram muito para este Carnaval que temos atualmente com o trio 
elétrico”. De acordo com Tinoco, esses três nomes têm uma marca muito forte não 
apenas em Salvador, mas no mundo.  
Novidades também para o folião pipoca que gosta dos trios independentes. Conforme o 
dirigente as Saltur, Moraes Moreira irá desfilar no trio dos 60 anos que vai contar um 
pouco da história do Carnaval, com suas evoluções durante estas seis décadas. “Temos 
do menor ao maior trio”, ressaltou. 
 Com toda a infraestrutura necessária, a festa também vai acontecer em bairros da 
capital baiana. Moradores de Periperi, Plataforma, Liberdade, Cajazeiras, Pau da Lima e 
Itapuã poderão curtir a festa perto de casa. Tudo com bastante organização e 
preocupação com o bem-estar do folião. A prefeitura anunciou ainda a manutenção de 
espaços alternativos para as diversas tribos, como os espaços do Samba, na Praça da 
Sé; das Orquestras, na Praça Municipal, e do Rock, em Piatã.  
O espaço infantil, que acontece na Praça das Artes, no Pelourinho, também vai ganhar 
uma atenção especial das autoridades municipais. “Este local era no Passeio Público, 



mas pelo Pelourinho ter uma maior presença de famílias optamos por realizar esta 
mudança”, disse Tinoco, se referindo à maior tranqüilidade principalmente para o 
acesso dos pequeninos que fazem questão de curtir a festa. 

Estatuto 

Sob a coordenação do vice-prefeito Edvaldo Brito, está sendo feito o Estatuto das 
Festas Populares, que, de acordo com o presidente da Saltur, deverá ser publicado nos 
próximos dias. “Com o estatuto vamos ter uma maior organização com um maior 
ordenamento e consolidação de todas as regras e normas que vão disciplinar não 
apenas o Carnaval, mas todas as festas populares que acontecem na cidade”, explicou. 
Para que tudo seja realizado em parceria e concomitantemente, gestores de todos os 
órgãos municipais ligados ao Carnaval e festas populares se  reúnem semanalmente na 
sede da vice-prefeitura, localizada na Avenida Joana Angélica. O objetivo é traçar 
estratégias de otimização dos trabalhos de todos os envolvidos na realização dos 
eventos, principalmente do Carnaval, que é o maior deles.  
“Não há nada mais importante hoje para a administração de Salvador do que o 
Carnaval”, disse o vice-prefeito, acrescentando que é preciso discutir estratégias para 
aprimorar o trabalho de recepção ao turista na capital baiana. “O Carnaval é apenas o 
início. Estamos colaborando com a cidade para que ela continue amada por todo o 
mundo”, concluiu.  
Com tudo isso, o Carnaval de 2010 promete muita animação para baianos e turistas. 
“Temos capacidade e potencialidade para atrair ainda mais turistas para a cidade”, 
enfatizou o vice-prefeito e coordenador do Estatuto das Festas Populares, Edvaldo Brito. 
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Jornal da Mídia Irdeb lança novos editais para cinema e televisão 
 

 
Salvador - Aguardado com expectativa, o pacote de novos editais da área audiovisual, 
lançado pela Secretaria de Cultura do Estado (Secul), totaliza recursos financeiros da 
ordem de R$ 3,2 milhões. Dos sete editais, 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 e mais o edital de apoio à 
produção de teledramaturgia em série televisiva. 
 
Completam o pacote os editais de apoio à produção de obras audiovisuais de longa-
metragem, curta-metragem e o de desenvolvimento de roteiros para filmes de longa 
duração. Os prêmios variam de R$ 1,2 milhão, para o vencedor do concurso de longa-
metragem, a R$ 18,7 milhões, valor em dinheiro a ser destinado como bolsa de 
incentivo para cada um dos 12 finalistas do edital de roteiros. No conjunto das várias 
categorias até 35 proponentes poderão ser contemplados com os editais. 
 
Outra novidade é a volta da chancela de pessoa física para a disputa no edital de 
curtas, um dos principais pleitos de cineastas e produtores. Apenas os editais de longa-
metragem e teledramaturgia em série para TV permanecem exclusivamente para 
pessoas jurídicas. E dos sete, apenas o edital de desenvolvimento de roteiros destina-
se com exclusividade à pessoa física. 
 
O diretor do Instituto de Radiodifusão Educativa da Bahia (Irdeb), Pola Ribeiro, destaca 
o fato de que, pela primeira vez, os editais da área foram submetidos à consulta 
pública, o que também era uma reivindicação da classe. 
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Jornal da Mídia Crianças pobres do sertão conhecem o cinema e Rodin 

Publicado dia 10/11/2009 - 17:10 
 
Salvador - 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 “Os 
fantasmas de Scrooge”, na sessão das 14h35, no cinema do Shopping Paralela. Antes, 
terão a oportunidade de conhecer o mar, na praia de Ondina, e conhecerão pontos 
turísticos da capital baiana num rápido passeio de ônibus. Às 17h, visitam a exposição 
do mestre Rodin. 
 
“Há muito tempo essas crianças esperam por essa data, pois para eles a magia do 
cinema 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. 
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Bahia Já FESTIVAL DE CURTAS OFERECE OFICINAS DE CAPACITAÇÃO 
EM AUDIOVISUAL 

 
Neste ano, o festival nacional de curtíssima metragem Claro Curtas oferece oficinas de 
capacitação em audiovisual em quatro cidades da Bahia: Salvador, Cachoeira, Vitória da 
Conquista e Porto Seguro. Com as oficinas, os interessados em participar do Claro 
Curtas 2009 e concorrer à premiação equivalente a R$ 100 mil terão a oportunidade de 
aprender técnicas para aprimorar seus vídeos. As oficinas serão lançadas na próxima 
sexta-feira, dia 13, a partir das 19h, em evento aberto ao público no Museu de Arte 
Moderna da Bahia (MAM).  
 
Haverá uma mesa redonda sobre o tema Audiovisual e Mídias Móveis - Panorama e 
Oportunidades, com a participação de Danilo Barata (UFRB), Kátia Najara (FUNCEB), 
Philippe Barcinski (Escola São Paulo), Sofia Federico (DIMAS), Solange Farkas (MAM 
Bahia) e o documentarista e professor especialista em vídeos digitais Marco Del Fiol.  

O evento tem mediação de Minom Pinho, diretora da Casa Redonda Cultural - empresa 
responsável pela produção cultural do Claro Curtas, e conta com a participação de Dax 
Aniceto, diretor regional da Claro na Bahia e Sergipe; Carime Kanbour, vice-presidente 
do Instituto Claro e gerente de Responsabilidade Corporativa da operadora; e Póla 
Ribeiro, diretor geral do IRDEB. 

"O festival foi criado para possibilitar a descoberta e a divulgação de talentos, e é uma 
iniciativa que oferece oportunidade e capacitação para que mais pessoas explorem as 
possibilidades de criar conteúdos diferentes, levando ao público olhares nem sempre 
presentes nos circuitos convencionais do cinema. A partir deste ano, adequamos o 
Claro Curtas às premissas do Instituto Claro, reforçando o uso das novas tecnologias 
em práticas de aprendizagem", afirma Carime Kanbour.  

 



Cada oficina tem duração de dois dias e tem vagas limitadas a 30 participantes. As 
inscrições podem ser feitas pelo e-mail  oficinas@clarocurtas.com.br. Além da Bahia, 
cidades de Minas Gerais e Pará também recebem as oficinas do Claro Curtas.  

OFICINAS CLARO CURTAS – BAHIA 

• SALVADOR - 14 e 15 de novembro de 2009, no Centro Cultural Plataforma / 
FUNCEB 

• CACHOEIRA - 17 e 18 de novembro de 2009, na Universidade Federal do 
Recôncavo  

• VITÓRIA DA CONQUISTA - 12 e 13 de dezembro de 2009, no Centro de Cultura 
de Camilo de Jesus 

• PORTO SEGURO -15 e 16 de dezembro de 2009,no Centro de Cultura de Porto 
Seguro 

Sobre o Claro Curtas  

As inscrições para o Claro Curtas 2009 estão abertas até o dia 30 de janeiro, pelo site 
http://www.clarocurtas.com.br/ para participantes de todo o Brasil. As dez obras 
finalistas serão selecionadas e avaliadas por um time de renomados profissionais do 
audiovisual e de grande contribuição para o cinema brasileiro e mídias digitais: Caio 
Gullane, Cao Hamburger, Carlos Nader, Dira Paes e Matheus Nachtergaele, com 
mediação de Sergio Sá Leitão, jurado da edição 2008 do festival. Os R$ 100 mil em 
barras de ouro serão distribuídos entre os vencedores durante o coquetel de premiação, 
que acontecerá na última semana de março de 2010, em São Paulo. Os participantes 
deverão produzir seus vídeos de acordo com o tema “Ser Digital – Aprendizado e 
transformação na sociedade do conhecimento”. A ideia é ampliar os debates sobre 
as possibilidades trazidas pelas novas tecnologias, suas formas de expressão e 
participação no mundo contemporâneo. Em 2008, o festival abordou o tema 
“Diversidade e Inclusão”. Foram 1.500 vídeos inscritos em pouco mais de um mês, por 
participantes de 194 cidades, de 23 Estados do Brasil e mais de 180 mil visitas ao site 
oficial.  
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Folha de S.Paulo Caetano é "neguinha" 
 
FERNANDO DE BARROS E SILVA - SÃO PAULO - "Marina é Lula e é Obama ao 
mesmo tempo. Ela é meio preta, é cabocla, é inteligente como o Obama, não é 
analfabeta como o Lula, que não sabe falar, é cafona falando, grosseiro." Diante da ira 
que provocou nos companheiros, Caetano Veloso voltou ontem às páginas de "O Estado 
de S. Paulo" para comentar esse trecho da entrevista que havia concedido. 
O compositor lembrou que o próprio Lula se vangloria da sua fala pouco instruída e que 
é forte inclusive por isso. E avisou aos petistas: "Dizer que FH era mau governante e 
Lula é bom é maluquice. Ambos foram conquistas brasileiras importantes. Marina seria 
um passo à frente". Sobre esse último ponto, podemos brincar: "menas, menas". 
De resto, os embates entre Caetano e a esquerda remontam aos anos febris do 
tropicalismo. É duvidoso que o lulismo seja de esquerda, mas Caetano, de novo, se põe 
à esquerda da esquerda, dando mais um nó no coro dos "progressistas": "Detesto essa 
mania de que nada se pode dizer que não seja adulação a Lula". 
Quem teve a felicidade de ver seu show no fim de semana pôde presenciar a 
homenagem a Neguinho do Samba, negro semianalfabeto, um dos fundadores do 
Olodum na Bahia, morto há poucos dias: "Influenciou mais a mim e provavelmente a 
vocês da plateia do que a obra inteira de Lévi-Strauss. Isso é o que eu teria a dizer aqui 
sobre analfabetismo e preconceito". 
O ápice, porém, foi a interpretação de "Eu Sou Neguinha?" -acompanhada no palco por 
uma gestualidade que valorizava de maneira ostensiva e lúdica a interrogação sobre a 
identidade sexual do cantor. 
Caetano é um dos maiores artistas brasileiros -isso já é sabido. Mas é também um 
espírito livre e um intelectual incomum num sentido muito preciso (e talvez o único 
verdadeiramente precioso): sempre está no debate público de sua época sem 
subordinar convicções e ideias a cálculos táticos ou conveniências políticas. Ousar 



pensar pela própria cabeça, sem a tutela do grupo ou medo da patrulha da maioria: por 
que não? Por que não? 
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Bahia em foco Salvador: Exposição Oferenda ao Pelourinho é aberta 
 
Inspirada nas tradições nordestinas, a artista plástica paulista Caroline Harari criou 
peças de cerâmica que estão expostas no Museu da Cerâmica Udo Knoff, no Pelourinho, 
aberta nesta terça-feira (10). A exposição apresenta 15 peças de barro, que 
representam utensílios que sempre foram utilizados pelas famílias do interior do país, 
entre elas, muringas, potes e gamelas, que trazem a tradição do nordeste de volta. “O 
estado tem o maior pólo de cerâmica da América Latina, em Maragogipinho, e desde o 
começo meus olhos estavam voltados pra Bahia, porque até hoje algumas famílias no 
interior utilizam esses objetos”, afirmou Caroline. 
 
Segundo a artista, as pessoas que passam pela exposição já se interessam em comprar 
os utensílios para resgatar a memória e a tradição do interior nordestino. “As pessoas 
vêm, observam, tocam nas peças e saem daqui pra comprar muringas e potes de barro 
que vão poder utilizar em casa, e esse resgate me emociona”, acrescentou a artista. 
 
A exposição, realizada pela Diretoria de Museus do Instituto do Patrimônio Artístico e 
Cultural da Bahia (Dimus/IPAC), faz parte da estratégia de atração de turistas e 
baianos aos museus de Salvador, da Secretaria da Cultura (Secult). Só este ano foram 
mais de 35 exposições diferentes em diversos museus da cidade. “Essa exposição faz 
parte dessa dinamização porque antes esse museu tinha uma única exposição aberta 
há 8 anos, agora vamos trazer novas mostras a cada dois meses”, explicou o diretor da 
Dimus, Daniel Rangel. Além das exposições temporárias, o museu tem uma mostra 
permanente, com as peças de azulejos do artista Udo Knoff. 
 
Para alguns visitantes do museu, a mostra representa uma retomada das tradições 
nordestinas. “É muito emocionante, ela transportou para a cerâmica, exatamente o que 
nós somos, nossa arte, nossa cultura e para nós do Pelourinho é muito gratificante”, 
declarou a cabeleireira Negra Jô. Segundo ela, as obras representam de forma fiel os 
utensílios utilizados pó diversas famílias do interior da Bahia. 
 
A exposição fica aberta ao público de terça a sexta-feira das 10h às 18h, nos fins de 
semana das 13h às 17h.  
Fonte: Agecom 
 

VEÍCULO TÍTULO 

Bahia em foco Soterópolis estréia novo formato pela TVE Bahia 
 
O Soterópolis estréia, nesta quinta-feira (12), às 22h, pela TVE Bahia, seu novo 
formato, com uma hora de duração, reportagens mais aprofundadas e quadros inéditos, 
a exemplo do Devaneios, em que a apresentadora Luciana Accioly faz o entrevistado – 
sempre um artista visual – deitar no divã e soltar o verbo. O convidado de estréia é o 
artista Devarnier Hembadoom. 
 
Outra novidade é o quadro Videorreportagem Soterópolis, que abre espaço para um 
olhar mais autoral e independente sobre a cultura baiana a partir da vivência e do 
repertório da equipe de estagiários do programa. A primeira Videorreportagem 
Soterópolis é assinada por Milena Palácios e aborda o Evolução Hip Hop, atração da 
Educadora FM 107.5. 
 
No estúdio, Luciana Accioly, que com a saída de Mário Sartorello passa a apresentar o 
programa sozinha, conversa com a roqueira Nancy Viegas, que apresenta Seu Beijo 
Amargo, o novo clipe da cantora. 
 
O espectador ainda poderá conferir a nova identidade visual do Soterópolis e conteúdos 
extras de cada edição no blog www.irdeb.ba.gov.br/soteropolis. O programa também 
pode ser acompanhado na sexta-feira e no domingo, às 18 horas, ou em tempo real 
pelo portal www.irdeb.ba.gov.br.  
Fonte: Agecom 
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Bahia em foco Salvador: Irdeb lança novos editais para cinema e televisão 
 
Aguardado com expectativa, o pacote de novos editais da área audiovisual, lançado 
pela Secretaria de Cultura do Estado (Secul), totaliza recursos financeiros da ordem de 
R$ 3,2 milhões. Dos sete editais, 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 e mais o edital de apoio à 
produção de teledramaturgia em série televisiva. 
 
Completam o pacote os editais de apoio à produção de obras audiovisuais de longa-
metragem, curta-metragem e o de desenvolvimento de roteiros para filmes de longa 
duração. Os prêmios variam de R$ 1,2 milhão, para o vencedor do concurso de longa-
metragem, a R$ 18,7 milhões, valor em dinheiro a ser destinado como bolsa de 
incentivo para cada um dos 12 finalistas do edital de roteiros. No conjunto das várias 
categorias até 35 proponentes poderão ser contemplados com os editais. 
 
Outra novidade é a volta da chancela de pessoa física para a disputa no edital de 
curtas, um dos principais pleitos de cineastas e produtores. Apenas os editais de longa-
metragem e teledramaturgia em série para TV permanecem exclusivamente para 
pessoas jurídicas. E dos sete, apenas o edital de desenvolvimento de roteiros destina-
se com exclusividade à pessoa física. 
 
O diretor do Instituto de Radiodifusão Educativa da Bahia (Irdeb), Pola Ribeiro, destaca 
o fato de que, pela primeira vez, os editais da área foram submetidos à consulta 
pública, o que também era uma reivindicação da classe. 
 
“É salutar a participação dos profissionais diretamente envolvidos nesta agenda. 
Somente assim, trabalhando em parceria e aperfeiçoando as formas de escuta, 
cumpriremos a missão de fortalecer o audiovisual em prol da cultura e da cidadania”, 
afirma o gestor. 
 
“Não basta um prêmio para deflagrar a realização de filmes e programas de TV. Editais 
como o de preservação da memória e o de apoio a mostras e festivais, expressam 
nossa preocupação com toda a cadeia produtiva do audiovisual, desde a retomada dos 
acervos públicos e particulares à circulação das obras que, ao serem finalizadas, 
acabam não tendo uma vitrine de lançamento ou sequer uma janela de exibição”, 
afirma a diretora de Artes Visuais e Multimeios da Fundação Cultural do Estado da 
Bahia, Sofia Federico, participante ativa da formatação dos novos editais. 
 
Inscrições 
 
Os interessados devem ficar atentos ao prazo final de inscrição e buscar mais 
informações nos sites www.cultura.ba.gov.br e www.irdeb.ba.gov.br, onde estão 
disponíveis os formulários de apresentação de projetos, a documentação necessária e 
os anexos obrigatórios ou pelo email editais@irdeb.ba.gov.br e os telefones (71) 3116 
7455/7309. 
 
As inscrições poderão ser feitas na Diretoria de Artes Visuais e Multimeios (Dimas), da 
Fundação Cultural, localizada na rua General Labatut, 27, Subsolo, Barris, 
Salvador/Bahia, CEP: 40070-100, de segunda a sexta-feira, das 14 às 18 h, ou via 
Correios. 
 
Projetos, premiações e categoria 
 
Produção de Projeto Completo para Série de Animação e Interprograma de TV - Apoio a 
cinco projetos compostos por 13 episódios de 13 minutos de duração cada, além da 
produção de um interprograma de televisão de 90 segundos de duração sobre a série 
proposta. Valor individual do prêmio: R$ 50 mil. 
 



Produção de Obras Audiovisuais de Curta-Metragem (documentário, ficção, 
experimental ou animação) - Apoio à produção de três obras com tempo de duração 
mínimo de dez minutos e máximo de 26 minutos. Valor individual do prêmio: R$ 65 mil. 
 
Produção de Obra Audiovisual de Longa-Metragem (ficção) - Apoio à produção de uma 
obra com duração mínima de 70 minutos. Valor do prêmio: R$ 1,2 milhão. 
 
Pesquisa e Preservação da Memória Audiovisual Baiana - Apoio à produção de três 
projetos voltados a acervos audiovisuais enquadrados em pelo menos uma das 
seguintes categorias: pesquisa, inventário/catalogação e sistematização. Valor 
individual do prêmio: R$ 50 mil. 
 
Realização de Mostras e Festivais Audiovisuais - Apoio a cinco projetos de eventos de 
caráter competitivo ou não, com duração mínima de cinco dias. Valores dos prêmios: 
dois, R$ 80 mil, cada, e três, R$ 40 mil, cada. 
 
Desenvolvimento de Roteiros Audiovisuais de Longa-Metragem (ficção)- Apoio a 12 
projetos. Valor individual do prêmio: bolsa de R$ 18 milhões 750 mil. 
 
Produção de Teledramaturgia em Série para Televisão - Apoio a três obras, com seis 
episódios de 26 minutos cada uma, captadas e finalizadas em vídeo digital em HD (alta 
definição). Valor dos prêmios: um, de R$ 300 mil para projeto com temática e 
linguagem voltadas para o público infanto-juvenil (categoria 1) e dois, de R$ 300 mil, 
cada, para projetos de temática livre (categoria 2)  
Fonte: Agecom 
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Bahia em foco Salvador: Semana Cultural do Benin começa dia 19 
 
Oficinas, seminários, mostras e exposições integrarão a Semana Cultural do Benin, que 
começará na próxima quinta-feira (19) até domingo (22), gratuitamente, em diversos 
pontos da cidade. Os eventos têm como objetivo a apresentação e divulgação dos 
costumes do país africano, tais como história, gastronomia, dança, moda e cinema. O 
anúncio da programação foi feito em coletiva de imprensa, realizada nesta terça-feira 
(10), na Casa do Benin. 
 
A relação de proximidade entre a Bahia e o Benin vem desde a época da escravatura, já 
que os primeiros escravos trazidos pelos portugueses vieram de lá. Por volta dos 
séculos XVIII e XIX, escravos brasileiros libertos resolveram voltar ao Benin e, por não 
se sentirem brasileiros nem africanos, formaram as suas próprias comunidades 
conhecidas como Agudas. Daí a semelhança entre os países em questões como 
arquitetura, culinária, religião e até festas. 
 
Segundo o Embaixador do Benin, Isidore Monsi, a Semana Cultural vem para a 
consolidação dos laços de amizade entre os dois países. "Mesmo falando o francês, 
temos palavras com um mesmo significado que a de vocês, como casa, garfo, páscoa, 
cama... A maneira de viver e jeito de agir semelhantes ao nosso no Brasil, 
principalmente em Salvador, só aumentam e reforçam o nosso respeito e consideração 
por esse povo", afirmou. 
 
Mãe Estella de Oxossi ressaltou que os dois lugares são uma mesma tribo, separada 
pelo oceano. "Lá no Benin se canta o Gêge como se canta na Bahia, mesmo sem saber 
a tradução. Isso nos mostra que temos uma mesma origem", frisou a sacerdotisa 
referência do Candomblé. 
 
Para o Secretário Municipal de Reparação, Aílton Ferreira, "o encontro celebra o 
fortalecimento cultural, a compreensão da nossa diversidade, onde nós nos entendemos 
por inteiro". Segundo ele, o ato "possibilitará a liberdade com essa ancestrabilidade 
africana que nos civiliza e nos civilizou". 
 
Entre os presentes estavam jornalistas, personalidades e autoridades baianas, como o 



presidente da Fundação Cultural dos Palmares Zulu Araújo, o Secretário de Cultura do 
Estado Márcio Meireles, o poeta e presidente do Museu Nacional da Cultura Afro 
descendente José Carlos Capinam e a representante da Fundação Gregório de Matos 
Kátia Jordan. 
 
Cerca de 40 artistas do Benin chegam a Salvador na quarta-feira (18) para as 
apresentações. As inscrições podem ser feitas a partir desta segunda (16), através do 
site da Fundação Cultural Palmares. Entre as personalidades que confirmaram presença 
estão ministro da cultura Juca Ferreira, o ministro da Cultura, Turismo e Artesanato do 
Benin, Bio Goundu, além de diversos artistas baianos e grupos Beninenses.  
Fonte: Secom 
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Bahia em foco Arte francesa e brasileira no projeto Outras Danças acontece 
em Salvador 

 
Parte da programação do Ano da França no Brasil, o projeto Outras Danças acontece 
em Salvador a partir desta quarta-feira (11) e vai até o próximo sábado (14), numa 
realização da Coordenação de Dança da Fundação Nacional das Artes (Funarte), em 
parceria com a Fundação Cultural do Estado da Bahia (Funceb). 
 
A programação é gratuita e aberta ao público. O evento conta com apresentação de 
espetáculos como a coreografia francesa Barroco, que a Association Woor mostra nesta 
quarta-feira, às 18h30, no Teatro do Goethe Institute/Icba. A montagem Pezzo, 
também da França, de autoria de Maria Donata, será apresentada em seguida, às 20h, 
no Teatro Sesc-Senac Pelourinho. 
 
Além da programação artística, o evento desenvolve residências, palestras e debates na 
área da dança e reúne grupos, pesquisadores, curadores, palestrantes, críticos e 
criadores de dança franceses e brasileiros em vários espaços de Salvador. 
 
A abertura do projeto acontece na Escola de Dança da Ufba, às 10h desta quarta-feira, 
com a mesa redonda Globalização e Antropofagia. No mesmo local será desenvolvida a 
mesa redonda Importação e Distribuição em Dança? As Posições dos Festivais, as 
Percepções dos Artistas, às 14h.  
Fonte: Agecom 
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Bahia em foco Neto Lobo e a Cacimba se apresenta no Pelourinho 
 
Nesta quinta-feira (12), o Projeto Pelô Pé de Serra, promovido pelo Pelourinho Cultural, 
Programa da Secretaria de Cultura do Estado (Secult), apresenta, gratuitamente, no 
palco do Largo Quincas Berro D’água, a banda Neto Lobo e a Cacimba. 
 
O grupo mistura a linguagem pop com elementos típicos da música nordestina e 
afrobaiana. No repertório, releituras de canções do universo musical nordestino, além 
de composições como Zefirino Faz a Feira, Mariana do Amparo e Eu Sou do Gueto.  
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