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Diário Oficial ANO DA FRANÇA NO BRASIL 
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Diário Oficial Ibero-americanos debatem na Bahia promoção da igualdade 
étnico-racial 

INTERCÂMBIO n Durante três dias o seminário vai avaliar as políticas públicas 
implementadas por países da Ibero-América  

As políticas de promoção da igualdade implementadas pelos países ibero-americanos 
estarão em debate a partir deste domingo no Hotel Vila Galé, em Ondina, durante o 
Seminário Experiências Ibero-americanas de Políticas Públicas de Promoção da Igualdade 
Étnico-Racial com Perspectiva de Gênero. 

O evento visa o intercâmbio e a disseminação das ações governamentais dessas nações 
nessa linha de atuação. 

Para a abertura, às 18h, está prevista a participação do governador Jaques Wagner, do 
titular da Secretaria Geral Ibero-americana (Segib), Enrique Iglesias, do ministro da 
Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade (Seppir), Edson Santos, e da 
secretária de Promoção da Igualdade, Luiza Bairros. 

Durante os três dias de debate, serão discutidas os temas Construção da igualdade racial 
como campo das políticas públicas, O papel da sociedade civil na promoção da igualdade 



étnico-racial e de gênero, e As experiências brasileiras e ibero-americanas em políticas 
públicas. 

Outras abordagens tratarão do papel da estatística para a elaboração de políticas públicas 
de promoção da igualdade étnico-racial, e do papel das agências e organismos 
internacionais na promoção da igualdade étnico-racial e de gênero. 

Além das plenárias, durante o encontro serão realizadas reuniões bilaterais com 
representantes de outros países e parceiros brasileiros para estabelecer novas parcerias e 
trocas de informações. 

A programação inclui, ainda, o lançamento do livro Turismo Étnico na Bahia, da jornalista 
Clarissa Amaral, e uma agenda cultural com show de Os Ingênuos, na abertura, e do 
Cortejo Afro, no Pelourinho, nesta segunda-feira. 

  

Parceria - O seminário integra a ampla programação do Novembro Negro, projeto 
coordenado pela Secretaria de Promoção da Igualdade (Sepromi) em parceria com o 
Conselho de Desenvolvimento da Comunidade Negra (CDCN), em alusão ao 20 de 
Novembro, Dia Nacional da Consciência Negra. 

O encontro reúne representantes dos países da Ibero-América, região geográfica que 
compreende os dois países da Península Ibérica – Portugal e Espanha – e os da América 
Latina hispanófona e lusófona – que têm como idioma, respectivamente, o espanhol e o 
português –, por afinidade histórica, cultural e linguística. 

A realização do evento é uma parceria do Governo da Bahia, por meio da Sepromi, com a 
Segib, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), o Fundo de Desenvolvimento das 
Nações Unidas para a Mulher (Unifem) e a Seppir. Conta ainda com o apoio das secretarias 
estaduais de Cultura (Secult) e Turismo (Setur) e da Prefeitura de Salvador, por meio da 
Secretaria Municipal da Reparação (Semur). 
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Diário Oficial Festival de Músicas Mestiças é aberta no Museu Du Ritmo 
 
   
Governador Jaques Wagner 
lembrou que o festival e a 
exposição fortalecem cultura 
negra no estado  
 
 
O Ano da França no Brasil ganhou 
reforço ontem com o Festival de 
Músicas Mestiças que acontece no 
Museu Du Ritmo até este domingo, 
encerrando a programação oficial do 
acordo de cooperação cultural entre 
os dois países. O festival reuniu 

artistas franceses, baianos, de países africanos e caribenhos. Além do festival, houve a 
exposição de música negra. O Festival de Música Mestiça de Angoulême foi criado por 
Christian Musset na região francesa de Poitou-Charentes, em 1976. Tem como objetivo a 
promoção da música urbana e contemporânea da África e países da diáspora africana, 
mostrando ao mundo ocidental a criação artística nesses países e oferecendo uma 
plataforma de expressão e intercâmbio aos participantes.  



 
Já a exposição é um pouco do que será o Centro da Música Negra, que funcionará no 
Museu du Ritmo. O projeto terá exposições totalmente digitais, com apresentações em TV 
de plasma, proporcionando experiência sensorial aos visitantes. A previsão é que o centro 
seja finalizado em 2010.  
Cultura negra - O Governo do Estado atuou na atração do evento para a Bahia, apoiou 
financeiramente, via Fundo de Cultura do Estado, além de articular junto aos governos 
brasileiro e francês suplementos financeiros.  
Para o governador Jaques Wagner, o festival e a exposição da música negra fortalecem a 
cultura negra no estado, além de serem um intercâmbio entre os dois países.  
"O festival traz o estilo musical de vários países, como Cabo Verde, Haiti, Senegal, entre 
outros. São países africanos e caribenhos que têm como idioma o francês e o português. 
Portanto, um intercâmbio cultural e, além disso, o evento dá inicio às comemorações do 
Dia da Consciência Negra", afirmou o governador.  
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Diário Oficial Balé Teatro Castro Alves se apresenta em Camaçari e Ilhéus 
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Portal. Ba. Gov Chorinho do grupo Os Ingênuos embala o Pelourinho 

O Pelourinho Cultural, programa da Secretaria Estadual de Cultura (Secult), presenteia os 
baianos e turistas com uma noite de choro com o grupo Os Ingênuos. O evento acontece 
na próxima terça-feira (17), às 21h, no Largo de Quincas Berro d’Água, no Pelourinho. 
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Portal. Ba. Gov Balé do TCA se apresenta em Camaçari e Ilhéus 

O Balé Teatro Castro Alves (BTCA) se apresenta este mês nas cidades de Camaçari e Ilhéus 
com dois de seus melhores momentos da temporada deste ano, mostrando o vigor e a 
criatividade da dança contemporânea também para o público do interior baiano. 

Na próxima quarta-feira (18), o BTCA estará no Teatro Cidade do Saber, em Camaçari, 
com o espetáculo Isadora, do coreógrafo mineiro Luiz de Abreu. A apresentação será às 
19h30, dentro da programação do 1º Fórum da Cultura e Juventude de Camaçari. 

Em Ilhéus, o balé será um dos destaques da 3ª Conferência Estadual de Cultura. O 
primeiro espetáculo acontece no dia 27, no Centro de Convenções Luís Eduardo Magalhães, 
às 20h, com a coreografia Áfrika, do espanhol Victor Navarro. E no dia 28, o BTCA estará 
no Teatro Municipal de Ilhéus, às 20h, apresentando Isadora. Os espetáculos têm entrada 
gratuita. 
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A Tarde Festival de música reúne 10 mil pessoas em Porto Seguro 

Evento apresentou novos talentos de todo o País, além de artistas consagrados como 
Guilherme Arantes 
 
MÁRIO BITTENCOURT Porto Seguro 
 
Cerca de 10 mil pessoas se concentraram na Passarela do Álcool, em Porto Seguro, sexta e 
sábado, para acompanhar o III Festival e Música do Descobrimento, que reuniu 20 novos 
talentos de todo o País, alémde artistas e grupos consagrados como Guilherme Arantes e 
Daniela Mercury. 
 
Para um município que foi manchete nos principais meios de comunicação do País por 
causa do surtode meningite C – a forma mais letal da doença e que fez nove vítimas, 
sendo que seis delas foram a óbito –, o número de pessoas reunidas foi considerado muito 
bom pela organização do evento. 
 
Pelo clima do festival, que reuniu músicos e turistas da região e de outros estados, como 
Minas Gerais, Pernambuco e Rio de Janeiro, ninguém mais lembrava da meningite ou de 
qualquer outra doença. 
 
“Vir a Porto e ter a sorte de participar de um festival desses, com cantores maravilhosos é 
um privilégio. Me considero um sortudo. Se ano que vem elefor nessamesma época, 
quando tiro férias, vou aproveitar e vir”, afirmou o empresário mineiro Roger Carlos dos 
Santos Lima, 34, morador de Valadares, que estava acompanhado da esposa e de dos dois 
filhos pequenos. 
 
Polêmica Para o cantor Guilherme Arantes, que se apresentou na noite de sexta-feira, a 
importância dos festivais é que ele valoriza quem corre atrás para mostrar seu trabalho. 
“Isso me lembra muito o meu passado. 
 
É uma emoção diferente tocar em um festival e em um show comum”, afirmou. 
 
Guilherme Arantes também foi polêmico: “O som que a Bahia produz hoje, com cantores 
bombados e sem conteúdo, letras nostálgicas, vai acabar em breve. Penso que há um 
pessoal novo aí fazendo um trabalho interessante, com pop, e o monopólio da axé music 
vai acabar. E a queda vai ser grande”, profetizou o artista. 
 



Apesar da má qualidade na equalização do som, o III Festival de Música do Descobrimento 
também revelou talentos. 
 
“Estou muito feliz em estar aqui e poder apresentar nosso som para esse público 
maravilhoso”, frisou Eduardo Tarcício, cantor da banda Dias de Truta, do município mineiro 
de Divinópolis. 
 
A assessoria de imprensa do evento informou ontem que, por motivo de doença de parente 
de um dos integrantes dos Titãs, a banda cancelou a apresentação, e foi substituída por 
Daniela Mercury. 
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A Tarde Festival de Músicas 
 
Mestiças: último dia O fim de semana contou com um intercâmbio cultural entre as 
sonoridades do continente africano e da Bahia. No último dia de encontros, fazem shows a 
cantora Mounira Mitchala, do Chade, que receberánopalco a percussão do Olodum, e o 
reggaeman Tiken Jah Fakoly, da Costa do Marfim, que terá como convidado Lazzo 
Matumbi. Festival de Músicas Mestiças / Hoje, 18h / Museu du Ritmo (antigo Mercado de 
Ouro) / R$ 10 e R$ 5 
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A Tarde O papel do artista Auguste Rodin na história da arte 
ocidental 

PRISCILA LOLATA Crítica, curadora e mestre em história da arte 
 
Salvador, nesse momento e nos próximos três anos, hospeda trabalhos do artista Auguste 
Rodin. 
 
Diante de tantas controvérsias sobre a implantação doMuseu Rodin na cidade, e os gastos 
altíssimos para a efetivação da vinda de 62 obras – com seguro avaliado em em 10 milhões 
de euros, o equivalente a R$ 26 milhões, com gastos para trazer as peças em torno de R$ 
1,5 milhões –, é bom entender o papel desse artista na história da arte ocidental. 
 
Amante da estatuária clássica e grande estudioso de Michelangelo, Rodin nasceu no mesmo 
dia que o pintor impressionista Claude Monet, 18 de novembro de 1840. Grande escultor, 
reconhecido no seu tempo, também não foi poupado de ásperas críticas e comparações 
com os então considerados rebeldes impressionistas. 
 
Desprezando o aspecto de acabamento e assim permitindo que a imaginação do espectador 
flua, ele mantém partedapedra no estado bruto em algumas obras. O artista buscava a 
ideia de que a escultura estava ganhando forma naquele instante. 
 
Porém, muitos não compreendiam sua elaboração e o consideravam um excêntrico, quando 
não um preguiçoso. 
 
Para o grande público daquela época, um bom trabalho artístico tinha que ter acabamento 
perfeito. Como Rodin tinha respaldo suficiente, para que se soubesse que o que ele fazia 
não provinha de uma ignorância e, sim, de uma intencionalidade, sua influência contribuiu 
para a aceitação do impressionismo fora do ciclo dos admiradores daquele novo 
movimento. 
 
Além dos novos procedimentos técnicos, a atitude contra os preconceitos e as convenções 
do mundo burguês foram também disseminadas pelos impressionistas. 
 
Rodin não chega a reestruturar a forma plástica da escultura, ele extrapola o equilíbrio 
clássico e o elogio aos heróis da produção escultórica de até então. Não era impressionista 



no que leva o sentido dos principais interesses desse movimento– os efeitos da luz e da cor 
– e sim por não valorizar o acabamento formal das peças, considerando a obra acabada 
quando atingisse sua finalidade artística. 
 
Há historiadores da arte que colocam a produção de Rodin como realista, por não haver 
nela a idealização da realidade. E, ainda, é considerada romântica, em decorrência da forte 
emoção que traduz. 
 
Conhecer o contexto e as denominações estilísticas sobre a obra de Rodin nos mostra o 
porquê de ela ser tão importante paraa história da arte.Ofato de serem de gesso ou bronze 
não aumenta ou diminui a importância da peça. Boa parte do processo de produção do 
artista tinha origem nas obras feitas em argila, depois eram tirados os moldes em gesso e, 
então, reproduzidos em bronze. 
 
Mais do que nunca a reprodutibilidade técnica faz parte dos procedimentos do fazer 
artístico contemporâneo. Por isso, o julgamento do valor estético, por quem entra em 
contato com a obra e sente se tem ou não uma fluidez de sensações, vai além do 
material.Aspeças que estão disponíveis no Palacete das Artes Rodin Bahia, em Salvador, na 
exposição Auguste Rodin,Homem e Gênio são de gesso.Então é ver e sentir. 
 
AUGUST RODIN, HOMEM E GÊNIO / PALACETE DAS ARTES RODIN BAHIA / DE TERÇA A 
DOMINGO, DAS 10H ÀS 18H / ATÉ 27.10.2012 / ENTRADA GRATUITA 
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A Tarde Teatro Mágico e Jau na Concha Acústica 

A trupe do Teatro Mágico volta a Salvador para se apresentar na Concha Acústica do Teatro 
CastroAlves, nodia21,às 18horas, com o espetáculo Teatro Mágico – Segundo Ato. O grupo, 
que mistura circo, teatro e poesia, divide o palco com o cantor Jau, que preparou um mix 
de seus sucessos, novidades e releituras de clássicos da MPB. 
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A Tarde O RACISMO MATA A ALMA E TAMBÉM DESTRÓI O FÍSICO 

Luislinda Valois 
 
CAROLINA MENDONÇA Web TV A TARDE 
 
Alunadeescola pública e filhadepaisexigentes com a disciplina e os valores, LuislindaValois, 
67, tornou-se a primeira juíza negra do Brasil. Pioneira, ela proferiu a primeira sentença 
contra racismonoPaís, garantindoque a empregada doméstica Aíla Maria de Jesus recebesse 
indenização do supermercado de Salvador que a acusou injustamente de roubar um frango 
e um sabonete. Em 2006, ganhou o Primeiro Prêmio de Acesso à Justiça, pelos programas 
que criou em prol da população carente. Este ano, sua trajetória virou tema de um 
programa da BBC de Londres sobre o negro no mundo. Ainda em 2009, depois de amargar 
inúmeras situações de preconceito racial, lançou o livro O Negro no Século XXI, emque faz 
um desabafo pessoal e fala da história dos afrodescendentes. Filha de Iansã, a guerreira 
sonha ser desembargadora. 
 
Como foi sua infância? Nasci na Avenida Carmosina. 
 
Mais tarde, mudamos para a Fonte do Capim e depois para a Capelinha de São Caetano, 
numa casa faxinada (feita de palha de coqueiro e chão batido). Minha mãe era professora, 
mas, como era muito negra, fazia osconcursos,passava e quando apresentava o retrato, 
não conseguia ser nomeada. De tanto sofrimento, ela foi ser lavadeira. 
 
Lavou muita roupa para famílias da Barra e da Graça e, com isso, meus pais conseguiram 



fazer uma casa de taipa, por meio de mutirão. 
 
Passamos dificuldades, mas meus pais sempre priorizaram nossa educação e saúde. Aos 7 
anos de idade, decidi fazer o curso de datilografia, pois sempre fui precoce nas minhas 
coisas, mas não tínhamos dinheiro e comecei a trabalhar. 
 
Ajudava minha mãe lavando e passando fraldas. 
 
Juntei o dinheiro eme formei em datilografia, foi uma festa. 
 
Enfrentou preconceito por ser negra? Aos 9 anos, meu professor dedesenho pediuumcerto 
material escolar. Meu pai fez um esforço e comprou um que não era exatamente o que ele 
queria. Na sala de aula, em frente de toda a turma, ele me disse que, se eu não tinha 
condições de estudar, fosse fazer feijoada na casa dos brancos. Saí da sala chorando de 
raiva, mas depoisvoltei e respondi a ele que continuaria a estudar, me tornaria juíza e 
voltaria lá para prendê-lo. 
 
Essa foi apenas a primeira de muitas. 
 
Por isso seguiu a carreira de juíza? Na verdade, antes disso, pensei em estudar teatro, mas 
meu pai não deixou. 
 
Estudei filosofia, mas não levei em frente. Fiz Direito aos 35 anos. Acho que trouxe a 
marca daquela situação dentro de mim. Até hoje, me emociono ao lembrar. 
 
É uma dor muito grande. 
 
Mas,como soucorajosa, conquistei o que quis. 
 
Foi vítima de preconceito no ambiente da magistratura? Fui e ainda sou. Depois que me 
formei, passei em primeiro lugar no concurso para procuradora do DNER (Departamento 
Nacional de Estradas e Rodagem). Poderia escolher onde assumir o cargo, dentro das 
vagas existentes, mas nãome deixaram. Disseram que a vaga da Bahia não poderia ser 
minha e memandaram escolher Sergipe ou Paraná. 
 
Fui para o lugar mais longe. 
 
Para se ter uma ideia, num universo de 600, 700 juízes, sou a sétima mais antiga do 
Estado.Tenho 25anos na magistratura e todas as condições para ser desembargadora e 
não consigo nem ser convocada para um tribunal. Outros mais novos, parentes de 
autoridades e personas gratíssimas, já estão lá há muito tempo. Pior, da segunda vez que 
pedi a revisão de cálculo para ser desembargadora, fizeram uma interpretação errada e 
passei a responder a um processo. É o terceiro a que respondo imotivadamente. Os dois 
primeiros foram arquivados. 
 
A senhora já disse que a Bahia é onde o negro recebe o pior tratamento. 
 
Já estive em quase todos os lugares do mundo. Morei muitos anos no Paraná e lá sou 
muito bem tratada, mas aqui é terrível. Digo que tem que ficar negro por 48 horas na 
Bahia pra sentir. 
 
Há alguns anos, fui com meu filho e minha nora visitar uma casa num condomínio, com 
interesse de comprar. Fomos perseguidos pela equipe de segurança, pois acharam que nós 
éramos assaltantes. 
 
Outra vez, meu filho tinha comprado uma caminhonete nova e fomos dar um passeio. Na 
estrada, fomos parados e maltratados numa blitz. Me vi obrigada a mostrar o documento 
funcional, porque tive medo de violência. Se nós passamos por isso, imagine o pobre da 
periferia? Já pensei em me matar por causa disso, mas resolvi transformar essa vontade no 



livro “O negro no século XXI”. Digo que o racismo mata a alma e também destrói o físico. 
 
Como vê as cotas e aprovação do Estatuto da Igualdade? Lutei muito pelas cotas, apesar 
de entender que estas não podem se tornar permanentes. É preciso investir em 
educação.O estatuto veio em boa hora, mas precisa ser melhorado. 
 
WWW.ATARDE.COM.BR Veja o vídeo completo da entrevista no A TARDE On Line 
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A Tarde Salvador sedia comemoração nacional pelo 20 de novembro 

CLEIDIANA RAMOS 
 
Além das duas já tradicionais marchas, organizadas pela Coordenação Nacional de 
Entidades Negras (Conen) e pelo Fórum de Entidades Negras, o Dia Nacional da 
Consciência Negra em Salvador, no próximo dia 20, terá um ato público na Praça Castro 
Alves com a presença do presidente Lula. 
 
Acapital baiana seráasededa comemoração nacional. A festa começará às 14 horas. O ato 
na Praça Castro Alves está sendo organizado pela Secretaria Especial de Políticas Públicas 
para a Promoção da Igualdade Racial (Seppir). 
 
Em direção à Praça Castro Alves, vai seguir acaminhada organizada pela Conen, que saido 
CampoGrande, a partir das 14 horas, e também a promovida pelo Fórum de Entidades 
Negras, que parte da Liberdade, às 15 horas, e é liderada pelos blocos afros Ilê Aiyê, Os 
Negões, Malê Debalê, Okanbí, dentre outros. 
 
O GrupoA TARDEpreparou conteúdo multimídia para comemorar a data. Serão veiculadas, 
durante a semana, reportagens em áudio, vídeo e texto, além de um caderno especial que 
circula dia 20. 
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Correio Saltur: Carnaval 2010 não muda 
Osmar Marrom Martins | Redação CORREIO  

“Enquanto eu estiver à frente, a Saltur será o órgão executor do Carnaval, captando os 
recursos necessários para a sua realização e fazendo a contratação dos artistas”. A 
declaração é do presidente da empresa de turismo de Salvador, Claudio Tinoco, 
esclarecendo o ruído no meio carnavalesco com a indicação do empresário Misael Tavares, 
ex-presidente da antiga Emtursa, como representante da prefeitura no Conselho do 
Carnaval.  

Os outros são Reginaldo Santos, da Associação dos Blocos, e o secretário estadual de 
Cultura, Márcio Meireles, representante do governo. Tinoco espera despachar com o 
prefeito para saber qual o desejo dele sobre as atribuições de cada um dos envolvidos no 
Carnaval. 

Empenhado na organização da festa em 2010, que vai comemorar os 60 anos da invenção 
do trio elétrico por Dodô & Osmar, e os 25 anos do surgimento da axé music, o presidente 
da Saltur está negociando com o cantor e compositor Moraes Moreira seu retorno à folia 
baiana depois de anos afastado. Moraes deve desfilar num trio especial nos circuitos Dodô 
(Barra/Ondina) e Osmar (Campo Grande/Avenida) ocupando a vaga que era do Expresso 
2222 de Gilberto Gil. 

Com muitas novidades, incluindo um estatuto e uma central de gestão, o Carnaval que se 
aproxima reserva uma boa surpresa para o folião, que terá mais espaço nas 



arquibancadas, passando de 1,6 mil lugares atuais para sete mil. No quesito recursos, a 
OCP Comunicação e a Mago Comunicação são as agências que formam o consórcio 
vencedor da concorrência realizada para escolher os responsáveis pela comercialização de 
cotas de patrocínio do Carnaval de Salvador.  

O contrato celebrado com a Saltur é válido por três anos, compreendendo os carnavais de 
2010, 2011 e 2012. A OCP fez parte do consórcio vencedor da primeira concorrência em 
2007. E a Mago Comunicação faz parte da Caco de Telha Entretenimento, que administra a 
carreira de Ivete Sangalo. 
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Correio Ano da França no Brasil termina com avaliação positiva para 
o país 

Foi encerrado neste domingo (15), em São Paulo, o ano da França no Brasil, com uma 
avaliação positiva, tanto do lado francês quanto do brasileiro.  

O evento teve início no dia 21 de abril deste ano e foi uma continuidade do ano do Brasil 
na França, realizado em 2005. Durante o evento de encerramento, o ministro da Cultura, 
Juca Ferreira, disse que mais de 30 países já demonstraram interesse em afinar as relações 
com o Brasil, incluindo Itália, Índia, países da Europa, África e Ásia.  

'Já acertamos com a Bélgica a realização de um evento semelhante em 2011. O Brasil 
entrou para o hall de países que já despertam interesse de outros', disse o ministro.  

O ano da França no Brasil teve mais de 560 eventos realizados em 80 cidades e um 
investimento do governo brasileiro próximo a R$ 55 milhões. Do lado francês, o 
levantamento preliminar dos recursos indica o aporte direto de 10 milhões de euros e 
outros 10 milhões de euros utilizados na produção e realização de eventos. 'O evento 
renovou as relações entre os dois países, que já eram antigas', disse Juca Ferreira.  

Segundo Danilo Miranda, presidente do comissariado brasileiro, mais de 1,5 mil projetos 
foram apresentados, dos quais 745 receberam a chancela dos organizadores.  

'Queríamos realizar não apenas ações pontuais, mas também projetos de caráter 
permanente. Conseguimos isso em vários lugares, entre eles a restauração de obras e a 
instalação de um centro de músicas negras na Bahia', disse Miranda, ao lembrar que mais 
de 50 milhões de pessoas em todo o Brasil tiveram algum tipo de contato com os eventos 
realizados.  

Para o embaixador francês no Brasil, Antoine Pouillieute, o um dos objetivos de realizar um 
ano da França era mostrar aos brasileiros uma França mais moderna, aberta, com uma 
programação que envolvesse as áreas culturais, econômicas e acadêmicas. 'O evento foi 
um apoio às parcerias estratégicas dos dois países. Passamos de uma amizade formal para 
uma intimidade operacional', disse Pouillieute. 

(As informações são do G1) 
  

VEÍCULO TÍTULO 

Bahia Já CONFIRA A AGENDA DO PELOURINHO CULTURAL PARA 
FINAL DESTE MÊS 

 
Agenda Pelourinho Cultural 
Semana 16/11 a 22/11 

 
16, segunda - Ensaios no Pelô: Cortejo Afro  



Com elegância, alto-astral e roupas exuberantes, o grupo mistura influências africanas e 
batidas eletrônicas. 
 
:: 21h, R$ 20, Largo Tereza Batista  
 
16, segunda - Teatro: Nú Buzú  
 
O  espetáculo, que tem como principal idealizadora a Tânia Tôko (Neusão de Ó Paí  Ó), 
retrata com humor o cotidiano das pessoas que utilizam o transporte público para ir e vir 
diariamente.   
 
:: 20h, Gratuito, Largo Pedro Archanjo 
 
17, terça - The African Bar - Bloco Olodum 
 
:: 21h, R$ 30, Largo Tereza Batista 
 
17, terça - Dão e DJ Sankofa 
 
O cantor e compositor baiano Dão e o DJ ganês Sankofa homenageiam a música negra e 
africana no show que faz parte da Semana da Consciência Negra que acontece nos largos e 
ruas do Pelourinho.  
:: 21h, Gratuito, Largo Pedro Archanjo 
 
17, terça - Os Ingênuos 
O grupo foi o principal responsável por trazer o movimento do choro a Salvador, tendo 
fundado em 1977 o Clube de Choro da Bahia. O show vai apresentar um repertório 
composto por músicas de Jacob do Bandolim, Waldir Azevedo e Pixinguinha, além de 
composições de autoria de Edson Sete Cordas, líder do grupo. 
 
:: 21h, Gratuito, Largo Quincas Berro D'Água 
 
18, quarta - Ensaios no Pelô: Bloco Afro Muzenza 
 
:: 20h, R$ 20, Largo Tereza Batista  
 
18, quarta - Encontro de Blueseiros 
A banda anfitriã do encontro será a Água Suja, liderada pelo baixista, diretor e idealizador 
do projeto, Jerry Marlon. Grande nomes do blues subirão ao palco, como o guitarrista 
paulista André Cristovam, o guitarrista norte-americano, radicado na Bahia, Lon Bové, 
além de grandes instrumentistas baianos do gênero. 
 
:: 21h, Gratuito, Largo  Pedro Archanjo 
 
18, quarta - Kakau Araujo e Catadinho do Samba 
:: 20h, Gratuito, Largo Quincas Berro D'Água  
 
19, quinta - Ensaios no Pelô: Afrodisíaco 
Jau dá continuidade a temporada de ensaios que agitaram o Pelourinho. No repertório 
grandes sucessos da MPB como Drão e Alegria, Alegria, além de canções do compositor 
que já ganharam o público como Topo do Mundo e Flores da Favela. 
 
:: 21h, R$ 30, Largo Tereza Batista 
 
19, quinta - Semana do Observatório Humano 
Palestrão com Arani Santana, Alseny Soumah, Karamba Dioubaté, Tiganá Santana e 
Sankofa. 
 
:: 16h, Gratuito, Largo Pedro Archanjo 



 
19, quinta - Pelô Pé de Serra: Sebastiana 
O projeto apresenta shows de forró com bandas que agitam o cenário baiano, buscando um 
resgate de ritmos de raízes nordestinas, como o forró pé de serra, xote e baião. 
 
:: 21h, Gratuito, Largo Quincas Berro D'Água 
20, sexta - Música em Todos os Ouvidos: Orkestra Rumpilezz (BA)/ Ska Maria 
Pastora (PE)/ Orquestra Brasileira de Músicas Jamaicanas (SP) 
No dia da Consciência Negra o ska e as células rítmicas afro-baianas serão a tônica da 
noite. A Orquestra Brasileira de Música Jamaicana tem chamado a atenção do público pelos 
arranjos de clássicos da música brasileira como Carinhoso (Pixinguinha) e Águas de Marco 
(Tom Jombim) em ritmo de Ska. Já a Ska Maria Pastora, de Olinda, toca frevos em ritmo 
de Ska. A Orkestra Rumpilezz inova com composições inspiradas nos ritmos dos toques 
para os orixás e lançou seu primeiro disco em São Paulo no final de outubro deste ano. 
:: 20h, R$ 10 e 5, Largo Pedro Archanjo 
 
20, sexta - Conferência Sociologia Angolana 
:: 17h, Gratuito, Praça das Artes 
20, sexta - Abertura da Exposição Luanda, Suave e Frenética 
:: 19h, Gratuito, Galeria Solar Ferrão 
 
20, sexta - Banda Next 
Grupo angolano é um dos grandes nomes da música africana contemporânea que realiza 
um trabalho de resgate de composições dos anos 70, 80 e 90, acrescentando ritmos 
modernos, como o blues norte-americano. 
::20h30, Gratuito, Praça das Artes 
 
20 a 22, sexta a domingo - Circuito Benin na Bahia 
O evento tem o propósito de difundir e valorizar a cultura afro-baiana, através de uma 
série de atividades culturais. O Benin, que inicialmente parece tão distante, é, na verdade, 
muito próximo culturalmente dos baianos. A exemplo da missa do Senhor do Bonfim, que é 
realizada na capital do Benin, Porto Novo. Também podemos notar a influência brasileira 
na "burrinha", música que é uma versão do samba brasileiro , assim como na culinária, 
arquitetura e modo de se vestir de seu povo. 
 
Programação: 
20/11 
18h às 18h30 - Apresentação do Balé Nacional do Benin  
18h40 às 19h30 - Grupo Gêge Nagô  
20h às 21h30 - Show Afrobatá 
22h às 00h - Show Jau (Afrodisíaco) - participação de Margareth Menezes (Homenagem a 
Neguinho do Samba) 
21/11 
18h30 às 19h - Apresentação dos Bourian  
19h às 20h30 - Show Samba e Burrinha numa nota só! /Barlavento  
21h às 20h30 - Show Juliana Ribeiro 
22/11 
18h - Show Especial - Olodum recebe o Benin no pôr do sol - congraçamento de todos os 
artistas baianos e o Balé do Benin no palco.   
:: 18h30 (20), 19h (22), 18h (21), Gratuito, Largo do Pelourinho 
 
21, sábado - Educadora FM Tô no Pelô: Sé é Bom a Gente Toca 
19h - Transmissão ao vivo 
20h - Educadora no Pelô, 2 anos da Faixa Preta. Atrações: Renegado, Kebra Nagast, Ilê 
Aiyê, Grupo Kuduro e DJ's. 
::19h, Gratuito, Largo  Tereza Batista 
21 e 22, sábado - Arte Negra em Defesa da Vida e da Liberdade 
:: 15h, Gratuito, Largo Pedro Archanjo 
 



21, sábado - Malu Soares 
:: 21h, Gratuito, Largo Quincas Berro D'Água 
 
21 e 22, sábado e domingo - Feira do Mauá 
:: 10h, Gratuito, Cruzeiro 
22, domingo - Dança de Rua Invadindo a Praça 
:: 16h, Gratuito, Largo Tereza Batista 
22, domingo - Viva a Música e o Livro 
:: 20h, Gratuito, Largo Quincas Berro D'Água 
 


