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VEÍCULO TÍTULO  

Diário Oficial Governo do Estado mobiliza a Bahia em torno do projeto 
Novembro Negro 

 
CELEBRAÇÃO -Ampla programação estimula debate sobre relações sociais 
discriminatórias e conquistas da população negra  
 
A Praça Castro Alves concentrará as manifestações do dia 20 de Novembro, com 
participação do presidente Luís Inácio Lula da Silva 
 
 
Qual a condição da pessoa negra na sociedade contemporânea? Esta é a reflexão proposta 
pelo 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.  
 
Desde o início do mês, uma ampla programação vem sendo desenvolvida, na capital e no 
interior do estado, com o objetivo de provocar a mobilização e o debate sobre o racismo, 
as relações sociais discriminatórias e as conquistas da população negra baiana e brasileira. 
Este ano, a ação ganha caráter internacional, com a inclusão do Seminário Experiências 
Ibero-americanas de Promoção da Igualdade Étnico-Racial que, entre domingo e ontem, 
reuniu representantes de 22 países no Hotel Vila Galé, em Ondina.  
 
Caráter nacional - A celebração do 20 de Novembro, em ato público na Praça Castro 
Alves, com a presença do presidente Lula, confere o caráter nacional do projeto. No 
estado, a população é envolvida por várias ações promovidas pelos movimentos negros, 
órgãos do Governo do Estado e Prefeituras de todos os territórios de identidade.  
 
São diversas exposições, mostras de filmes, conferências, oficinas, marchas, seminários, 
realizados em Salvador e em municípios como Alagoinhas, Lauro de Freitas, Camaçari, 
Conceição da Feira, Irecê, Porto Seguro, Seabra, Souto Soares, Ituberá, Itacaré e Juazeiro, 
sempre com abordagens étnico-raciais.  
Ao público em geral, a chamada à reflexão sobre o contexto do racismo no Brasil chega por 
uma forte campanha publicitária, lançada pela Sepromi em veículos de comunicação como 
outdoors, TV, rádio, jornal, revistas, ônibus e mobiliários urbanos. "A nossa ideia é 
consolidar um ambiente favorável para a implementação de políticas de promoção da 
igualdade racial no estado", afirma a secretária de Promoção da Igualdade, Luiza Bairros, 
que destaca o decreto estadual de Políticas para as Comunidades Remanescentes de 
Quilombos entre as ações de governo a serem lançadas no bojo do Novembro Negro.  
 
Diretrizes - O documento, que define as diretrizes das políticas públicas baianas para 
quilombos, será assinado pelo governador Jaques Wagner, em ato com participação do 
presidente Luís Inácio Lula da Silva, no 20 de Novembro, na Praça Castro Alves.  
 
A praça mais popular de Salvador será palco de outros atos, como a assinatura do Estatuto 
Nacional de Promoção da Igualdade Racial, pelo presidente Lula, e o anúncio do 
governador de comunidades que serão beneficiadas com a regularização de suas terras. 
Desta forma, a Praça Castro Alves será o espaço da celebração nacional do 20 de 



Novembro, concentrando todas as manifestações tradicionais da data, a exemplo das 
caminhadas que saem do Campo Grande e da Liberdade.  
Dia Nacional da Consciência Negra é uma homenagem a Zumbi dos Palmares 
 
A comemoração do 20 de Novembro como Dia Nacional da Consciência Negra surgiu na 
segunda metade dos anos 70 do século passado, no contexto das lutas dos movimentos 
sociais contra o racismo. O dia homenageia Zumbi, símbolo da resistência negra no Brasil, 
morto em uma emboscada, no ano de 1695, após sucessivos ataques ao Quilombo de 
Palmares, em Alagoas. Desde 1995, Zumbi faz parte do panteão de Heróis da Pátria. O dia 
se consolidou como um momento propício a reflexões sobre a situação da população negra 
no Brasil, à medida que as celebrações foram ganhando maiores proporções e angariando 
mais apoios. Hoje, em todas as regiões do país, são realizadas atividades relacionadas à 
temática e algumas capitais, como Rio de Janeiro e São Paulo, instituíram feriado municipal 
nesta data.  
 
Significados - Além de ser parte do calendário de atividades do Movimento Negro, o 20 de 
Novembro foi incorporado por algumas instituições oficiais, como a Fundação Cultural 
Palmares (FCP), vinculada ao Ministério da Cultura, e a Secretaria Especial de Promoção da 
Igualdade Racial (Seppir), ligada à Presidência da República.  
 
O 20 de Novembro tem muitos significados construídos no decorrer da sua consolidação. 
Como exemplo, faz referência à imortalidade de Zumbi, evidencia as denúncias e 
reivindicações da população negra e oportuniza balanço de conquistas e estabelecimento 
de agendas para o futuro.  
 
As homenagens a Zumbi alimentam as lutas de mulheres e homens negros pelo fim do 
racismo, mobilizando to- dos os setores organizados contra as desigualdades raciais, entre 
os quais as religiões de matriz africana, quilombos, movimentos de mulheres negras, 
associações de pesquisadores negros, quilombos educacionais, articulações por ações 
afirmativas, movimentos político-culturais jovens, organizações de juventude por acesso a 
justiça e a segurança pública.  
 

VEÍCULO TÍTULO 

Portal. Ba. Gov Sexta de Cinema exibe documentário sobre moradores de 
rua 

O Centro de Estudos da Saúde do Trabalhador (Cesat) dá continuidade ao projeto Sexta de 
Cinema no Cesat, com a exibição do documentário À Margem da Imagem, nesta sexta-feira 
(20), a partir de 14h, no auditório do Centro de Estudos e Terapia do Abuso de Drogas 
(Cetad), no Canela. 

Dirigido por Edvaldo Mocarzel, o documentário mostra a rotina de sobrevivência, o estilo de 
vida e a cultura dos moradores de rua de São Paulo, abordando temas como exclusão 
social, desemprego, alcoolismo, loucura, religiosidade e, como sugere o título, o roubo da 
imagem dessas comunidades, promovendo uma discussão ética dos processos de 
estetização da miséria. Os atores são os próprios moradores. 

Nesta edição, o comentarista/mediador será o sociólogo Antonio da Silva Câmara, 
professor do Departamento de Sociologia e da Pós-graduação em Ciências Sociais da Ufba. 
O projeto tem como objetivo introduzir novas práticas pedagógicas na saúde, visando 
preparar o público-alvo para uma leitura crítica e consciente das mídias e da realidade na 
qual estamos inseridos. 

“Nossa proposta é utilizar o cinema como recurso educacional que aproxima o indivíduo da 
realidade, contribuindo para a formação do cidadão”, explica a coordenadora do projeto, 
Fátima Falcão. 



A sessão de cinema é gratuita e destina-se a profissionais e estudantes das áreas de 
saúde, comunicação, sociologia e demais interessados nos temas enfocados. A entidade 
funciona na rua Araújo Pinho, Canela, em frente à Faculdade de Odontologia da Ufba. 

VEÍCULO TÍTULO 

Portal. Ba. Gov Centro Amélio Amorim obtém resultados positivos sob nova 
gestão 

Há um mês a Fundação Cultural do Estado da Bahia (Funceb), unidade da Secretaria de 
Cultura do Estado da Bahia (Secult), retomou a administração do Centro de Cultura Amélio 
Amorim, em Feira de Santana, administrada desde 2000 pela Universidade Estadual de 
Feira de Santana (Uefs). O balanço deste período de gestão revela resultados positivos. 

Os primeiros resultados da nova gestão são comemorados pela coordenadora do Amélio 
Amorim, Rebeca Rodrigues, que mensura a ampliação da divulgação do espaço e a 
programação do mês de outubro como fatores que estão agradando ao público, além de 
estarem motivando matérias e entrevistas na imprensa local. 

Os números demonstram que o público compareceu aos eventos gratuitos, a exposição 
Pierre Verger contabilizou 672 visitas registradas, o Circuito Popular de Cinema e Vídeo 
obteve um público de 82 pessoas para Os Três Patetas e 47 para O Gordo e o Magro e o 
Quinteto de Metais da Orquestra Sinfônica da Bahia (Osba) atraiu 49 espectadores. 

A peça 1,99, encenada por Ricardo Castro, teve 210 pagantes na quinta e 372 na sexta. Já 
as peças do Bando de Teatro Olodum também ampliaram o número de frequentadores do 
Centro – Ó Pai ó teve 174 pagantes e 240 assistiram Cabaré da Raça. 

Segundo a diretora de Espaços Culturais, Kátia Najara, nos meses de novembro e 
dezembro, a programação será composta por eventos pré-agendados pela Uefs, que serão 
honrados pela Funceb. 

Diálogo  

A proposta da Funceb é promover uma gestão participativa do Centro de Cultura Amélio 
Amorim, proposta esta que foi lançada por ocasião da recente reunião entre a Fundação 
Cultural do Estado da Bahia e a classe artística feirense, que contou com representantes de 
várias esferas da produção e gestão cultural da cidade. O evento, ocorrido no dia 26 de 
outubro, teve como objetivo facilitar o entendimento sobre a política de gestão dos espaços 
culturais Funceb, assim como sobre o processo de ocupação e dinamização destes espaços. 

Segundo Kátia Najara, o debate correu tranquilo, com atmosfera pacífica, simpática e 
colaborativa. “Apresentamos o manual de gestão dos espaços Funceb, que foi bem aceito e 
elogiado, esclarecemos dúvidas, abrimos espaço para que os grupos apresentassem 
algumas propostas e já estamos evoluindo na cessão de salas para os artistas, que 
ocuparão o Amélio por períodos de quatro meses, revogáveis ou não, a depender da 
demanda”. 

VEÍCULO TÍTULO 

Portal. Ba. Gov Educadora FM Tô no Pelô sacode a Praça Tereza Batista 

Os dois anos da Faixa Negra da Educadora FM 107.5 serão comemorados neste sábado 
(21) na Praça Tereza Batista, a partir das 19h, em mais uma edição do projeto Educadora 
FM Tô no Pelô, com transmissão ao vivo do programa Rádio África e uma série de shows 
que promete agitar o Pelourinho. 



A Faixa Negra foi ao ar pela primeira vez em novembro de 2007 e é formada pelos 
programas Tambores da Liberdade, Evolução Hip Hop, No Balanço do Reggae e Rádio 
África, transmitidos semanalmente nas tardes de sábado. 

VEÍCULO TÍTULO 

Portal. Ba. Gov Terreiros de candomblé de Salvador serão revitalizados 

Um total de 53 terreiros de candomblé de Salvador serão revitalizados a partir de uma 
parceria entre o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Urbano 
(Sedur), e a Associação Cultural de Preservação do Patrimônio Bantu (Acbantu). Um passo 
importante para a revitalização foi dado no sábado (14), com a publicação do aviso de 
licitação para selecionar a empresa responsável pelas obras. 

A Concorrência Pública será realizada no dia 14 de dezembro, às 9h30, no Auditório da 
Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), localizado no Edifício Capemi. Mais 
informações sobre a licitação podem ser obtidas na sede da Acbantu, situada à Rua João de 
Deus, nº 17, Pelourinho.  
O projeto prevê ações de regularização fundiária, reforma, ampliação e reparos gerais dos 
terreiros, preservando as características culturais e religiosas das comunidades de matriz 
africana. Ao todo, serão investidos R$ 2,4 milhões. 

A primeira etapa inclui a reforma de 12 terreiros, envolvendo R$ 279 mil, já transferidos 
para a conta da associação. Para a formação do convênio, foi realizado um levantamento 
das principais necessidades dos centros religiosos. Foram constatados problemas nas 
instalações elétricas, nos telhados e no sistema hidráulico.  
“É uma honra representar o governador na realização das obras de reparação destes 
terreiros, que são indistintamente importantes”, afirmou o secretário de desenvolvimento 
urbano, Afonso Florence. Para o chefe de gabinete da Secretaria do Planejamento (Seplan), 
Edson Valadares, a importância dos terreiros vai além da promoção da diversidade cultural 
e das crenças de origem africana. “Os terreiros contribuíram, ao longo da nossa história, 
com o fortalecimento da formação da identidade do nosso povo”, disse Valadares. 

VEÍCULO TÍTULO 

Portal. Ba. Gov Arte contemporânea de Angola chega a Salvador 

Diretamente da África para o Pelourinho, a Galeria Solar Ferrão comemora o Dia da 
Consciência Negra com a abertura da mostra internacional Luanda I Smooth and Rave 
(Luanda I Suave e Frenética). A exposição, sob a curadoria de Fernando Alvim, será 
lançada às 19h desta sexta-feira (20) e marcará o início dos eventos prévios da 2ª Trienal 
de Luanda no Brasil, que será realizada em 2010. 

O evento, promovido em Salvador pela Diretoria de Museus do Ipac (Secult/ BA), Fundação 
Sindika Dokolo e Soso Arte Contemporânea Africana, apresenta produções artísticas atuais, 
com criações em vídeo, instalação e fotografias dos artistas africanos Ihosvanny, Cláudia 
Veiga, Kiluanji e Yonamine. 

A exposição 

Luanda I Smooth and Rave (Luanda I Suave e Frenética) chega com o objetivo de difundir 
e contribuir para a legitimação dos fenômenos artísticos criados no continente africano. 
“Para o público local, é uma chance rara – e, tenho certeza, surpreendente –, de conhecer 
o trabalho de jovens artistas angolanos com amplo trânsito entre a Europa e África, todos 
conectados com temáticas e estéticas contemporâneas que muito se assemelham às 
tensões que impulsionam os artistas daqui”, afirma o diretor de Museus do IPAC, Daniel 
Rangel. “Este projeto orgânico e emocional propõe uma plataforma que assenta na 
ausência de um epicentro de análise, permitindo observar as mutações da história recente 



de uma cidade generosa e inclusiva”, considera o curador, Fernando Alvim, diretor da 
Trienal de Luanda e vice-presidente da Fundação Sindika Dokolo. 

Além de desconstruir uma percepção exótica a respeito da África, a mostra pretende 
apresentar Luanda e sua trajetória a partir dos olhares diversos dos quatro artistas. As 13 
obras que serão expostas na Galeria Solar Ferrão expressam as transformações sociais 
vivenciadas na cidade e as tensões causadas por um passado colonial recente, já que só 
em 1975 Angola tornou-se independente. “Na mostra, vemos um país que está se 
formando dentro de um contexto globalizado. As cores da África são representadas, mas 
esse não é o ponto de tensão principal das obras, pois os trabalhos tratam de temas 
contemporâneos, como a relação com a cidade, o patrimônio e a sociedade”, explica 
Rangel. 

Sobre os artistas 

Os quatro artistas que irão expor na Galeria Solar Ferrão nasceram em Angola, na década 
de 70, e acompanharam a reestruturação de um país recém-independente. Participaram, 
em 2007, do Primeiro Pavilhão Africano na 52ª Bienal de Veneza, com o projeto “Check List 
– Luanda Pop”. Cláudia Veiga é formada em Arquitetura de Interiores e em Fotojornalismo. 
Entre 2005 e 2008, foi coordenadora de Imagética da Fundação Sindika Dokolo. Já 
Ihosvanny é autodidata e promoveu, em Havana, as exposições individuais “Simbiosis”, na 
Associação de Beneficiários da Catalunha, em 2003, e “A Ritmo de tambor”, na Galeria 
Frida Khalo, em 2002, além de ter participado das coletivas “INPUT - Coleção Sindika 
Dokolo”, no Museu Nacional de História Natural (2008), e “BAI Arte 2005”, na Sede do 
Banco Africano de Investimentos, ambos em Luanda. 

Kiluanji tem explorado áreas artísticas como teatro e música e atualmente vem se 
dedicando à fotografia. Em 2006, participou da Feira Internacional de Arte Contemporânea 
(ARCO), em Madrid. Expôs também na 3ª Trienal de Guangzhou, no Museu de Arte de 
Guangdong, na China, em 2008. Sua produção artística já foi vista por públicos da 
Alemanha, Itália e África do Sul. 

A primeira Trienal de Luanda, em 2007, teve um papel fundamental na formação do artista 
plástico Yonamine, que este ano expôs na 9ª Bienal de Sharjah, em Dubai, um dos maiores 
eventos culturais do mundo árabe. Participou também, junto com artistas angolanos, 
brasileiros, cabo-verdianos e moçambicanos, da exposição “Réplica e Rebeldia”, que foi 
promovida em cidades do Brasil, Moçambique e Cabo Verde. 

A 2ª Trienal de Luanda 

Com o tema Geografias Emocionais, Arte e Afetos, a 2ª Trienal de Luanda está estruturada 
a partir de sete áreas: Artes Visuais, Arquitetura, Projetos, Arte Pública, Artes Cênicas, 
Exposições e Cidades. O evento, programado para o período de setembro a novembro de 
2010, se estende para além de Angola, envolvendo ações que serão realizadas em 30 
cidades, em países diversos. Luanda, por exemplo, vai receber a exposição brasileira Três 
pontes, montada para essa trienal, com curadoria de Daniel Rangel. Ayrson Heráclito, 
Dedé, Denissena, Eneida Sanches, Gaio, Ieda Oliveira, Marcondes Dourado, Naum Bandeira 
e o Grupo GIA estão entre os nomes confirmados para a mostra, que pretende atualizar a 
visão africana em relação à Bahia contemporânea. 

O curador 

Fernando Alvim, curador desta exposição e da II Trienal de Luanda no Brasil, é um dos 
principais responsáveis pela divulgação da arte contemporânea africana. Artista múltiplo, 
foi um dos curadores do Pavilhão da África na 52ª Bienal de Veneza e da exposição África 
Remix, que percorreu os principais centros de arte do mundo. Atualmente é também o 



vice-presidente da Fundação Sindika Dokolo em Angola, que detém uma das maiores 
coleções de arte contemporânea africana e é a realizadora da Trienal de Luanda. 
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A Tarde On Line Beira do Rio São Francisco ganha esculturas em protesto de 
artista 

Samara Duarte, da sucursal Juazeiro 
Ivan Cruz / Agência A TARDE 

 
Ledo Ivo e seu protesto na beira do rio 
Ivan Cruz / Agência A TARDE 

 
Criador e criatura... 
Ivan Cruz / Agência A TARDE 

 
Protesto do artista chama atenção dos moradores de Juazeiro 
Ivan Cruz / Agência A TARDE 



 
Estátuas na beira do rio São Francisco, do lado de Juazeiro 

Quem utiliza as barquinhas que fazem a travessia entre Juazeiro (BA) e Petrolina (PE) tem 
encontrado visitantes ilustres no ancoradouro do lado baiano. São três esculturas de quase 
três metros de altura, colocadas na semana passada. Uma representa São Francisco de 
Assis, e as outras, o compositor juazeirense João Gilberto e a “injustiça”.  

A ideia, segundo o autor das obras, o artista plástico Lêdo Ivo (que fez a escultura da 
figura folclórica Nêgo d’água e a colocou nas margens do rio), era fazer um manifesto  em 
favor  da arte de rua e do melhor aproveitamento do espaço de lazer na beira do rio. 
“Queria colocar a arte num lugar inusitado, fora de propósito, pois a arte de escultura não 
é só para museu, é para a rua”, disse.  

Ele defende o uso dos  três hectares da margem urbana do rio para a criação de um espaço 
de lazer e não de preservação da mata ciliar. Ele sugere que o espaço do ancoradouro das 
barquinhas seja transformado em um calçadão como o Aterro do Flamengo, no Rio de 
Janeiro, com pista de cooper, lojas comerciais, cais para as barcas e vegetação nativa. 
“Tudo respeitando a natureza. Vejo várias instituições vindo com crianças plantar árvores 
de 15 metros aqui, dizendo que é ecologia, mas eu acho que este não é bem o lugar.  A 
população deve  ter mais acesso ao rio. Mata ciliar é na área das encostas e não na 
cidade”, completa. “Eles (São Francisco e João Gilberto) são testemunhas da injustiça 
contra a população”, disse.  

O ambientalista Vitório Rodrigues, defensor da preservação da mata ciliar nas margens do 
São Francisco, concorda, em parte, com o artista. “Achei interessante a ideia das 
esculturas, mas acredito que a área pode ser urbanizada utilizando, sim, as espécies 
nativas que são plantadas lá”.  

Para Francisco Gonçalves, as esculturas são um apelo para a preservação do rio. “Não sei 
bem, mas acho que é um protesto contra o esgoto que passa aqui”, afirma. Dúvida 
também para a dona-de-casa Maria Pereira da Silva, que antes de pegar a barquinha, 
admirou as esculturas. “Eu não estou entendendo muito, mas acho que São Francisco de 
Assis está triste com o que acontece  com o rio, a falta de respeito”, declarou.  
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A Tarde Maria Bethânia reverencia a família em espetáculo que 
privilegia a interpretação 

Com ingressos esgotados para apresentações no TCA, Amor, Festa e Devoção traz 
repertório com 37 canções 
 
RONALDO JACOBINA - O apetite voraz de Maria Bethâniapelamúsica estálongedeser 
saciado. Em Amor, Festa e Devoção, show que a cantora apresenta nospróximos dias 22 
e23, às 20h, no TCA,nada menos que 37 canções compõem o repertório, a maioria 
pinçadas dos dois últimos CDs, Tua e Encanteria , lançados no mês passado. 



 
Se a paixão da artista é sem limites, a devoção dos seus conterrâneos por ela é ainda 
maior. 
 
Desde o último sábado, os ingressos para as duas apresentações estão esgotados. 
 
O espetáculo, que estreou há cerca deum mêsno Canecão,no Rio de Janeiro, e que 
inaugura a turnê em Belo Horizonte hoje, segue daqui para outras cinco capitais brasileiras. 
É, como Bethânia explica, uma homenagem a Dona Canô. 
 
“Uma noite, quando estava voltando do ensaio, fiquei pensando que o título do show, além 
de ter as palavras que me norteiam, temcomo subtextoafé,a esperança e a caridade, 
características fortes em minha mãe. 
 
São os seus ensinamentos para o bem viver“, explica. 
 
Segundo Bethânia, esses ensinamentos da mãe foram essenciais para ela. “Isso explica a 
energia e o seu espírito para com a vida, os seus 102 anos. Então resolvi traduzir em 
música tudo o que ela representa para mim“. 
 
Mas a homenagem não será exclusiva para Dona Canô, Não identificado, de 
CaetanoVeloso, foi incluída no repertório para reverenciar o pai, seuZezinho. “Esta era a 
música preferida dele, dentre todas as composições de Caetano.Meupai é minha grande 
força sempre“, revela. 
 
Reedição das parcerias O mano Caetano, aliás, é quem assina as canções que amarram o 
roteiro do show. Além de Não identificado, Bethânia incluiu Queixa , Drama , Dama do 
CassinoePronta pra Cantar. 
 
“Preciso fazer essa costura com as canções para tornar a coisa cênica. Tenho que ter 
canções para fechar, para amarrar, porque eu faço show com dramaturgia e Caetano, com 
suas letras extraordinárias, faz isso muito bem“, explica. 
 
Amor, Festa e Devoçãoreforça a parceria da artista com Fauzi Arap, que dirigiu grande 
parte dos shows de Bethânia ao longo de sua carreira. É ele quem assina , junto com ela, o 
roteiro deste espetáculo. “Fauzi não gosta mais de sair de casa para dirigir, prefere 
escrever. Então vamos criando juntos“, diz. 
 
Coube à diretora Bia Lessa, com quem Bethânia já vem trabalhando há algum tempo – ela 
assinou os cenários de Dentro do mar tem rio –, a responsabilidade de dirigir a artista e 
criar a cenografia do espetáculo, que privilegia o vazio. 
 
“Bia trabalhou com dois elementos: uma cortina de rosas vermelhas, e fotografias de 
fachadas decasas nordestinas, feitas pela Anna Miranda“, conta. 
 
Para completar a ambiência cênica, a iluminação ficou a cargo do premiado diretor de 
fotografia de cinema, Lauro Escorel. 
 
“Ele trouxe seu olhar cinematográfico e delicado“, diz. 
 
Acompanhada de uma banda menor – regida por Jaime Alem –que privilegiasuavoz, 
elamergulha no universo musical do interior do Brasil. 
 
Cantar na Bahia tem significado especial para a artista. “A Bahia não é mole, não. Fico 
ainda mais nervosa aqui, porque é onde estão os meus amigos, as minhas referências“, 
conta AMOR, FESTA E DEVOÇÃO – SHOW DE MARIA BETHÂNIA / DIAS 22 E 23, 20H / 
TEATRO CASTRO ALVES (3535-0600) / PRAÇA DOIS DE JULHO, S/N, CAMPO GRANDE / R$ 
180 E R$ 90 (FILEIRAS DE A A P), R$ 140 E R$ 70 (DE Q A Z), R$ 120 E R$ 60 (DE Z1 A 
Z6) E R$ 80 E R$ 40 (DE Z7 A Z11). 



 
O show, que segue para outras cinco capitais brasileiras, é uma homenagem à mãe da 
cantora, Dona Canô 

VEÍCULO TÍTULO 

A Tarde Bahia e Benin em busca de um novo diálogo 

CULTURA Música, gastronomia e atividades artísticas de variadas expressões marcam o 
evento sediado no Centro Histórico 
 
DANIELA CASTRO 
 
As conexões existentes entre o Brasil e a África são conhecidas desde a época em que a 
terra tupiniquim vivia sob domínio português. 
 
Mas sempre será tempo de (re) conhecer particularidades que ligam um lugar a outro. É 
esta a proposta da Semana de Cultura do Benin na Bahia, que leva uma série de atividades 
culturais gratuitas ao Centro Histórico de Salvador. 
 
A programação começa às 9 horas, com uma mostra de cinema beninense, no Centro de 
Estudos Afro-Orientais, onde, à tarde, acontecerá o seminário Identificando o Benin na 
Bahia, direcionado principalmente a historiadores e estudantes da área. 
 
O ponto alto está reservado para as 19 horas, quando a exposição Benin Está Vivo e Ainda 
Lá será oficialmente inaugurada no Museu Nacional da Cultura Afro-Brasileira, na Ruada 
Ajuda, sob a curadoria do artista plástico baiano Emanoel Araújo. 
 
A programação segue até domingo, com atrações como o Balé Nacional do Benin, além de 
atividades como workshops de dança,desfile de moda e exposição de fotografias do 
maranhense Márcio Vasconcelos, que estarão estampadas em banners no circuito do 
evento. 
 
Agudás “O mais importante é a retomada do diálogo entre a Bahia e o Benin, pois há algo 
de inusitado nessa relação. Nós quase sempre herdamos referências do povo africano. No 
caso do Benin, eles também herdaram de nós”, destaca Zulu Araújo, presidente da 
Fundação Palmares, entidade do Ministério da Cultura responsável pela iniciativa. 
 
Essa via de mão dupla, explica Zulu, foi estabelecida pelos agudás. 
 
Assim ficaram conhecidos os escravos libertos que retornaram ao Benin após a abolição 
para dar início a comunidades afro-brasileiras onde Silva e Souza são sobrenomes tão 
comuns quanto nas bandas de cá. 
 
Os agudás levaram na bagagem manifestações culturais e religiosas típicas da terra para 
onde foram trazidos à força, na barriga dos navios negreiros.“O grande desejo deles era 
poder voltar à Bahia.Mas uma diferença importante é que, desta vez, estão vindo de 
boeing”, diz Zulu. 
 
A festa do Senhor do Bonfim e o Carnaval são algumas das similaridades que unem Benin e 
Bahia. Assim como a burrinha, manifestação folclórica típica do interior do Estado que lá 
virou “bourian” e também será apresentada na Semana de Cultura. 
 
Entre os locais escolhidos para abrigar as atividades está a Casa do Benin. “O Benin está 
no nosso DNA. Esses eventos vão servir para aumentar o intercâmbio dar mais visibilidade 
a essas relações, pois ainda existe desconhecimento de muitos baianos em relação às 
nossas origens”, avalia Luiz Carlos de Oliveira, subgerente da instituição. 
 
A Casa do Benin concentrará uma das porções mais reveladoras da cultura de um povo, a 



culinária. 
 
“Teremos quatro oficinas com profissionais do Benin. No domingo, faremos uma 
degustação afro-brasileira”, adianta Oliveira, lembrando que o caruru é um dos destaques 
do cardápio da casa. 
 
As inscrições para as oficinas são gratuitas e podem ser feitas no site da Fundação 
Palmares ( www. palmares. gov. br). 
 
Música E como festa sem música não é festa, uma série de shows irá marcar a 
programação. A cantora carioca Sandra de Sá é umdos destaques, com apresentação 
agendada para a noite de sábado, numa participação especial no show do Cortejo Afro, no 
Largo do Pelourinho. 
 
No mesmo dia e local, também se apresentam o grupo Barlavento e a cantora Juliana 
Ribeiro, ambos com repertório focado no samba tradicional. O time de atrações baianas 
conta, ainda, comJau, grupoGêgeNagôe Afrobatá. 
 
E quem acha que as conexões musicais terminam por aí, se engana. 
 
Há espaço de sobra também para quem curte música eletrônica, com duas edições da Rave 
Benin. A pista esquenta sexta e sábado, na Praça Formigão, no Teatro Miguel Santana. 
 
SEMANA DE CULTURA DO BENIN NA BAHIA / DE AMANHÃ A DOMINGO, A PARTIR DAS 9H / 
ENTRADA FRANCA CADERNO2MAIS. ATARDE. COM. BR Confira a programação completa no 
blog do 2+ 
 
P rogramação começa amanhã, às 9 horas, com uma mostra de cinema beninense, no 
Centro de Estudos Afro-Orientais, no Terreiro de Jesus 
 
Ceao também realiza, à tarde, seminário direcionado a historiadores e estudantes 

 
VEÍCULO TÍTULO 

A Tarde Prévia da Trienal de Luanda em Salvador 

Uma pequena amostra do que vai ser a II Trienal de Luanda no Brasil,em 2010,poderá 
serconferida, a partir desta sexta, 19 horas, em Salvador, quando será aberta a mostra 
internacional Luanda I Smooth and Rave (Luanda I Suave e Frenética), na Galeria Solar 
Ferrão. Da África para o Pelourinho e em comemoração ao Dia da Consciência Negra, a 
mostra, promoção da Diretoria de Museus do Ipac, Fundação Sindika Dokolo e Soso Arte 
Contemporânea Africana, apresenta criações em vídeo, instalação e fotografias dos artistas 
Ihosvanny,Cláudia Veiga, Kiluanji e Yonamine. 

VEÍCULO TÍTULO 

A Tarde Literatura e cinema no novembro negro 

carte negra:literatura e cinema é o tema da edição de novembro do Seminário Novas 
Letras, promovido pela Fundação Pedro Calmon, amanhã, das 15 às 18 horas, na sede da 
Academia de Letras da Bahia, na Av. Joana Angélica. 
 
O professor Henrique Freitas (Ufba) falará sobre Letras bio políticas: José Eduardo 
Agualusa, Ferréz eMV Bill na cena afro-brasileira; Mahomed Bamba (Ufba), abordará O 
protecionismo do negro no filme etnográfico e na etnoficção e Valdomiro Santana 
(Fundação Pedro Calmon), falará sobre O ritual afro-brasileiro e matar e de comer num 
texto de ficção 



VEÍCULO TÍTULO 

A Tarde Pré-Conferência de Cultura será sábado 

A ensaísta e pesquisadora Heloísa Buarque de Holanda vem a Salvador falar sobre Redes 
produtivas de cultura, na Pré-Conferência Setorial de Cultura, que acontece este sábado, 
às 8h30, na Faculdade de Arquitetura da Ufba, com a presença do secretário estadual de 
Cultura, Márcio Meirelles. O evento, que antecede a III Conferência Estadual de Cultura, 
entre 26 e 29 próximos, em Ilhéus, vai reunir representantes de 13 segmentos culturais: 
música, teatro, dança, circo, artes visuais, audiovisual, culturas digitais, museus, arquivos, 
patrimônio, bibliotecas, livro e leitura e literatura. 

VEÍCULO TÍTULO 

A Tarde Debates sobre audiovisual e games 

Durante esta semana,oFestival Nacional 5 Minutos traz uma extensa programação que 
inclui, além das mostras de vídeo, exposições, performances, palestras e debates. Hoje 
acontecem, em diferentes mesas, debates sobre a produção, linguagem e políticas do 
audiovisual, a partir das 9 horas, e sobre games, às 18 horas. Sala Alexandre Robatto 
(3328-8100) / Biblioteca Central R.General Labatut, 27, Barris / Entrada franca 

 
VEÍCULO TÍTULO 

A Tarde Música ancestral afro em projeto no Pelô 

Oprojeto Africantar propõe um mergulho musical na história e ancestralidade afro. No 
repertório, releituras contemporâneas de canções da década de 60, com destaque para o 
grupo baiano Os Tincoãs e para os afro-sambas de Vinicius de Moraes e Baden Powell. 
Participação especial de Mateus Aleluia, único integrante vivo do grupo Os Tincoãs. 
 
Africantar / Hoje, às 20h / Teatro XVIII / R. Frei Vicente, 18, Pelourinho / R$ 5 
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A Tarde Resposta do secretário de Turismo 

Senhor redator, a entrevista do gravador Emanuel Araújo na revistaMuito deATARDE, de 15 
de novembro, ao tempo em que registra reconhecimento a Antonio Carlos Magalhães 
(ACM), formula críticas severas à cultura e ao modelo de turismo implantados pelo ex-
governador. 
 
Longe de mim a pretensão de julgar ojulgamento deEmanuelsobrea culturabaiana, embora 
me pareça, aqui da planície de minha simplicidade, menos profunda que ele é capaz de 
fazer. Devo, no entanto, corrigir um grave errodeinformação: não é verdadequea Bahia 
não possui hotelaria de primeira classe. 
 
Tanto em Salvador, como no litoral norte e como no sul, temos hotéis e resorts no padrão 
cinco estrelas que nada ficam a dever aos de SãoPaulo, RiodeJaneiroou 
qualqueroutroEstado objetoda admiração doartista. Felizmente, a opinião de Emanuel 
Araújo sobre o turismo da Bahia não coincide com a visão da maioria dos brasileiros, que 
coloca o nosso Estado em primeiro lugar na preferência nacional, segundo pesquisado 
Ministériodo Turismorealizada pela Vox Populi. DOMINGOS LEONELLI, SECRETÁRIO DE 
TURISMO DA BAHIA  

 



VEÍCULO TÍTULO 

A Tarde Consciência Negra: Lula rouba a cena - Tempo Presente 

O Dia da Consciência Negra, amanhã, 20 de novembro, é feriado em 757 municípios 
brasileiros, menos em Salvador, que é tida como ‘a cidade mais negra do mundo fora da 
África’. 
 
Dizem que a cota permitida por lei de feriados municipais da capital baiana está esgotada. 
 
São apenas dois, o São João e Conceição da Praia – 8 de dezembro. 
 
Para uma cidade que tanto festeja a cultura afro, um disparate.Odebate é velho. Se o São 
João fosse deletado da oficialidade, nem por isso a fogueira deixaria de queimar. Como a 
Sexta Santa e o Ano-novo, que são feriados oficiosos e seria inimaginávelachar quealguém 
ousaria pensar em mudar. 
 
Mas como os baianos parecem nunca ter dado maior importância ao assunto, veio Lula e 
roubou a cena.Cria hoje o 10º feriado nacional. 
 
A Bahia fica com o único que tem (2 de julho), e Salvador com os seus dois. 
 
‘UMA NOITE ESPANHOLA’ – Em São Paulo, amanhã, é feriado com todos os penduricalhos 
que tais datas proporcionam, inclusive o direito ao descanso oficial. Umhotel doGuarujá, 
por exemplo, botou o anúncio na internet: Aproveite o feriado do Dia da Consciência 
Negra. 
 
O nome do hotel é Casa Grande, mas é mero acaso. Nada a ver com senzala. 
 
Até porque na programação deste ano o ponto alto lá é a festa ‘Uma noite espanhola’. 

 
VEÍCULO TÍTULO 

A Tarde Rodin sem Emanoel  -  Tempo Presente 

Está decidido: o artista visual Emanoel Araújo cancelou a exposição no anexo doMuseu 
Rodin que seria inaugurada dia 5. 
 
O artista baiano, que é diretor do Museu Afro Brasil, em São Paulo, e responsável pela 
vinda do Museu Rodin para a Bahia, afirma que ‘entraves burocráticos inviabilizaram a 
vinda das esculturas’. O xis da questão: embora tenha apresentado o projeto há um ano, a 
umcusto de R$ 200 mil, o governo diz que só pode pagar parcelado. Não houve acordo. 
 
– Cheguei ao limite. Assunto encerrado 

VEÍCULO TÍTULO 

Correio No TCA, Tom Wolfe fala sobre crise política e revolução 
sexual 

Redação CORREIO | Fotos: Robson Mendes  

Em palestra na noite desta terça-feira (17), no Teatro Castro Alves, em Salvador, o 
jornalista e escritor americano Tom Wolfe disse que se sentiu muito feliz por saber que 'o 
Brasil não se ferrou tanto na crise quanto os Estados Unidos', alfinetou. 



 
Tom Wolfe fala sobre política brasileira e revolução sexual no TCA 

O escritor passeou sobre vários temas, mas as críticas aos Estados Unidos foram o ponto 
alto de sua palestra no TCA. Segundo ele, o que se vê nos EUA hoje é gente falando o 
tempo todo do 'fim do jornalimo, o fim da propaganda, o fim das editoras, da tv e do 
próprio país'. 

Jornalista e escritor americano falou para 250 pessoas 

Sobre a sexualidade, afirmou que 'o que se chamava de revolução sexual no anos 60 e 70 
é pouco perto do que está acontecendo hoje'. Wolfe ainda arriscou uma frase em 
português: 'Os EUA estão no fim da indústria do café como conhecemos', tentando criar 
um parelalo entre crise nos Estados Unidos e o fim do ciclo do café, no Brasil. 

Cerca de 250 pessoas assistiram a palestra, realizada pelo programa 'Fronteiras do 
Pensamento' da Braskem. Tom Wolfe nasceu em 1931 e é considerado um dos pais do 
'new journalism', estilo de reportagem que marcou as décadas de 1960 e 70 nos Estados 
Unidos. Assim como Wolfe, outros jornalistas, como Truman Capote e Gay Talese, também 
fizeram parte do movimento. 

Tom Wolfe é autor de 'A Fogueira das Vaidades', 'Radical Chic & O Novo Jornalismo' e 'Eu 
sou Charlotte Simons'. 

VEÍCULO TÍTULO 

Correio  Sandra de Sá se apresenta neste sábado (21), no Pelourinho 

Entre os artistas e bandas que irão se apresentar durante as três noites de shows que 
integram a programação artística da Semana de Cultura do Benin na Bahia, no Pelourinho, 
estão nomes como Cortejo Afro, Jau, Juliana Ribeiro, Coro do TCA, Eletrocooperativa, 
Barlavento, Afrobatá, grupo Gêge Nagô, DJ Sankofa, Rádio África, além da presença inédita 
do Balé Nacional do Benin.  Os shows acontecem a partir desta sexta (20) a domingo (22), 
a partir das 18h, no largo do Pelourinho. O evento é gratuito. 



 
Sandra canta na Semana de Cultura do Benin na Bahia, no Pelourinho 

Na noite deste sábado (21), além das apresentações de samba do Barlavento e da cantora 
Juliana Ribeiro, a Semana de Cultura do Benin na Bahia conta com as presenças do grupo 
Cortejo Afro com participação especial de Sandra de Sá, que acaba de confirmar sua 
presença no evento. 

PROGRAMAÇÃO MUSICAL  

20/11 (sexta-feira) 
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)  
21h30 - Rave Benin - Rádio África e DJ Sankofa - Pista de dança na praça / Encontro de 
DJ́s(Praça Formigão - Teatro Miguel Santana)        
  
21/11 (sábado) 
18h30 às 19h - Apresentação dos Bourian  
19h às 20h30 - Show Barlavento  
20h40 às 22h10 - Show Juliana Ribeiro  
22h30 às 24h - Cortejo Afro - Participação Especial: Sandra de Sá 
20h30 - Rave Benin - Eletrocooperativa - Pista de dança na praça / Encontro de DJs - 
(Praça Formigão - Teatro Miguel Santana) 

22/11 (domingo) 
18h - Show Especial - Olodum recebe o Benin no pôr do sol - congraçamento de todos os 
artistas da Bahia e do Benin.   

 
VEÍCULO TÍTULO 

Correio  Arte contemporânea de Angola chega ao Pelourinho 

Diretamente da África para o Pelourinho, a Galeria Solar Ferrão comemora o Dia da 
Consciência Negra com a abertura da mostra internacional Luanda I Smooth and Rave 
(Luanda I Suave e Frenética). A exposição, sob a curadoria de Fernando Alvim, será 
lançada às 19h desta sexta-feira (20) e marcará o início dos eventos prévios da 2ª Trienal 
de Luanda no Brasil, que será realizada em 2010. 
 
O evento apresenta produções artísticas atuais, com criações em vídeo, instalação e 
fotografias dos artistas africanos Ihosvanny, Cláudia Veiga, Kiluanji e Yonamine. 
 
A exposição 



 
Luanda I Smooth and Rave (Luanda I Suave e Frenética) chega com o objetivo de difundir 
e contribuir para a legitimação dos fenômenos artísticos criados no continente africano. 
Além de desconstruir uma percepção exótica a respeito da África, a mostra pretende 
também apresentar Luanda e sua trajetória a partir dos olhares diversos dos quatro 
artistas.  

As 13 obras que serão expostas na Galeria Solar Ferrão expressam as transformações 
sociais vivenciadas na cidade e as tensões causadas por um passado colonial recente, já 
que só em 1975 Angola tornou-se independente.  

 
VEÍCULO TÍTULO 

Tribuna da Bahia Arte Contemporânea de Angola chega a Salvador 
 
Publicada: 17/11/2009 10:11 | Atualizada: 17/11/2009 10:11 (HORÁRIO DE VERÃO)  

Karoline Meira (Com informações da Assessoria) 

A Galeria Solar Ferrão comemora o Dia da Consciência Negra com abertura da mostra 
internacional LUANDA I SMOOTH AND RAVE 1  -  LUANDA I SUAVE E FRENÉTICA 1. 

A mostra apresenta produções artísticas atuais com criações em vídeo, instalação e 
fotografias dos artistas africanos Ihosvanny, Cláudia Veiga, Kiluanji e Yonamine, que 
trazem um olhar ímpar sobre a Angola, por meio de obras que refletem uma visão 
contemporânea da vida em Luanda 

A exposição será lançada dia 20 de novembro, às 19h, e marcará, ainda, o início dos 
eventos prévios da II Trienal de Luanda no Brasil, que será realizada em 2010. 

Na abertura, compondo os eventos para a data, às 17h, uma conferência ministrada por 
José Octávio Van Dunem, pesquisador angolano com doutorado em sociologia pelo 
Instituto Universitário de Pesquisas do Rio de Janeiro, abordará, no auditório do Centro 
Cultural Solar Ferrão, “Sociologia Angolana”. Às 20h30, completando as atrações da noite, 
a Praça das Artes (Pelourinho) recebe a performance do Next, um grupo angolano que 
trabalha com um som afro electro acústico, e o grupo de produtores e dj’s da Rádio África, 
de Salvador, que vai apresentar um set de músicas africanas. 

A exposição 

LUANDA I SMOOTH AND RAVE 1  -  LUANDA I SUAVE E FRENÉTICA 1 chega com o objetivo 
de difundir e contribuir para a legitimação dos fenômenos artísticos criados no continente 
africano. “Para o público local, é uma chance rara – e, tenho certeza, surpreendente –, de 
conhecer o trabalho de jovens artistas angolanos com amplo trânsito entre a Europa e 
África, todos conectados com temáticas e estéticas contemporâneas que muito se 
assemelham as tensões que impulsionam os artistas daqui”, afirma o diretor de Museus do 
IPAC, Daniel Rangel. “Este projeto orgânico e emocional propõe uma plataforma que 
assenta na ausência de um epicentro de análise, permitindo observar as mutações da 
história recente de uma cidade generosa e inclusiva”, considera o curador, Fernando Alvim, 
diretor da Trienal de Luanda e vice-presidente da Fundação Sindika Dokolo. 

Além de desconstruir uma percepção exótica a respeito da África, a mostra pretende 
apresentar Luanda e sua trajetória a partir dos olhares diversos dos quatro artistas. As 13 
obras que serão expostas na Galeria Solar Ferrão expressam as transformações sociais 
vivenciadas na cidade e as tensões causadas por um passado colonial recente, já que em 
1975, apenas, Angola tornou-se independente. “Na mostra, vemos um país que está se 
formando dentro de um contexto globalizado. As cores da África são representadas, mas 



esse não é o ponto de tensão principal das obras, pois os trabalhos tratam de temas 
contemporâneos, como a relação com a cidade, o patrimônio e a sociedade”, explica 
Rangel. 

Serviço: 

O que: Exposição Luanda I Smooth and Rave 1 – Luanda I Suave e Frenética 1 
Onde: Centro Cultural Solar Ferrão, Galeria Solar Ferrão - Rua Gregório de Mattos, 45, 
Pelourinho, Salvador. Tel.: (71) 3117-6357 
Quando: abertura - 20 de novembro. Visitação – 21 de novembro de 2009 a 17 de janeiro 
de 2010. De terça a sexta, de 10 às 18h. Finais de semana e feridos, das 13 às 17h. 
Realização: Diretoria de Museus do Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia 
(IPAC)/Secretaria de Cultura do Estado (Secult - Ba), Fundação Sindika Dokolo e SOSO 
Arte Contemporânea Africana  
GRATUITO. 

VEÍCULO TÍTULO 

Tribuna da Bahia Mostra de Cinema revela particularidades da cultura do 
Benin em Salvador-BA 

 
Dentro da vasta programação artística que integra a Semana de Cultura do Benin na Bahia, 
que acontece entre os dias 19 a 22 de novembro, em diversos pontos da cidade, destaca-
se uma Mostra de Cinema Internacional que exibirá, a partir das 18h30, da sexta-feira(20), 
três filmes - de diretores beninenses - que retratam a realidade da vida no continente 
africano e em especial no Benin. O cinema aberto terá capacidade para 200 pessoas 
sentadas, na praça Tomé de Souza. 

O primeiro filme a ser exibido, Africa Paradis, é uma “comédia-crítica-ficcional” na qual a 
realidade política e econômica do mundo se encontra invertida e dois cidadãos franceses 
buscam imigração ilegal para a África, em busca de melhores condições de vida. Os outros 
dois, Destination Benin  e Le Pays Idasha, são documentários sobre o seu país de origem. 
No primeiro, o tema central é o próprio Benin e a riqueza cultural de seu povo, já no 
segundo doc, a câmera aponta para os Idashas, um povo instalado no centro daquele país. 

Sinopse “Africa Paradis”  (O Paraíso Africano)  

Olivier e Paulina, um engenheiro e uma  professora francesa, que não conseguem mais 
viver decentemente em seu próprio país, decidem mudar-se para os Estados Unidos da 
África. Como não conseguem obter um visto de entrada, procuram um traficante de 
pessoas para tentar uma entrada clandestina. É aí que  ocorre uma virada na vida dos 
personagens que descobrem a dura realidade da imigração, da situação dos clandestinos 
que não conseguem um emprego decente, e o fato de serem usados politicamente. 

Sinopse “Destination Benin”  (Destino: Benin)  

Chamado Dahomey até 1975, este pequeno país espremido entre o oceano atlântico e o rio 
Niger, se chama atualmente República do Benin. A República do Benin, rica em cultura 
graças à multiplicidade étnica dos povos que a compõem, é um centro de encontros 
históricos. Os vestígios do comércio de escravos ainda estão presentes assim como a 
herança da colonização. As grandes correntes migratórias que terminaram por implantar 
solidamente sua cultura também são perceptíveis. Hoje em dia se pode percorrer a rica 
história do Benin de norte ao sul e de leste ao oeste através destes elementos de cultura. 

Sinopse “Le Pays Idasha”   (Território dos Idashas)  

Instalados no centro do Benin, em um meio-ambiente com uma geografia muito particular, 
os IDASHAS são um povo cuja história, cultura e língua servem como base para conhecer a 



historia e a cultura dos povos vizinhos.  O território dos IDASHAS é um verdadeiro ponto 
de intersecção no Benin. 

 
VEÍCULO TÍTULO 

Tribuna da Bahia Sandra de Sá se apresenta no Pelô 
 
A cantora carioca volta a Salvador, para celebrar o mês da consciência negra e a 
integração do Brasil e o Benin, dividindo palco com o Cortejo Afro  
 
Entre os artistas e bandas que irão se apresentar durante as três noites de shows que 
integram a programação artística da Semana de Cultura do Benin na Bahia, no Pelourinho, 
estão nomes como Cortejo Afro, Jau, Juliana Ribeiro, Coro do TCA, Eletrocooperativa, 
Barlavento, Afrobatá, grupo Gêge Nagô, DJ Sankofa, Rádio África, além da presença inédita 
do Balé Nacional do Benin.  Os shows acontecem de sexta(20) a domingo(22), a partir das 
18h, no largo do Pelourinho. O público confere de graça! 

Na noite deste sábado(21), além das apresentações de samba do Barlavento e da cantora 
Juliana Ribeiro, a Semana de Cultura do Benin na Bahia conta com as presenças do grupo 
Cortejo Afro com participação especial de Sandra de Sá, que acaba de confirmar sua 
presença no evento. 

PROGRAMAÇÂO MUSICAL  

20/11/2009 (sexta-feira) 
  
Circuito Benin na Bahia – (Largo do Pelourinho) 

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) 21h30 - Rave Benin – Rádio África e DJ Sankofa - Pista de dança na 
praça / Encontro de DJ´s(Praça Formigão – Teatro Miguel Santana)        
  
21/11/2009 (sábado) 
  
Circuito Benin na Bahia – (Largo do Pelourinho) 

18h30 às 19h - Apresentação dos Bourian  
19h às 20h30 - Show Barlavento  
20h40 às 22h10 – Show Juliana Ribeiro  
22h30 às 24h – Cortejo Afro - Participação Especial: Sandra de Sá 
20h30 - Rave Benin – Eletrocooperativa - Pista de dança na praça / Encontro de DJ´s -
(Praça Formigão – Teatro Miguel Santana) 

22/11/2009 (domingo) 
  
Circuito Benin na Bahia – (Largo do Pelourinho) 

18h - Show Especial - Olodum recebe o Benin no pôr do sol – congraçamento de todos os 
artistas da Bahia e do Benin. 

 

 



 
VEÍCULO TÍTULO 

Tribuna da Bahia Exposição da Unesco celebra o triunfo sobre a escravidão 
 
Publicada: 17/11/2009 - 14:11   

A Secretaria Estadual de Cultura (Secult), via Fundação Pedro Calmon, traz para Salvador 
uma das mais importantes exposições realizadas pela Unesco. São 32 painéis ilustrativos e 
com textos bilíngues (português e inglês), onde são retratadas imagens do povo negro e 
das atrocidades cometidas pela escravidão. A abertura acontece nesta sexta-feira (20), às 
11h, no Palácio Arquiepiscopal, na Praça da Sé (ao lado da estátua de Zumbi dos 
Palmares), e poderá ser visitada gratuitamente até 4 de dezembro, das 9 às 17h. 

 
VEÍCULO TÍTULO 

Tribuna da Bahia Maria Bethânia de volta a o TCA 
 
Apresentação de Maria Bethânia no Teatro Castro Alves, em Salvador, já é, por si, 
sinônimo de grandeza e muita expectativa por parte de fãs e jornalistas. Promovendo um 
lançamento de dois CDs inéditos de uma só vez, com repertório, figurino e cenário 
totalmente renovados, é um evento ainda mais especial. Os tão esperados shows de 
estreia na capital baiana já estão perto, serão realizados no próximo domingo, 22, e na 
segunda-feira, 23, sempre às 20h, na Sala Principal do TCA. Os ingressos já estão à venda. 
Os ingressos nas bilheterias do TCA e nos SACs dos shoppings Barra e Iguatemi estão à 
venda por valores entre R$80 e R$180 (inteiras). Mais informações: (71) 3535-0600 ou 
3117-4899. 
Após 44 anos de uma carreira impecável e 47 discos lançados, Maria Bethânia, filha da 
legendária Dona Canô e irmã do “homem vinho” Caetano Veloso, mostra porque é 
considerada uma das maiores artistas da história da música brasileira, lançando de uma só 
vez dois novos álbuns: “Tua”, que sai pela Biscoito Fino, e “Encanteria”, pela Quitanda, selo 
da própria cantora, em parceria com a Biscoito Fino. Os discos chegaram às lojas no Brasil 
no início do mês passado. 
 
“Tua” tem como faixa-título música e letra da cantora e compositora Adriana Calcanhoto, e 
traz um repertório de canções de amor. Já”Encanteria”, tem como temática “celebração e 
festa”. O disco foi batizado com o nome de uma das canções do letrista Paulo César 
Pinheiro presentes no álbum. Gravados entre março e junho deste ano, os dois álbuns 
trazem no total 22 canções inéditas. 
 
Além de gravar seus compositores conterrâneos em músicas como ”Santa Bárbara” e ”Feita 
na Bahia” (ambas de Roque Ferreira), ”O Nunca Mais” (Roberto Mendes e Capinan) e ”O 
Que Eu Não Conheço” (do sobrinho J.Velloso em parceria com Jorge 
Vercillo), Bethânia gravou, pela primeira vez, uma canção de Wander Lee (“Estrela”), outra 
de Dori Caymmi (“É o Amor Outra Vez”, esta parceria dele com Paulo César Pinheiro) e 
(“Você Perdeu”), dos também conterrâneos Márcio Valverde e Nélio Rosa. 
 
Gilberto Gil e Caetano Veloso dividiram com Bethânia os vocais em ”Saudade Dela”, música 
de Roberto Mendes e Nizaldo Costa, em homenagem a Dona Edith do Prato, que faleceu no 
início do ano. Já Lenine gravou ”Saudade”, primeira parceira de Chico César e Moska, feita 
especialmente para ela. 
  
Além da participação especial de instrumentistas do naipe de Hamilton de Holanda 
(bandolim), Toninho Ferragutti (acordeom) e João Carlos Assis Brasil (piano), entre outros, 
destaque pra o talento de jovens alunos da Escola Portátil de Música, do Instituto Casa do 
Choro, que brilha nas canções ”Encanteria” e ”Feita na Bahia” (presentes no 
disco ”Encanteria”) e revela estas novas promessas da música instrumental. 
 



VEÍCULO TÍTULO 

Tribuna da Bahia Governo assina regularização de territórios quilombolas na 
Bahia 

Manuela Matos - No próximo 20 de novembro, data em que se comemora o Dia da 
Consciência Negra no Brasil, o presidente Lula assina 30 decretos de regularização de 
territórios quilombolas, durante uma cerimônia comemorativa em Salvador. O evento 
acontece às 17h, na Praça Castro Alves. 

A assinatura dos decretos possibilitará que mais de 342 mil hectares de terras sejam 
regularizados em todo o país, onde vivem 3.818 famílias remanescentes dos quilombos. Só 
na Bahia, 239 famílias quilombolas serão beneficiadas com 26.885,2620 hectares de 
terras. Atualmente, outros 63 processos de regulamentação estão em andamento no 
estado. 

Segundo presidente do Incra, Rolf Hackbart, a assinatura dos decretos representa um 
marco histórico no reconhecimento legal da regularização fundiária de comunidades 
quilombolas no país, além de reparar uma dívida histórica e social. O Incra é o órgão 
executor das ações de delimitação, identificação e regularização fundiária com o objetivo 
de titulação dos territórios. 

 
VEÍCULO TÍTULO 

Tribuna da Bahia Lula assina na Bahia decreto da Igualdade Racial 

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva chega a Salvador nesta sexta-feira, dia 20, onde 
assina o decreto federal de Promoção de Igualdade Racial, como parte das comemorações 
do Dia Nacional da Consciência Negra. O governador Jaques Wagner lembrou os vários 
eventos promovidos ao longo deste mês, chamado de Novembro Negro. Segundo ele, foi 
inaugurado o Museu de Música Afro no espaço de Carlinhos Brown, o Museu du Ritmo, 
houve também o encerramento do ano da França no Brasil, com o Festival da Música 
Mestiça, e a abertura do seminário de toda a Secretaria Ibera Americana, trocando 
experiência sobre vários programas de combate à discriminação, de promoção da 
igualdade racial e de gênero. “Vamos culminar, na sexta com a presença de Lula aqui, 
celebrando, mais uma vez, o combate a qualquer tipo de discriminação e pela promoção da 
igualdade racial e de gênero”, concluiu. 
 
Após chegar a Salvador no último dia 13 de El Salvador e da República Dominicana, 
Wagner deu continuidade às visitas aos municípios do interior do estado, passando por 
Acajutiba, Araçás, Ouriçanga e Irará. O assunto foi tema do programa Conversa com o 
Governador desta semana, programa de rádio produzido pela Assessoria Geral de 
Comunicação do Governo do Estado (Agecom), e que também trata da Conferência de 
Comunicação e da visita do presidente Lula a Salvador que assina na Bahia um importante 
decreto de Promoção da Igualdade Racial. Em Acajutiba, Wagner entregou 17 km da BA-
233, ligando a cidade até a BR 101, num investimento de R$2 milhões. Em Araçás, o 
governador entregou um Posto de Saúde da Família, um Centro Digital de Cidadania e 
autorizou mais obras do programa Água para Todos. “Além disso, reafirmei o meu 
compromisso, com toda a região, de fazer o acesso, a partir de Araçás – passando por 
Itanagra – até a Linha Verde”. 
 
No domingo, em Ouriçangas e Irará, o governador entregou também um trecho da estrada 
que liga os dois municípios, além de outras obras. Na ocasião, ele se comprometeu com a 
reforma do Hospital de Ouriçangas. Em Irará, visitou a Festa da Mandioca e anunciou os 
trechos Irará-Feira de Santana e Irará até Coração de Maria. 
 
“São mais de 40 quilômetros de estradas que vão beneficiar profundamente, não só a 
cidade, mas como toda a região, facilitando a movimentação das pessoas e de 



mercadorias”, afirmou. 
 
O governador, respondendo a uma pergunta do diretor da Faculdade de Comunicação, 
Giovandro Ferreira, que participou da Conferência de Comunicação, realizada neste fim de 
semana, disse que o setor de comunicação do Estado merece o status de secretaria. “Com 
a melhora do orçamento, isso está nos planos. Transformar a Agecom numa Secretaria de 
Comunicação”, afirmou. 

VEÍCULO TÍTULO 

Jornal da Mídia Heloísa Buarque de Hollanda faz palestra na Pré-Conferência 
Setorial 

Salvador - A abertura oficial da Pré-Conferência Setorial, no próximo sábado (21), às 8h30, 
na Faculdade de Arquitetura da UFBa, terá a participação do secretário de cultura Márcio 
Meirelles. Um das presenças mais esperadas no evento é a professora Heloísa Buarque de 
Hollanda que irá falar sobre “Redes produtivas de cultura”. 
 
Heloísa Buarque de Hollanda é ensaísta, escritora, editora, crítica literária e pesquisadora 
brasileira. Professora Titular de Teoria Crítica da Cultura da Escola de Comunicação da 
Universidade Federal do Rio de Janeiro, ela é coordenadora do Programa Avançado de 
Cultura Contemporânea (PACC/UFRJ) e da Biblioteca Virtual de Estudos Culturais 
(Prossiga/CNPq) e diretora da Aeroplano Editora Consultoria Ltda. Foi também Diretora da 
Editora da UFRJ e do Museu da Imagem e do Som do Rio de Janeiro. 
 
As Pré-Conferências Setoriais de Cultura são preparatórias para a III Conferência Estadual 
de Cultura que acontece de 26 a 29 de novembro, em Ilhéus. Ao todo, são 17 pré-
conferências setoriais, cada uma tratando de uma área específica das artes ou da cultura. 
Treze delas somente no próximo sábado (21). 

VEÍCULO TÍTULO 

Jornal AGORA 
(Itabuna) 

Bahia realiza Conferência Estadual de Cultura em Ilhéus 

De 26 a 29 de novembro, Ilhéus vai se transformar na capital da cultura da Bahia. Em 
quatro dias, a cidade vai conhecer manifestações culturais dos 26 territórios de identidade 
do Estado e participar de 
debates em que serão apresentadas propostas, novas políticas e ações para os diversos 
setores de cultura do estado e do país. Sob o tema Cultura, Diversidade, Cidadania e 
Desenvolvimento, o mesmo 
da conferência nacional, o encontro em Ilhéus acontece após a realização das conferências 
municipais, territoriais e setoriais de cultura realizadas no Estado. 
Segundo o secretário estadual da Cultura, Márcio Meirelles, o objetivo da Conferência é 
envolver toda a Bahia nas discussões e aprofundar o debate sobre as políticas públicas 
para a cultura. “Qual política 
queremos para as artes, para os museus, para os centros de cultura? As conferências são 
espaços em que essas discussões acontecem, são espaços de decisão e participação 
popular democrática”, afirma 
Meirelles. 
Os resultados da conferência serão sistematizados e divulgados em um documento final 
que servirá como subsídio para a elaboração dos planos municipal, estadual e nacional de 
cultura. 
Um dos pontos positivos, diz Ângela Andrade, superintendente de Cultura do Estado, é que 
as conferências permitem a reavaliação das políticas públicas existentes. “É a partir dessas 
discussões que vamos atrair mais recursos para a promoção da cultura. E a etapa final é o 
coroamento do processo de debate. Agora não se fala o que deve ser feito, mas, sim, como 
deve ser feito”, diz. Durante o encontro, a cidade de Ilhéus vai receber representantes e 
delegados culturais, além de artistas, estudantes e a sociedade civil. “A Praça da Catedral, 



o Centro de Convenções e o Teatro Municipal de 
Ilhéus vão abrigar shows, performances e manifestações culturais de todo o Estado”, 
comemora o presidente da Fundação Cultural de Ilhéus, Maurício Corso. 
O Centro de Convenções Luís Eduardo Magalhães será transformado em um centro cultural. 
O lugar estará dividido em espaços para que diferentes atividades possam ser realizadas 
simultaneamente. 
Haverá tenda digital por onde a conferência será transmitida via TV, rádio e web, exposição 
de obras de artes no Espaço de Convivência com artistas dos 26 territórios e produção de 
desenhos no Espaço 
Interativo onde o visitante poderá, através de imagens, retratar o território de identidade 
em que vive. 

VEÍCULO TÍTULO 

Terra magazine BA: Emanoel Araújo ataca amadorismo de Secretaria da 
Cultura 

Claudio Leal 

 
Pediram "diploma de artista" a Emanoel Araújo  

Prevista para ocorrer a partir de novembro, a exposição "Autobiografia do gesto", do artista 
plástico Emanoel Araújo, 69 anos, empacou em burocracias do governo da Bahia e não 
será mais realizada. Isso é o rótulo do desentendimento. Na relação com a Secretaria de 
Cultura, ele provou "deselegância" e "amadorismo", como define a natureza dos impasses.  

Em 27 de outubro, o Palacete das Artes Rodin Bahia, em Salvador, abriu a exposição 
"Auguste Rodin, homem e gênio", com 62 esculturas em gesso do artista francês, cedidas 
em comodato. Emanoel Araújo recebeu o convite para expor, paralelamente, a 
retrospectiva dos seus 45 anos de carreira. "Honroso e bem-vindo o reconhecimento de 
minha importância para o museu", conta o artista.  

Em 2002, ele idealizou o projeto com o diretor do Rodin de Paris, Jaques Vilain, que estava 
em visita à Bahia. 

- Me convidaram para a exposição e eu tratei de fazer os orçamentos. Chegamos a um 
valor, depois de muita batalha, de R$ 200 mil. Muitas idas e vindas de documentos, e eles 
não puderam passar para mim os recursos de 200 mil reais. Queriam que eu arranjasse 
uma produtora. Arranjei a produtora. Só que, para a produtora, eles deram uma notícia 
que achei um pouco estranha: dar 30% agora, 30% na abertura da exposição e 40% no 
final. 

Araújo relata que isso inviabilizaria os gastos com transporte, seguro, passagens, catálogo, 
convite e folder - dependentes de pagamentos à vista. Cerca de 35 esculturas seriam 
transportadas. "Muito barato", diz o artista, que conseguiu obter preço de custo com 
algumas empresas de São Paulo. A proposta de três parcelas o assustou. 



- Pagar desse jeito, pra um Estado que todo mundo reclama porque não recebe, fica muito 
desconfortável pra mim. Uma produtora não pode pagar do bolso dela - critica em conversa 
com Terra Magazine. 

 
Museu Rodin Bahia, jardim das esculturas (Foto: Divulgação) 

O diretor teatral e secretário da Cultura da Bahia, Márcio Meirelles, argumenta que as 
exigências nascem dos marcos legais. A papelada seria indispensável para a liberação de 
recursos e "o pagamento só poderia ser feito parceladamente, o que ocorre mesmo no 
carnaval". Diz Meirelles: 

- O Estado, como Estado, tem regras e marcos legais, porque senão a gente viveria em um 
Estado de barbárie. Não funciona assim e não deve funcionar. Uma pessoa com a 
excelência dele, com concepção de mundo e batalhas vencidas, não tem paciência pra lidar 
com essas coisas. Gostaria que fosse diferente - lamenta.  

Baiano de Santo Amaro (BA), Emanoel Araújo é formado pela Escola de Belas Artes da 
Bahia. Curador-chefe do Museu Afro Brasil, em São Paulo, organizou, recentemente, a 
exposição "A minha casa baiana", com o acervo do jornalista, poeta e colecionador Odorico 
Tavares, pernambucano radicado em Salvador. 

Diploma no guichê 

O périplo pelos corredores estatais não se encerrou no momento em que se ofereceu o 
dinheiro a prazo. Na semana passada, para o desespero final de Emanoel Araújo, exigiram-
lhe "diploma de artista". Sob o risco de provar quem era e o que fizera nos últimos 45 
anos, o idealizador do Museu Afro Brasil abandonou o projeto. Irritou-se com o 
"amadorismo" da Secretaria da Cultura. 

- Uma coisa amadora, muito sem nexo. Porque se você convida um artista, é preciso que 
tenha estabelecido as coisas desde o princípio. Tinham pedido minha empresa, minha 
documentação, certidões negativas, e até que eu fosse ao ISS me inscrever. Até isso eu fiz 
(risos). Não consegui fazer tudo porque eles queriam, num guichê, que eu levasse o 
diploma de artista. E eu disse que artista não tem diploma! - protesta. 



 
O secretário da Cultura, Márcio Meirelles (Foto: Ierê Ferreira/Divulgação) 

O secretário Márcio Meirelles afirma que não sabe "exatamente quais foram as exigências 
de papéis" ou "se o diploma de artista é uma metáfora dele para dizer que foi exigido uma 
documentação que comprove a notoriedade", mas alega se tratar de uma exigência 
jurídica, para fundamentar a ausência de licitação. 

- Deve ter sido feito isso, mas qualquer artista contratado pelo Estado tem que ter a 
comprovação. A gente tem que comprovar a notoriedade dele para contratar sem processo 
licitatório. Então, quem contatou a produtora dele, certamente nossa Diretoria de Museus, 
deve ter pedido alguns documentos. Mas nada foi feito pra ofendê-lo, apenas dentro dos 
procedimentos normais, legais, que a gente tem que seguir mesmo sem concordar.  

Meirelles relata um encontro com Emanoel Araújo logo no primeiro conflito com os nós 
burocráticos. "Nós estamos aqui pra buscar uma solução. Não existe um problema. Você é 
uma solução", teria dito ao artista.  

Num diálogo recente, segundo Emanoel, Meirelles lhe pediu para conversar com o diretor 
de museus, Daniel Rangel. "Aí eu falei pra ele: 'Você que tem que ligar. Ele não é meu 
subordinado'. Ficou calado", conta. 

"Montagem amadora e doméstica" 

Ex-diretor do Museu de Arte da Bahia e da Pinacoteca do Estado de São Paulo, Emanoel 
Araújo não camufla a indignação com o que chama de "deselegância": "É a primeira vez 
que isso acontece na minha vida. E já sou um senhor". Garante que "não há mais clima" 
para retomar as negociações com o comissariado baiano. 

- Uma coisa desrespeitosa, não pedi a eles para expor. É lamentável, tanto quanto essa 
exposição que está aí no Museu Rodin. Uma montagem amadora, doméstica... Está longe 
de ter um caráter internacional. É uma pena - alveja. 

O secretário da Cultura discorda dos adjetivos usados para julgar a exposição "Auguste 
Rodin, homem e gênio" e defende o projeto da montagem no Palacete das Artes (a 
consultora científica na Bahia é a professora Heloísa Helena Costa). 

- Evidentemente, se fosse feita por ele (Emanoel) ou a equipe dele teria outra orientação 
estética e conceitual. Mas foi feita por profissionais locais, o que acho importante também, 
porque é um processo de qualificação, de reconhecimento da existência de profissionais 
locais que podem dialogar com essa obra. O pessoal da comissão francesa e do próprio 
Museu Rodin aprovou o projeto museográfico. Não acredito que o Museu Rodin de Paris 
aprovasse um projeto que não dialogasse com o acervo.  



Criticado também por artistas de teatro, música e literatura, além de produtores, pela 
condução da secretaria na Bahia, Meirelles detalha as dificuldades para trazer as esculturas 
ao palacete: 

- Toda essa demora levou praticamente três anos e meio. Estive lá na França, estive com a 
embaixada aqui, demonstrei interesse em continuar com o projeto. Estive lá pessoalmente 
e conversei com o museu. Um processo muito longo, burocrático, com a França, com o 
governo francês. E eu acho que Emanoel também não suportaria... - mordisca o secretário. 

Meirelles não considera justo que Emanoel se queixe de maltratos. "Não entendo ele dizer 
que foi maltratado. Eu era o representante do governo. Não o trataria mal de maneira 
nenhuma", sustenta, para voltar a seduzir: "É um guerreiro. A minha admiração por ele é 
incondicional e indestrutível." 

Na quinta-feira, 19 de novembro, Emanoel Araújo vai discursar na inauguração do Museu 
Nacional da Cultura Afro-Brasileira (Muncab), em Salvador, onde organiza a exposição 
"Benin está vivo e ainda lá - ancestralidade e contemporaneidade". Há a expectativa de 
que solte as suas refinadas chispas contra a política cultural baiana. 

VEÍCULO TÍTULO 

Bahia em pauta TM: Emanoel Araujo ataca amadorismo e deselegância da 
Secretaria da Cultura 

Posted on 17-11-2009 
Emanoel Araujo: abatido pela burocracia 

 
=================================================== 

Deu em Terra Magazine  

A revista digital Terra Magazine acaba de postar nesta terça-feira, 17, entrevista 
com Emanoel Araujo, 69, na qual o consagrado artista plástico baiano confirma 
que a sua exposição “Autobiobragia do gesto” esbarrou no muro da burocracia 
dominante da Secretaria de Cultura do Estado, e sucumbiu a golpes de 
“deselegância” e “amadorismo” da turma comandada por Marcio Meireles. 
Prevista para ocorrer a partir de novembro, a mostra não será mais realizada, 
revela o artista.  

O périplo de Emanoel Araujo pelos corredores estatais não se encerrou no 
momento em que se ofereceu o dinheiro a prazo para a efetivação da mostra de 
um dos mais conhecidos e respeitados artistas baianos. Na semana passada – 
revela Terra Magazine – para o desespero final de Emanoel Araújo, exigiram-lhe 
“diploma de artista”. Sob o risco de provar quem era e o que fizera nos últimos 45 
anos, o idealizador do Museu Afro Brasil abandonou o projeto. Irritou-se com o 
“amadorismo” da Secretaria da Cultura da Bahia. 



Nascido em Santo Amaro da Purificação, com a mesma garra e vocação polêmica 
de outros conterrâneos famosos, como Caetano Veloso ou a matriarca Dona Canô, 
Araujo não deixa barato as ofensas que afirma ter sofrido ao longo de largos 
meses de contato com os encarregados da cultura local atualmente. Abre o jogo e 
conta tudo, tintin por tintin, na conversa com o reporter Claudio Leal, publicada 
na TM ( terramagazine.terra.com.br ). Marcio Meireles rebate e a polêmica está 
criada. Bahia em Pauta reproduz a seguir.  

Vale a pena conferir 

(Vitor Hugo Soares) 

===================================================== 
Marcio Meireles: papelada legal 

 
—————————————————————– 

CLAUDIO LEAL 

Prevista para ocorrer a partir de novembro, a exposição “Autobiografia do gesto”, do artista 
plástico Emanoel Araújo, 69 anos, empacou em burocracias do governo da Bahia e não 
será mais realizada. Isso é o rótulo do desentendimento. Na relação com a Secretaria de 
Cultura, ele provou “deselegância” e “amadorismo”, como define a natureza dos impasses. 

Em 27 de outubro, o Palacete das Artes Rodin Bahia, em Salvador, abriu a exposição 
“Auguste Rodin, homem e gênio”, com 62 esculturas em gesso do artista francês, cedidas 
em comodato. Emanoel Araújo recebeu o convite para expor, paralelamente, a 
retrospectiva dos seus 45 anos de carreira. “Honroso e bem-vindo o reconhecimento de 
minha importância para o museu”, conta o artista. 

Em 2002, ele idealizou o projeto com o diretor do Museu Rodin de Paris, Jaques Vilain, que 
estava em visita à Bahia. 

- Me convidaram para a exposição e eu tratei de fazer os orçamentos. Chegamos a um 
valor, depois de muita batalha, de R$ 200 mil. Muitas idas e vindas de documentos, e eles 
não puderam passar para mim os recursos de 200 mil reais. Queriam que eu arranjasse 
uma produtora. Arranjei a produtora. Só que, para a produtora, eles deram uma notícia 
que achei um pouco estranha: dar 30% agora, 30% na abertura da exposição e 40% no 
final. 

Araújo relata que isso inviabilizaria os gastos com transporte, seguro, passagens, catálogo, 
convite e folder – dependentes de pagamentos à vista. Cerca de 35 esculturas seriam 
transportadas. “Muito barato”, diz o artista, que conseguiu obter preço de custo com 
algumas empresas de São Paulo. A proposta de três parcelas o assustou. 



- Pagar desse jeito, pra um Estado que todo mundo reclama porque não recebe, fica muito 
desconfortável pra mim. Uma produtora não pode pagar do bolso dela – critica, em 
conversa com Terra Magazine. 

O diretor teatral e secretário da Cultura da Bahia, Márcio Meirelles, argumenta que as 
exigências nascem dos marcos legais. A papelada seria indispensável para a liberação de 
recursos e “o pagamento só poderia ser feito parceladamente, o que ocorre mesmo no 
carnaval”. Diz Meirelles: 

- O Estado, como Estado, tem regras e marcos legais, porque senão a gente viveria em um 
Estado de barbárie. Não funciona assim e não deve funcionar. Uma pessoa com a 
excelência dele, com concepção de mundo e batalhas vencidas, não tem paciência pra lidar 
com essas coisas. Gostaria que fosse diferente – lamenta. 

Baiano de Santo Amaro (BA), Emanoel Araújo é formado pela Escola de Belas Artes da 
Bahia. Curador-chefe do Museu Afro Brasil, em São Paulo, organizou, recentemente, a 
exposição “A minha casa baiana”, com o acervo do jornalista, poeta e colecionador Odorico 
Tavares, pernambucano radicado em Salvador. 

DIPLOMA NO GUICHÊ 

O périplo pelos corredores estatais não se encerrou no momento em que se ofereceu o 
dinheiro a prazo. Na semana passada, para o desespero final de Emanoel Araújo, exigiram-
lhe “diploma de artista”. Sob o risco de provar quem era e o que fizera nos últimos 45 
anos, o idealizador do Museu Afro Brasil abandonou o projeto. Irritou-se com o 
“amadorismo” da Secretaria da Cultura da Bahia. 

- Uma coisa amadora, muito sem nexo. Porque se você convida um artista, é preciso que 
tenha estabelecido as coisas desde o princípio. Tinham pedido minha empresa, minha 
documentação, certidões negativas, e até que eu fosse ao ISS me inscrever. Até isso eu fiz 
(risos). Não consegui fazer tudo porque eles queriam, num guichê, que eu levasse o 
diploma de artista. E eu disse que artista não tem diploma! – protesta. 

O secretário Márcio Meirelles afirma que não sabe “exatamente quais foram as exigências 
de papéis” ou “se o diploma de artista é uma metáfora dele para dizer que foi exigido uma 
documentação que comprove a notoriedade”, mas alega se tratar de uma exigência 
jurídica, para fundamentar a ausência de licitação. 

- Deve ter sido feito isso, mas qualquer artista contratado pelo Estado tem que ter a 
comprovação. A gente tem que comprovar a notoriedade dele para contratar sem processo 
licitatório. Então, quem contatou a produtora dele, certamente nossa Diretoria de Museus, 
deve ter pedido alguns documentos. Mas nada foi feito pra ofendê-lo, apenas dentro dos 
procedimentos normais, legais, que a gente tem que seguir mesmo sem concordar. 

Meirelles relata um encontro com Emanoel Araújo logo no primeiro conflito com os nós 
burocráticos. “Nós estamos aqui pra buscar uma solução. Não existe um problema. Você é 
uma solução”, teria dito ao artista. 

Num diálogo recente, segundo Emanoel, Meirelles lhe pediu para conversar com o diretor 
de museus, Daniel Rangel. “Aí eu falei pra ele: ‘Você que tem que ligar. Ele não é meu 
subordinado’. Ficou calado”, conta. 

“MONTAGEM AMADORA E DOMÉSTICA” 

Ex-diretor do Museu de Arte da Bahia e da Pinacoteca do Estado de São Paulo, Emanoel 
Araújo não camufla a indignação com o que chama de “deselegância”: “É a primeira vez 



que isso acontece na minha vida. E já sou um senhor” Garante que “não há mais clima” 
para retomar as negociações com o comissariado baiano. 

- Uma coisa desrespeitosa, não pedi a eles para expor. É lamentável, tanto quanto essa 
exposição que está aí no Museu Rodin. Uma montagem amadora, doméstica… Está longe 
de ter um caráter internacional. É uma pena – alveja. 

O secretário da Cultura discorda dos adjetivos usados para julgar a exposição “Auguste 
Rodin, homem e gênio” e defende o projeto da montagem no Palacete das Artes (a 
consultora científica do projeto na Bahia é a professora Heloísa Helena Costa). 

- Evidentemente, se fosse feita por ele (Emanoel) ou a equipe dele teria outra orientação 
estética e conceitual. Mas foi feita por profissionais locais, o que acho importante também, 
porque é um processo de qualificação, de reconhecimento da existência de profissionais 
locais que podem dialogar com essa obra. O pessoal da comissão francesa e do próprio 
Museu Rodin aprovou o projeto museográfico. Não acredito que o Museu Rodin de Paris 
aprovasse um projeto que não dialogasse com o acervo. 

Criticado também por artistas de teatro, música e literatura, além de produtores, pela 
condução da secretaria na Bahia, Meirelles detalha as dificuldades para trazer as esculturas 
ao palacete: 

- Toda essa demora levou praticamente três anos e meio. Estive lá na França, estive com a 
embaixada aqui, demonstrei interesse em continuar com o projeto. Estive lá pessoalmente 
e conversei com o museu. Um processo muito longo, burocrático, com a França, com o 
governo francês. E eu acho que Emanoel também não suportaria… – mordisca o secretário. 

Meirelles não considera justo que Emanoel se queixe de maltratos. “Não entendo ele dizer 
que foi maltratado. Eu era o representante do governo. Não o trataria mal de maneira 
nenhuma”, sustenta, para voltar a seduzir: “É um guerreiro. A minha admiração por ele é 
incondicional e indestrutível.” 

Na quinta-feira, 19 de novembro, Emanoel Araújo vai discursar na inauguração do Museu 
Nacional da Cultura Afro-Brasileira (Muncab), em Salvador, onde organiza a exposição 
“Benin está vivo e ainda lá – ancestralidade e contemporaneidade”. Há a expectativa de 
que solte as suas refinadas chispas contra a política cultural baiana. 

VEÍCULO TÍTULO 

Bahia em foco Salvador: Última chamada pública para projetos de 
mobilidade artística 

Foi divulgado mais um resultado da chamada pública para projetos de Residência, Difusão 
e Intercâmbio Artístico, através do Fundo de Cultura. Com a chamada pública, artistas, 
técnicos e estudiosos podem apresentar trabalho em outro estado brasileiro ou no exterior, 
além de realizar pesquisa, curso de capacitação ou residência artística. Os interessados 
têm ainda uma última oportunidade este ano, com uma seleção aceitando inscrições até o 
dia 27 deste mês. 
 
Nessa segunda chamada pública, voltada para os projetos a serem realizados em 
dezembro, foram selecionados "Espaço.espaço: objetos presentes", de Adriana dos Santos 
Araujo" e "LuzoouBrazuca", de Mauricio Santil Santos, ambos na vila de Evoramonte, em 
Portugal. 
 
As propostas foram analisadas pela Assessoria de Relações Internacionais da Secretaria de 
Cultura do Estado e pela Comissão de Pré-Seleção do Fundo de Cultura. Os critérios de 
seleção levaram em conta a adequação do projeto ao histórico de atuação do candidato, a 
relevância do evento e da instituição, a contribuição do projeto para a difusão e valorização 
da cultura baiana, as possibilidades de desdobramento do evento e o intercâmbio e 



apropriação de novos conhecimentos. 
 
Inscrições 
 
Para conseguirem o apoio, os interessados precisam ser convidados por instituições 
brasileiras ou estrangeiras, fazer a solicitação através do Formulário de Apresentação de 
Projetos do Fundo de Cultura e serem submetidos à avaliação da Comissão de Pré-Seleção. 
O formulário e a resolução que estabelece as regras para a obtenção do recurso podem ser 
vistos em bit.ly/a5VAf. 
 
Os projetos devem ser encaminhados à sede do Fundo de Cultura da Bahia, na avenida 
Tancredo Neves, nº 776, Edifício Desenbahia - Bloco A, CEP 41.820-020 – Salvador / 
Bahia, ou entregues pessoalmente no mesmo endereço, no horário das 14h às 17h. 
 
Serviço 
 
O quê: Chamada Pública para Apoio do Fundo de Cultura para projetos de Residência 
Artística. 
Quando: 3ª seleção (27 de novembro). 
Informações: (71) 3103-3007 e através de internacional.secult@gmail.com e 
internacional@cultura.ba.gov.br.  
Fonte: Agecom 
 
 

VEÍCULO TÍTULO 

Bahia em foco Educadora FM Tô no Pelô sacode a Praça Tereza Batista 
neste sábado 

 
Os dois anos da Faixa Negra da Educadora FM 107.5 serão comemorados neste sábado 
(21) na Praça Tereza Batista, a partir das 19h, em mais uma edição do projeto Educadora 
FM Tô no Pelô, com transmissão ao vivo do programa Rádio África e uma série de shows 
que promete agitar o Pelourinho. 
 
A Faixa Negra foi ao ar pela primeira vez em novembro de 2007 e é formada pelos 
programas Tambores da Liberdade, Evolução Hip Hop, No Balanço do Reggae e Rádio 
África, transmitidos semanalmente nas tardes de sábado.  
 
 

VEÍCULO TÍTULO 

Bahia em foco Centro Amélio Amorim obtém resultados positivos sob nova 
gestão 

 
Há um mês a Fundação Cultural do Estado da Bahia (Funceb), unidade da Secretaria de 
Cultura do Estado da Bahia (Secult), retomou a administração do Centro de Cultura Amélio 
Amorim, em Feira de Santana, administrada desde 2000 pela Universidade Estadual de 
Feira de Santana (Uefs). O balanço deste período de gestão revela resultados positivos. 
 
Os primeiros resultados da nova gestão são comemorados pela coordenadora do Amélio 
Amorim, Rebeca Rodrigues, que mensura a ampliação da divulgação do espaço e a 
programação do mês de outubro como fatores que estão agradando ao público, além de 
estarem motivando matérias e entrevistas na imprensa local. 
 
Os números demonstram que o público compareceu aos eventos gratuitos, a exposição 
Pierre Verger contabilizou 672 visitas registradas, o Circuito Popular de Cinema e Vídeo 
obteve um público de 82 pessoas para Os Três Patetas e 47 para O Gordo e o Magro e o 
Quinteto de Metais da Orquestra Sinfônica da Bahia (Osba) atraiu 49 espectadores. 
 
A peça 1,99, encenada por Ricardo Castro, teve 210 pagantes na quinta e 372 na sexta. Já 



as peças do Bando de Teatro Olodum também ampliaram o número de frequentadores do 
Centro – Ó Pai ó teve 174 pagantes e 240 assistiram Cabaré da Raça. 
 
Segundo a diretora de Espaços Culturais, Kátia Najara, nos meses de novembro e 
dezembro, a programação será composta por eventos pré-agendados pela Uefs, que serão 
honrados pela Funceb. 
 
Diálogo  
 
A proposta da Funceb é promover uma gestão participativa do Centro de Cultura Amélio 
Amorim, proposta esta que foi lançada por ocasião da recente reunião entre a Fundação 
Cultural do Estado da Bahia e a classe artística feirense, que contou com representantes de 
várias esferas da produção e gestão cultural da cidade. O evento, ocorrido no dia 26 de 
outubro, teve como objetivo facilitar o entendimento sobre a política de gestão dos espaços 
culturais Funceb, assim como sobre o processo de ocupação e dinamização destes espaços. 
 
Segundo Kátia Najara, o debate correu tranquilo, com atmosfera pacífica, simpática e 
colaborativa. “Apresentamos o manual de gestão dos espaços Funceb, que foi bem aceito e 
elogiado, esclarecemos dúvidas, abrimos espaço para que os grupos apresentassem 
algumas propostas e já estamos evoluindo na cessão de salas para os artistas, que 
ocuparão o Amélio por períodos de quatro meses, revogáveis ou não, a depender da 
demanda”.  
 

VEÍCULO TÍTULO 

Bahia em foco Arte contemporânea de Angola chega a Salvador 
 
Diretamente da África para o Pelourinho, a Galeria Solar Ferrão comemora o Dia da 
Consciência Negra com a abertura da mostra internacional Luanda I Smooth and Rave 
(Luanda I Suave e Frenética). A exposição, sob a curadoria de Fernando Alvim, será 
lançada às 19h desta sexta-feira (20) e marcará o início dos eventos prévios da 2ª Trienal 
de Luanda no Brasil, que será realizada em 2010. 
 
O evento, promovido em Salvador pela Diretoria de Museus do Ipac (Secult/ BA), Fundação 
Sindika Dokolo e Soso Arte Contemporânea Africana, apresenta produções artísticas atuais, 
com criações em vídeo, instalação e fotografias dos artistas africanos Ihosvanny, Cláudia 
Veiga, Kiluanji e Yonamine. 
 
A exposição 
 
Luanda I Smooth and Rave (Luanda I Suave e Frenética) chega com o objetivo de difundir 
e contribuir para a legitimação dos fenômenos artísticos criados no continente africano. 
“Para o público local, é uma chance rara – e, tenho certeza, surpreendente –, de conhecer 
o trabalho de jovens artistas angolanos com amplo trânsito entre a Europa e África, todos 
conectados com temáticas e estéticas contemporâneas que muito se assemelham às 
tensões que impulsionam os artistas daqui”, afirma o diretor de Museus do IPAC, Daniel 
Rangel. “Este projeto orgânico e emocional propõe uma plataforma que assenta na 
ausência de um epicentro de análise, permitindo observar as mutações da história recente 
de uma cidade generosa e inclusiva”, considera o curador, Fernando Alvim, diretor da 
Trienal de Luanda e vice-presidente da Fundação Sindika Dokolo. 
 
Além de desconstruir uma percepção exótica a respeito da África, a mostra pretende 
apresentar Luanda e sua trajetória a partir dos olhares diversos dos quatro artistas. As 13 
obras que serão expostas na Galeria Solar Ferrão expressam as transformações sociais 
vivenciadas na cidade e as tensões causadas por um passado colonial recente, já que só 
em 1975 Angola tornou-se independente. “Na mostra, vemos um país que está se 
formando dentro de um contexto globalizado. As cores da África são representadas, mas 
esse não é o ponto de tensão principal das obras, pois os trabalhos tratam de temas 
contemporâneos, como a relação com a cidade, o patrimônio e a sociedade”, explica 



Rangel. 
 
Sobre os artistas 
 
Os quatro artistas que irão expor na Galeria Solar Ferrão nasceram em Angola, na década 
de 70, e acompanharam a reestruturação de um país recém-independente. Participaram, 
em 2007, do Primeiro Pavilhão Africano na 52ª Bienal de Veneza, com o projeto “Check List 
– Luanda Pop”. Cláudia Veiga é formada em Arquitetura de Interiores e em Fotojornalismo. 
Entre 2005 e 2008, foi coordenadora de Imagética da Fundação Sindika Dokolo. Já 
Ihosvanny é autodidata e promoveu, em Havana, as exposições individuais “Simbiosis”, na 
Associação de Beneficiários da Catalunha, em 2003, e “A Ritmo de tambor”, na Galeria 
Frida Khalo, em 2002, além de ter participado das coletivas “INPUT - Coleção Sindika 
Dokolo”, no Museu Nacional de História Natural (2008), e “BAI Arte 2005”, na Sede do 
Banco Africano de Investimentos, ambos em Luanda. 
 
Kiluanji tem explorado áreas artísticas como teatro e música e atualmente vem se 
dedicando à fotografia. Em 2006, participou da Feira Internacional de Arte Contemporânea 
(ARCO), em Madrid. Expôs também na 3ª Trienal de Guangzhou, no Museu de Arte de 
Guangdong, na China, em 2008. Sua produção artística já foi vista por públicos da 
Alemanha, Itália e África do Sul. 
 
A primeira Trienal de Luanda, em 2007, teve um papel fundamental na formação do artista 
plástico Yonamine, que este ano expôs na 9ª Bienal de Sharjah, em Dubai, um dos maiores 
eventos culturais do mundo árabe. Participou também, junto com artistas angolanos, 
brasileiros, cabo-verdianos e moçambicanos, da exposição “Réplica e Rebeldia”, que foi 
promovida em cidades do Brasil, Moçambique e Cabo Verde. 
 
A 2ª Trienal de Luanda 
 
Com o tema Geografias Emocionais, Arte e Afetos, a 2ª Trienal de Luanda está estruturada 
a partir de sete áreas: Artes Visuais, Arquitetura, Projetos, Arte Pública, Artes Cênicas, 
Exposições e Cidades. O evento, programado para o período de setembro a novembro de 
2010, se estende para além de Angola, envolvendo ações que serão realizadas em 30 
cidades, em países diversos. Luanda, por exemplo, vai receber a exposição brasileira Três 
pontes, montada para essa trienal, com curadoria de Daniel Rangel. Ayrson Heráclito, 
Dedé, Denissena, Eneida Sanches, Gaio, Ieda Oliveira, Marcondes Dourado, Naum Bandeira 
e o Grupo GIA estão entre os nomes confirmados para a mostra, que pretende atualizar a 
visão africana em relação à Bahia contemporânea. 
 
O curador 
 
Fernando Alvim, curador desta exposição e da II Trienal de Luanda no Brasil, é um dos 
principais responsáveis pela divulgação da arte contemporânea africana. Artista múltiplo, 
foi um dos curadores do Pavilhão da África na 52ª Bienal de Veneza e da exposição África 
Remix, que percorreu os principais centros de arte do mundo. Atualmente é também o 
vice-presidente da Fundação Sindika Dokolo em Angola, que detém uma das maiores 
coleções de arte contemporânea africana e é a realizadora da Trienal de Luanda.  

 


