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VEÍCULO TÍTULO 

Diário Oficial  

CELEBRAÇÃO n Baianos desfilaram pela avenida o som de clássicos de grandes sambistas 
como Batatinha, Riachão e Ederaldo Gentil 

Caminhada do Samba reúne mais de 100 mil pessoas no centro de Salvador 

 
Sambas de todas as épocas foram entoados em coro pelo público 

O samba contagiou a multidão presente na 4ª Caminhada do Samba, domingo, em 
Salvador. A celebração ao samba da Bahia reuniu mais de 100 mil pessoas e contou com a 
participação dos maiores blocos de samba da Bahia: Alvorada, Amor e Paixão, Alerta Geral, 
Vem Sambar, Proibido Proibir, Reduto do Samba, Samba Popular, e Que Felicidade. 

O trio do Bloco Alvorada – primeiro bloco de samba a sair no Carnaval – foi também o 
primeiro a desfilar na festa que comemorou o Dia Nacional do Samba (2 de dezembro). Às 
15 horas, o grupo Samba de Cozinha saiu pela avenida, acompanhado de Gal do Beco, 
Valdinho e Aloísio Menezes. 

Em cima do trio elétrico, Marli Santana, de 72 anos, cantava todas as músicas do 
repertório. "Eu nasci ouvindo samba, queria estar lá embaixo, dançando com o pessoal, 
mas minha filha não deixa, então eu me divirto aqui sentada mesmo", explicou dona Marli. 



Logo atrás do Alvorada, o trio dos blocos Amor e Paixão e Vem Sambar sacudiu a multidão 
com o grupo Movimento e participação de Juliana Ribeiro e Nelson Rufino. 

"Essa é a nossa maior raiz. Salvador sempre foi uma cidade de muita mistura. Por causa 
disso, durante um tempo, o axé ofuscou o samba baiano, mas com a criação do Alerta 
Geral, em 1995, resgatamos a força, porque o samba é genuinamente baiano", explicou 
Rufino. 

Camisas - O secretário de Turismo da Bahia, Domingos Leonelli, participou do desfile e 
ficou impressionado com o grande público. "Esse evento surpreende todo ano! O samba 
nasceu na Bahia. Termos mais de 100 mil pessoas aqui, brincando com essa alegria 
contagiante, é uma prova disso. Quem não está aqui não imagina a força desse ritmo", 
ressaltou Leonelli. 

Apesar de ser aberta ao público, a caminhada organizada pela União das Entidades de 
Samba da Bahia (Unesamba) vendeu camisas em troca de 2 kg de alimentos, que serão 
doados para instituições de caridade. 

De acordo com o presidente da Unesamba, Fernando Rufino, um evento de samba nessas 
proporções só pode ser realizado com o esforço de um grande grupo de pessoas. "Sozinho 
ninguém pode. Agradeço muito a todos os representantes dos blocos, aos músicos, aos 
órgãos públicos que nos ajudaram e ao povo, que dá muita força para construirmos essa 
caminhada." 

Fernando explicou, também, que o objetivo do grupo é valorizar a "prata da casa", 
colocando sempre em prioridade as bandas e os sambistas baianos. "Além de mobilizar os 
grupos, queremos valorizar a produção local", ressaltou o presidente. 

Blocos desfilaram sem cordas no Circuito Osmar 

A caminhada fez o mesmo percurso do Circuito Osmar (Campo Grande), do Carnaval de 
Salvador. Divididos em cinco trios, os blocos desfilaram pela avenida, sem cordas, tocando 
clássicos de grandes sambistas baianos como Batatinha, Riachão, Ederaldo Gentil e sambas 
de todas as épocas, todos cantados em coro pelo público, que não parou de dançar um só 
minuto. 

Sem hora para acabar, os primeiros trios terminaram o percurso depois das 20 horas. No 
fim do circuito, muita gente aguardava os outros trios para sambar até a madrugada. 

Ainda nesta semana, a Unesamba realiza o Seminário Samba Nosso de Cada Dia, que 
acontece hoje, às 14 horas, no Centro Cultural da Câmara de Vereadores de Salvador. 

O seminário é aberto ao público e deve reunir sambistas, produtores culturais, empresários 
e universitários para discutir como valorizar e organizar o samba baiano. 
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Diário Oficial Grupo Mummenschanz hoje no Teatro Castro Alves 

Série TCA/Ano XIV 

 

 

O grupo artístico alemão Mummenschanz apresenta-se hoje, às 21h, na Sala Principal do 
Teatro Castro Alves. 

Consagrada internacionalmente por criar uma arte inovadora que mistura circo, teatro, 
fantoches e comédia dell’arte em performances repletas de lirismo e humor, a companhia 
traz a Salvador o espetáculo comemorativo dos seus 33 anos, completados em 2005. 

A apresentação tem ingressos a R$ 100 (filas A a P), R$ 80 (Q a Z) e R$ 60 (Z1 a Z11), 
que podem ser adquiridos no TCA, das 12h às 18h, e nos postos dos SACs dos shoppings 
Iguatemi e Barra. 

VEÍCULO TÍTULO 

Diário Oficial Conferência avança na defesa dos direitos da Cultura 

 POLÍTICAS CULTURAIS 

Terminou no domingo a III Conferência Estadual de Cultura, em Ilhéus. Durante quatro 
dias, o município do Território Litoral Sul foi a capital da cultura do estado, com 
apresentações artísticas e debates fundamentais para o avanço das políticas culturais na 
Bahia e no Brasil. 

Durante a plenária de encerramento, foram apresentados os 50 delegados que irão levar as 
propostas da Bahia para a II Conferência Nacional de Cultura, que acontecerá de 11 a 14 
de março do próximo ano, em Brasília. 

No total, 1.566 inscritos, de 237 municípios do estado, participaram ativamente dos quatro 
dias de debates, que tiveram como tema Cultura, Diversidade, Cidadania e 
Desenvolvimento, o mesmo da Conferência Nacional. 



O encontro em Ilhéus aconteceu após a realização das conferências municipais, territoriais 
e setoriais de cultura. O balanço final revela que 50 mil pessoas, de 368 municípios 
baianos, participaram de todas as etapas para sua realização. 

Políticas estratégicas – Para o secretário estadual de Cultura, Márcio Meirelles, a 
conferência representou um avanço significativo na construção de políticas estratégias para 
o desenvolvimento cultural do estado e do país. 

"As propostas que serão apresentadas em Brasília estão bastante qualificadas e diversas 
sugestões de delegados de todo o estado foram incorporadas à minuta de Lei Orgânica da 
Cultura que, após análise jurídica, será encaminhada para as instâncias governamentais 
que irão apresentá-la à Assembleia Legislativa", destacou o secretário. 

Entre as propostas apresentadas em âmbito estadual e nacional estão a revisão da 
legislação estadual para garantir 1,5% do orçamento para a cultura; a desburocratização e 
simplificação dos editais; a ampliação do número de pontos de cultura; a construção e 
requalificação de centros culturais; e a criação de diretorias da Secult nos 26 territórios de 
identidade. 

Dados do Ministério da Cultura mostram que o Nordeste foi a região brasileira que 
registrou o maior número de conferências municipais de cultura, realizadas em 55,77% das 
cidades nordestinas. 

Na Bahia, 89% dos municípios realizaram conferências de cultura, o que representa mais 
de 15% do total em todo o país. "A Bahia hoje é referencial para o Sistema Nacional de 
Cultura", afirmou Roberto Peixe, do Ministério da Cultura. 

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. 
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Agecom MAM oferece curso gratuito de Mediação Cultural 

Uma das atividades mais importantes promovidas pelo Museu de Arte Moderna da Bahia, a 
Mediação Cultural, componente do Núcleo de Arte e Educação do MAM - NAE, poderá ser 
aprendida através do Curso de Mediação Cultural, que acontece entre os dias nove e 11 
deste mês, das 10h às 12h e das 14h às 18h no MAM. Serão oferecidas 15 vagas, 
contemplando estudantes e educadores interessados em conhecer melhor o Museu, sua 
história, acervo e ainda acompanhar reflexões aprofundadas sobre mediação e o trabalho 
de educação realizado na instituição. 

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até esta sexta-feira (04) através do site 
www.mam.ba.gov.br, mediante preenchimento de formulário e envio de currículo. Também 
poderão ser feitas presencialmente no Galpão das Oficinas do MAM, das 9h às 12h e das 
14h às 16h. 

A Mediação cultural consiste em uma ação educativa desenvolvida nos museus, instituições 
culturais e escolas com o objetivo de promover uma educação para a compreensão crítica 
das artes visuais e para a construção da relação entre os educadores e os diversos 
públicos. 

Serviço 



O quê: Curso de Mediação Cultural 
Onde: Museu de Arte Moderna da Bahia – Avenida Contorno, s/n, Solar do Unhão 
Quando: De 09 a 11 de dezembro, das 10h às 12h; e das 14h às 18h 
Vagas: 15 
Maiores informações: (71) 3117-6141 
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Agecom 9º Mercado Cultural promove caravana pela Bahia 

Com o tema "...Passagem...", o 9º Mercado Cultural se envereda pelos caminhos do 
interior da Bahia, fomentando e fortalecendo o intercâmbio entre a produção artística 
mundial e os movimentos culturais locais. O evento, que acontece desta terça-feira (1º) 
até dia 12, reúne atrações de música, artes cênicas e cultura popular, numa programação 
que, além da capital Salvador, percorre diversos municípios baianos. O objetivo é 
aprofundar ainda mais uma das ações que o projeto vem desenvolvendo: promover a troca 
de experiências entre comunidades no plano internacional, nacional e local. 

A nona edição do Mercado Cultural conta com os seguintes artistas internacionais: Sonagi 
Project e Chae Soo Jung, Coréia; Aló Irmão, Guiné Bissau e Galícia; The Idan Raichel 
Project, Israel e Etiópia; Juan Pablo Villa, México; Mariana Baraj, Argentina; e Maureen 
Fleming, Estados Unidos. Do Brasil, vem A Barca, de São Paulo; Bongar e Maciel Salu, de 
Pernambuco; Samba de Dona Dete e Mariene de Castro, Bahia. O estado-anfitrião 
comparece ainda com uma variedade de representantes de terreiros e de folguedos 
populares, que inclui ternos e reisados. 

Com realização da Casa Via Magia, o Mercado Cultural tem direção geral de Ruy Cezar Silva 
e curadoria musical de Benjamim Taubkin, e conta com patrocínio da Petrobras (através da 
lei Rouanet), Sebrae e Secretaria de Cultura do Governo do Estado da Bahia (através do 
Fundo de Cultura). 

Histórico 

O Mercado Cultural tem reunido centenas de artistas e agentes culturais em uma rede de 
sistematização, promoção e distribuição – esses são os lemas que norteiam a iniciativa – 
de bens culturais de diversas vertentes da música, artes cênicas e visuais, do Brasil e do 
exterior. O foco sempre foi o que há de melhor no circuito autoral e independente. Dentro 
desse viés, o Mercado já contou com participações de nomes como a mexicana Lila Downs, 
Mônica Salmaso, Ná Ozzetti, Ceumar, Selma do Coco, Mestre Salustiano, Cordel do Fogo 
Encantado. 

Esses são apenas alguns dos destaques de um total de quatro mil artistas, vindos de 
diferentes países. Não a toa, o Mercado Cultural já foi considerado pela imprensa como a 
maior plataforma de exportação das artes brasileiras. Fato que se comprova pelo número 
de artistas contratados para a maioria dos festivais europeus nos últimos seis anos. A 
partir de 2006, o projeto expandiu suas fronteiras: saiu das casas de espetáculos e invadiu 
os bairros e praças de cidade. O circuito inclui Liberdade, Penísula Itapagipana, Itapuã, 
Federação e Subúrbio Ferroviário. O objetivo é incentivar e divulgar a produção das 
diversas comunidades – iniciativa que se estende agora ao interior do estado. 

Mais informações 

www.viamagia.org 
www.mercadocultural.org 
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Agecom “Perfil & Opinião” no ritmo do Dia do Samba 

O primeiro “Perfil & Opinião” de dezembro, programa da TVE Bahia que vai ao ar, agora em 
novo horário, às quartas-feiras a partir das 22h, apresentado pela jornalista Denny 
Fingergut, rende homenagem aos sambistas da terra e traz os bambas Claudete Macedo, 
Walmir Lima e Walter Queiroz para uma conversa franca e descontraída, cheia de histórias 
e “causos” do samba Brasil à fora. 

O programa destaca, além dos momentos mais importantes deste gênero musical 
genuinamente brasileiro, fatos curiosos e momentos de glória na carreira dos sambistas. 
Os telespectadores ainda poderão conferir performances exclusivas de Claudete, Walmir e 
Walter no desenrolar do programa desta quarta-feira (2), Dia Nacional do Samba. 

VEÍCULO TÍTULO 

Agecom 3ª Conferência Estadual avança na defesa dos direitos e 
institucionalização da Cultura 

Terminou no último domingo (29) a 3ª Conferência Estadual de Cultura, em Ilhéus. 
Durante quatro dias, o município do Território Litoral Sul foi a capital da cultura do Estado, 
com apresentações artísticas e debates fundamentais para o avanço das políticas culturais 
na Bahia e no Brasil. 

Durante a plenária de encerramento, foram apresentados os 50 delegados que irão levar as 
propostas da Bahia para a 2ª Conferência Nacional de Cultura, que acontecerá de 11 a 14 
de março do próximo ano, em Brasília. 

No total, 1.566 inscritos, de 237 municípios do estado, participaram ativamente dos quatro 
dias de debates, que tiveram como tema ‘Cultura, Diversidade, Cidadania e 
Desenvolvimento’, o mesmo da Conferência Nacional. O encontro em Ilhéus aconteceu 
após a realização das conferências municipais, territoriais e setoriais de cultura. O balanço 
final revela que 50 mil pessoas, de 368 municípios baianos, participaram de todas as 
etapas para sua realização. 

Para o secretário de Cultura do Estado, Márcio Meirelles, a 3ª Conferência representou um 
avanço significativo na construção de políticas estratégias para o desenvolvimento cultural 
do estado e do país. “As propostas que serão apresentadas em Brasília estão bastante 
qualificadas e diversas sugestões de delegados de todo o estado foram incorporadas à 
minuta de Lei Orgânica da Cultura que, após análise jurídica, será encaminhada para as 
instâncias governamentais que irão apresentá-la à Assembleia Legislativa”, destacou o 
secretário. 

Entre as propostas apresentadas em âmbito estadual e nacional estão a revisão da 
legislação estadual para garantir 1,5% do orçamento para a cultura, a desburocratização e 
simplificação dos editais, ampliação do número de pontos de cultura, a construção e 
requalificação de centros culturais e a criação de diretorias da Secult-BA nos 26 territórios 
de identidade. 

Dados do Ministério da Cultura mostram que o Nordeste foi a região brasileira que 
registrou o maior número de conferências municipais de cultura, realizadas em 55,77% das 
cidades nordestinas. Na Bahia, 89% dos municípios realizaram conferências de cultura, o 
que representa mais de 15% do total em todo o país. “A Bahia hoje é referencial para o 
Sistema Nacional de Cultura”, afirmou Roberto Peixe, do Ministério da Cultura. 



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. 
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A Tarde On Line Festivais de música movimentam Nordeste antes do Natal 

Agência Estado 

Enfrentar fila em shopping center lotado, se estressar com trânsito e histeria de consumo e 
ainda por cima encarar Papai Noel com esse calor? Francamente, muito melhor é vestir um 
bermudão, mergulhar no mar do Ceará e à noite ouvir música da boa. É o que está fazendo 
o produtor Capucho, que resolveu unir esse prazer com cultura nas areias de Jericoacoara, 
litoral do Ceará. Sob sua orientação, começa amanhã o primeiro festival Choro Jazz 
Jericoacoara. "É um antigo sonho fazer um evento de música boa num lugar lindo como 
esse", diz Capucho, direto de sua rede. 
 
Capucho, que também é responsável, entre outros, pelo Festival Instrumental de 
Guarulhos, diz que a ideia de unir choro e jazz num mesmo evento num ambiente turístico 
já vem de 10 anos atrás. "Era para ser em Tiradentes, mas por falta de patrocínio, a gente 
adiou. Venho a Jericoacoara desde o início da década de 90, do tempo que não tinha 
energia elétrica aqui. Conheço bastante gente aqui e os nativos foram botando na minha 
cabeça a ideia de trazer música boa para eles ouvirem", conta.  
 
Capucho conseguiu patrocínio da Eletrobrás e apoio da prefeitura local, além de 
colaborações de artistas que o conhecem e que bancaram suas próprias passagens para ir 
ao festival. Muitos dos músicos que vão tocar no festival e outros que não fazem shows 
também darão oficinas de graça. Entre eles estão Maurício Carrilho, Toninho Horta, 
Alessandro Penezzi, Alex Buck, Jean Garfunkel e Arismar do Espírito Santo. "A ideia não é 
parar só no festival, é transformar Jeri numa cidade musical, criar uma escola de música, 
para dar dignidade para a molecada estudar. 
 
Outros Festivais 
 
No Recife, a Feira Música Brasil, que começa no dia 9 e vai até o dia 13, não só vai 
proporcionar o acesso a uma infinidade de shows, mas também discutir o mercado para 
isso. Esse é um dos temas dos debates, que começam no dia 10 e vão levantar questões 
como marketing, divulgação e direito autoral na era digital, gestão de carreiras, o futuro 
das gravações fonográficas. Calcada em três eixos básicos - mercado, cultura digital e 
tendências -, a FMB foi realizada pela primeira vez há dois anos, nos mesmos locais do 
centro da capital pernambucana. 
 
Da Bahia para Pernambuco, há um baiano que conhece bem as festas do interior, Moraes 
Moreira, uma das atrações do I Festival de Arte, Música e Negócios (Famune), que será 
realizado em Pesqueira, perto de Recife, nos dias 18 e 19. O compositor e cantor André Rio 
conta que a ideia do evento, promovido pela produtora Central da Música e pela ONG 
Ipedec, é juntar a produção musical regional, como o forró pé-de-serra, com o artesanato 
local e nomes de expressão da música brasileira. A parte de negócios é mais voltada para a 
produção dos artesãos: trabalhos com rendas, barro e doces.  
 
"O convite a mim e a Luciano Magno veio para que a gente arrebanhasse esses artistas e 
participasse da escolha deles. Então chamamos uns amigos como Elba Ramalho, Fafá de 
Belém, Moraes Moreira, e juntamos com os artistas regionais, que fazem bastante sucesso 
nos segmentos de frevo e forró pé-de-serra", diz Rio. "Alguns desses artistas têm carreira 
de mais de 20 anos, com vários discos lançados. No meu ver, a gente está fazendo isso 
como combate à invasão dessas bandas de forró eletrônico vindo do Ceará. Aqui a gente 
quer dar condições de igualdade de competição." A ideia é, a partir de Pesqueira, levar a 



proposta do evento para outros municípios de Pernambuco, que, afinal é a terra do Rei do 
Baião. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo. 
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A Tarde Celebração do Dia do Samba no Centro Histórico vai até 
sexta-feira 

 
O Dia do Samba será comemorado amanhã com apresentações de grupos nas ruas do 
Pelourinho e o tradicional show na Praça Municipal, reunindo atrações como Ivan Lins e Jair 
Rodrigues. A novidade é que este ano a Secretaria da Cultura estendeu a programação no 
Centro Histórico até o dia de Santa Bárbara, 6ª-feira 1 
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A Tarde Benin - a vitória contra a escravidão - Opinião 

João Jorge Rodrigues Advogado, mestre em Direito Público pela UnB, presidente 
do Olodum 

Em 1986, na minha primeira viagem internacional, fui ao Benin, a África mítica. 
 
Era a tão sonhada volta para casa, deum jovem militante pan-africanista, revolucionário, 
sonhador. Na gestão do prefeito de Salvador Mário Kertész, por inspiração de Roberto 
Pinho e Pierre Verger, uma delegação de Salvador foi ao Benin. Verger defendeu a ida do 
único negro da direção da Fundação Gregório de Mattos para a África. Levava comigo toda 
a vivência de um Brasil europocêntrico e muita informação teórica sobre as diversas 
Áfricas, do passado e do presente, da luta contra o colonialismo, da presença do marxismo, 
do islamismo e das formas de candomblé existentes no Benin e na Nigéria. O choque da 
realidade foi grande. Vi as terras africanas do alto do avião e a respiração ficou ofegante, 
enfim estava na terra dos meus pais,e avós, e toda uma história especial, a casa dos 
espíritos. 
 
Chegamos a Cotonou, no Benin, a capital moderna e um povo vibrante com muitas cores, 
muitas conversas em tom alto nas ruas, meu coração disparou, estava nas terras dos meus 
ancestrais. O hotel Sheraton, ocidental demais para a pobre capital, foi o meu local de sono 
e de despertar muitas vezes na noite, parecia um sonho estar na África. 
 
Foi tudo muito mágico e veloz, o que eu vi, onde estive, com quem falei, quem falou para 
mim, por mim, quem traduziu. Pierre Verger conhecia bem o país e as pessoas, falava 
várias línguas locais. Arlete Soares traduziu do francês para o português, traduzia e 
chorava com os encontros da minha história da Bahia com o que escutávamos das pessoas 
nas cidades. Pude então realizar uma volta às raízes profundas da minha cidadania afro-
brasileira, fui às cidades de Ouidah, Saketê, Pobé, Porto Novo. 
 
Em cada lugar, um ritual, um sacerdote, uma árvore, pessoas que pareciam com meu pai, 
João Rodrigues, além da alegria dos descendentes de brasileiros de Oudiah. Eu era um 
deles, um jovem brasileiro negro,voltando ao Benin. Mais de cinco mil pessoas na praça 
principal da cidade, gritando Bahia, Cidade Nova,Campo Grande,Bonfim,foi de arrepiar, e 
os cumprimentos às pessoas africanas com os nomes de Silva, Soares, Rodrigues, Santos, 
que fizeram fila para falar com a delegação e ao jovem negro africano-brasileiro que tinha 
voltado para dizer como estavam os outros negros do Brasil. 
 
Na cidade sagrada de Ouidah, e em Sakatê, morri e nasci de novo. Emergiu dali um novo 
ser humano. O que eu ouvi e vi, os recados, as voltas que dei em torno da porta do não-
retorno, da árvore do não-esquecimento, a visita ao templo da cobra Piton, e ao seu 
sacerdote. O homem marxista-leninista deixou de existir e nascia um homem místico 
religioso devoto da tradição africana da justiça. O impacto do Benin na minha vida foi 
importantíssimo, decidi lutar contra o racismo com a força da justiça, com o vigor moral de 



um combate contra a desigualdade e pela igualdade para todos. O Benin mudou a minha 
vida, pois aprendi que somente homens e mulheres com garra e força suficiente para 
derrotar uma opressão podem ser livres, iguais e soberanos de seus destinos. 
 
Cheguei à África com os paradigmas daquela época, guerra fria, capitalismo, imperialismo, 
e passei a ver o mundo com outro olhar. 
 
O Benin moldou os destinos do Olodum, que a partir de 1986 cresceu e se multiplicou 
como uma lança, uma estrela Sirius brilhante, e, com a influência do Benin, vencemos a 
escravidão, já no Carnaval de 1987. Com as ideias de Cheik Anta Diop, do Senegal, 
fizemos o melhor Carnaval de um bloco afro em todos os tempos, sobre o Egito dos Faraós, 
brilho, beleza e história nas ruas da Roma Negra. 
 
Resgatamos a história, de João de Deus, Lucas Dantas, Manuel Faustino e Luís das Virgens 
da Revolta dos Búzios. Criamos a primeira lei constitucional de ação afirmativa na Bahia 
em 1989, ajudamos as marchas e caminhadas por Zumbi e nossa ação em favor das cotas 
beneficiou muitos jovens que estão nas universidades. 
 
Fomos à luta, criamos uma agenda antirracista positiva e tocamos o coração do mundo 
com nossa música samba-reggae. 
 
Agora, o Benin veio à Bahia e se encontrou com o Olodum, com o samba-reggae e com 
tudo que criamos de cultura pan-africanista. 
 
Mesmo com a saudade dos nossos entes que estão no Orum, comemorei com olhos cheios 
de lágrimas e com alegria a nossa vitória contra a escravidão com lutas e sonhos.Vamos 
dar um passo adiante para que os sonhos virem realidade. 

 
VEÍCULO TÍTULO 

A Tarde Neguinho do Samba na folia 
 
Neguinho do Samba, o criador da batida do samba-reggae com a banda do Olodum, 
falecido no dia 31 de outubro passado, terá seu nome na folia da capital. O Centro de 
Imprensa do Carnaval de 2010 terá o nome do músico, segundo o anúncio feito, ontem, 
pelo prefeito João Henrique. 
 
O Centro de Imprensa do Carnaval é montado todos os anos, tradicionalmente, no Hotel da 
Bahia (Campo Grande), para que jornalistas da mídia nacional e internacional tenham um 
espaço com infra-estrutura para a cobertura da festa. 
 

VEÍCULO TÍTULO 

A Tarde Celebração do Dia do Samba no Centro Histórico vai até 
sexta-feira 

Festa de comemoração ao Dia do Samba terá atrações diversas e programação 
que se estende até sexta 

PEDRO FERNANDES 

Se o samba é uma forma de oração, como nos diz Vinícius de Moraes, o dia 2 de dezembro 
é praticamente dia santo, consagrado ao ritmo que, de acordo com o mesmo poeta, nasceu 
na Bahia. 
 
A data foi instituída em 1963pelo vereador Luís Montenegro, em homenagem à visita de 
Ary Barroso à Bahia. 
 



O músico Edil Pacheco conta que ele, Batatinha, Nelson Rufino, Walmir Lima, Ederaldo 
Gentil e Tião Motorista estavam na primeira comemoração realizada em 1972. Gilberto Gil 
acabava de voltar do exílio e também participou da festa. 
 
Amanhã, Edil receberáno palco armado na Praça Municipal, além dos também pioneiros 
Walmir Lima e Nelson Rufino, os cantores Ivan Lins, Jair Rodrigues e nomes locais como 
Gal do Beco, Mariene de Castro e Gerônimo. 
 
O show, que começa às 17 horas, tem patrocínio do Ministério da Cultura. 
 
Mesmo que Edil reclame para si o pioneirismo na realização da comemoração, a data 
acabou por ganhar muita projeção e apareceram novas manifestações, como a Caminhada 
do Samba, realizada pela Prefeitura de Salvador. Quem também está envolvida nas 
comemorações é a Secretaria de Cultura do Estado, que resolveu juntar as comemorações 
do dia 2 com o dia de Santa Bárbara, dia 4, inaugurando a temporada de festas populares. 
Assim, o dia 3 também entrou no samba com shows de Fabiana Cozza e lançamento do CD 
da Orkestra Rumpilezz, no Largo do Pelourinho, a partir das 18 horas. 
 
Se engana quem pensa que em Salvador o samba departido alto só aparece no seu dia. 
Mesmo com pouco espaço na mídia, no Fundo do Cravinho, no Terreiro de Jesus, tem 
samba todos os dias do ano e o grupo Refino é um dos assíduos participantes da festa, que 
atrai cerca de 200 pessoas por dia. 
 
Nas periferias da cidade ele também é forte e tem bastante importância social, como no 
caso do Grupo Bicho da Cana. Ele é um dos mais de 25 sambas juninos que se espalham 
pelos bairros da cidade e que, além de fazer, também ensina música e dança para crianças 
e adolescentes de Canabrava. 
 
Grupos unidos fazem o samba resistir nas ruas de Salvador 

Sambistas se articulam para preservar as raízes, mesmo fora da mídia 

PEDRO FERNANDES 

Diz-se que vem do Recôncavo, do samba-de-roda, e foi levado para o Rio de Janeiro por 
baianas como Tia Ciata. Logo se espalhou em subgêneros como o partido alto e o samba-
canção. Aqui em seu berço, quem toca nas rádios são os pagodes, seja o pornográfico, o 
mono vocabular ou o de protesto, como o que está na crista da onda agora. 
 
Ondas vêm e vão, mas o samba de fundo de quintal, de mesa de boteco, de partido alto, 
mesmo não tendo tanto espaço nas rádios,ainda finca suas raízes na periferia e estende 
seus ramos por todas as partes da cidade. 
 
"O samba nasceu na Bahia, mas quem ganha dinheiro é Rio e São Paulo. As FMs não 
acreditam que o samba de raiz pode fazer sucesso", queixa-se Derivaldo Matos, conhecido 
nas rodas como Nenê Calabar, vocalista do grupo Bicho da Cana, que existe há sete anos 
no bairro de Canabrava. 
 
Apesar da queixa, o grupo toca o ano inteiro, não só em seu bairro, mas em várias partes 
da cidade. Amanhã eles estarão com outros grupos de samba fazendo uma espécie de 
arrastão pelas ruas do Centro Histórico para comemorar o Dia do Samba. 
 
O grupo toca sambas antigos, como os de Noel Rosa e Riachão, com uma roupagem mais 
moderna. A ideia é resgatar o que é fundamental de uma forma que atraia também o 
jovem. 
 
Paralelo às atividades do grupo há também uma escolinha de samba para crianças e 
adolescentes que funciona no bairro. O projeto funciona há quatro anos para não deixar o 



samba morrer. 
 
“É um projeto de percussão e dança que não tem patrocínio de nenhum órgão, nenhuma 
empresa. 
 
Tudo é feito com a nossa vontade”. 
 
O grupo Bicho da Cana é também um grupo de samba junino, tradição de bairros como 
Engenho Velho de Brotas, da Federação e Liberdade, em que,ao modo interiorano, grupos 
de pessoas saem na rua cantando sambas, batendo na palma da mão, em latas ou 
instrumentos, e perguntando de casa em casa: “São João passou por aqui?” Em Salvador 
existem cerca de 25grupos de samba juninos que atuam nos bairros também durante o 
resto do ano. Muitos atuam desde o fim anos 70, antes dos blocos afros começarem seu 
ciclo de sucesso nos anos 80. 
 
Osamba junino é baseado no samba duro, que tem as mesmas características do samba do 
Recôncavo, usando instrumentos como pandeiro e viola, porém é tocado mais rápido. 
 
Refino Também se apresenta amanhã no Pelourinho o Grupo Refino, que existe há quase 
um ano. O vocalista Wison Santos é também fundador do Clube do Samba, criado em 2005 
para divulgar o samba na cidade e ajudar a criar oportunidades de trabalho para os 
sambistas baianos. 
 
“Pouca gente sabe que Não Deixe o Samba Morrer é de um baiano, Edson Conceição, em 
parceria com Aluísio Silva. Temos nomes de muita importância, como Edil Pacheco, 
Ederaldo Gentil, Gordurinha”. Para Wilson é muito importante que as pessoas saibam que 
esses compositores são daqui. 
 
Uma das festas promovidas pelo clube é o Samba no Fundo do Cravinho, no Terreiro de 
Jesus. 
 
Todo dia tem samba e o Grupo Refino costuma tocar às quintas, a partir das 19 horas. 
“Fazemos um trabalho de pesquisa para resgatar o trabalho de gente importante para o 
samba”. 
 
Para Wilson, de modo discreto e pouco coberto pelos meios de comunicação o samba tem 
tomado conta da cidade. “Há um projeto, o Seja Um Sambista, que é divulgado apenas no 
Orkut e costuma reunir cerca de 2 mil pessoas de uma só vez. Ele acontece em várias 
partes da cidade. 
 
Já aconteceu na Liberdade e no Centro Histórico. Também tem samba sempre no Água de 
Pote, em Itapuã”, conta. 
 
Outro projeto do Clube do Samba, que estreia também amanhã nas comemorações do Dia 
do Samba promovidas pelo Pelourinho Cultural, é a Orquestra Sambônica da Bahia, que 
mistura a tradição percussiva do samba com instrumentos de corda como o violoncelo e o 
violino. 
 
São 12 integrantes na formação oficial, mas o grupo também vai dar aulas para crianças e 
jovens interessados em música. 
 
O objetivo é oferecer a oportunidade de aprender samba com sambistas de renome que 
integram a Orquestra Sambônica, como o ritimista Paulinho do Reco e o violoncelista 
Sérgio Gibi. 
 
Retomada no interior No interior, para além do folclore, o samba também mostra que está 
bem vivo. Segundo Robson dos Santos, vocalista do grupo Brotou Samba, de Cachoeira, os 
tempos têm sido de retomada. 
 



Para ele, os mais jovens estão mais interessados no samba de raiz, mesmo com o pagode 
dominando as atenções midiáticas. 
 
“Os mais velhos estão passando para os mais novos. Hoje vemos que o samba vai de 8 a 
80”, diz Robson, também conhecido como Binho. 
 
Ele acha que o pagode leva vantagem na facilidade de aprendizado das letras que, em sua 
opinião, são menos elaboradas. 
 
“No samba de partido alto as letras falam do coração, dos sentimentos e da vida do povo”. 
 
Formado há nove anos, o grupo Brotou Samba começou em mesa de bar e aos poucos foi 
ganhando importância local. Não fica uma semana sequer sem fazer apresentações. Toda 
sexta se apresenta no Espaço Recanto do Porto, em Cachoeira. 
 
Por enquanto só toca composições de outros cantores e grupos, como Zeca Pagodinho ou 
Exaltasamba, mas está começando a investir em composições próprias. Já tem três 
canções gravadas num CD promocional. 
 
O objetivo é, em breve, lançar um álbum completo. 

 
VEÍCULO TÍTULO 

A Tarde Dia do Samba e Santa Bárbara abrem calendário de festas 
populares 

 
O Dia Nacional do Samba é comemorado no dia 2 de dezembro, desde1963, quando foi 
instituído pelo vereador Luís Monteiro da Costa, em homenagem a Ary Barroso. Mas ele 
começou a ter seus festejos nos moldes atuais a partir de 1972, quando Edil Pacheco, 
Batatinha, Ederaldo Gentil e Gilberto Gil, recém-chegado do exílio, fizeram o primeiro show 
de celebração da data. 
 
Desse show histórico também participaram os sambistas Nelson Rufino, Tião Motorista e 
Walmir Lima. 
 
De acordo com Edil, a festa foi interrompida em 1986, mas, no ano seguinte, com apoio da 
Fundação Gregório de Matos, presidida na época por Gilberto Gil, voltou a acontecer. “De lá 
para cá e La só ganhou visibilidade, inclusive em outros estados”. Nomes como Martinho da 
Vila, Paulinho da Viola e Chico Buarque já estiveram em Salvador para celebrar o samba 
em seu berço. 
 
Este ano, Edil Pacheco organizou um grande show na Praça Municipal, que começa às17 
horas, com patrocínio do Ministério da Cultura. 
 
São maisde30artistas, como Ivan Lins, Jair Rodrigues, Mariene de Castro, Gal do Beco e 
outras atrações. Os artistas locais vão se revezar no palco com os nacionais. Os primeiros 
cantam duas ou três músicas e os outros cerca de cinco. “Acho que o samba está numa 
fase que nunca esteve, quando ninguém acreditava eu apostei”, diz Edil. 
 
Mistura A aposta deu tão certo que dessa vez a Secretaria da Cultura resolveu juntar as 
comemorações do Dia do Samba com a abertura do calendário de festas populares 
baianas. Assim, o Pelourinho vai sambar até sexta-feira, dia de Santa Bárbara, e a festa vai 
ficar mais longa. 
 
Amanhã, no Centro Histórico, tem o evento Pelô Virado no Samba, que vai trazer o 
sambade-roda do Recôncavo itinerante, às 16 horas, saindo do Largo do Pelourinho até o 
Terreiro de Jesus, numa espécie de arrastão. 
 



Se apresentam o Brotou Samba, Samba de Roda Filhos do Caquende e o Samba de Roda 
Filhos de Nagô. No Cruzeiro de São Francisco, às 18 horas, tem samba-de-mesa com 
diversos grupos. 
 
Na quinta-feira, o maestro Letieres Leite & Orkestra Rumpilezz lança o seu primeiro CD em 
um show no Largo do Pelourinho, com participação de Gerônimo. 
 
Quem vai abrir o show de lançamento do disco, às 18 horas, será a paulista, e uma das 
maiores intérpretes da nova geração, Fabiana Cozza. 
 
Na sexta, Santa Bárbara será homenageada, depois dos festejos religiosos, por grupos de 
samba nas praças e largos do Centro Histórico. 
 
CONFIRA A PROGRAMAÇÃO COMPLETA EM HTTP://CADERNO2MAIS.ATARDE.COM.BR 
 

VEÍCULO TÍTULO 

A Tarde Aquarela do Samba em nova temporada 
 
O grupo Aquarela do Samba, que faz um trabalho de resgate de sambas clássicos, se 
apresenta na programação Projeto Pelourinho Cultural. nesta sexta feira, na Praça Tereza 
Batista, a partir das 20horas, com entrada gratuita. No dia 12 de dezembro, o grupo 
começa uma temporada aos sábados, à tarde, no bar Meu Chapa, em Stella Maris. 
 
No ano passado, o Aquarela do Samba lançou seu CD Aquarela de Amigos, com 14 
músicas. O álbum teve participação especial do músico Armandinho na composição Quem 
Sou Eu, de autoria de Wilson Sales, vocalista do grupo. 
 
 

VEÍCULO TÍTULO 

A Tarde Segunda é dia de pagodear 
 
Segunda-feira não é apenas dia de trabalho. Para quem não teve tempo de curtir o final de 
semana, também é dia de cair no samba com o Pagode do Trabalhador, que acontecerá 
todas as segundas de dezembro no Fundo do Cravinho, Terreiro de Jesus, 3. O samba 
começa às 17 horas e segue até às 22 horas. Na programação só tem sambas de raiz com 
representantes dos grupos Jatobá, Refino, Repique de Corte, Independentes e convidados. 
 
A cada semana, um intérprete ou compositor será convidado. 
 
O Espaço Fundo do Cravinho vai completar 13 anos de existência no dia 12. 
 

VEÍCULO TÍTULO 

A Tarde Quinta é dia de roda no QG Gia 
 
Alguém começa a batucar um pandeiro, outra pessoa puxa uma letra de música, mais 
gente acompanha e os sambistas amadores começam o samba com alegria profissional. De 
15 em 15 dias, às quintas-feiras, a partir das 20 horas, é dia de samba no QG Gia, na Rua 
das Laranjeiras, 42, Pelourinho (em frente ao Bar Ponto do Vital). O próximo acontece dia 
10. Ésó chegar, tomar uma cerveja no bar em frente e sambar até altas horas. 
 
O coletivo Gia existe há sete anos e reúne artistas visuais e designers. Eles realizam ações 
nas ruas, aproximando arte e cotidiano. 
 
 
 
 
 



VEÍCULO TÍTULO 

A Tarde Mummenschanz de volta ao TCA com emoção e sem palavras 

Baseado na expressão corporal, grupo suíço faz único show com 3 X 11 

LIANA ROCHA 

Lágrimas copiosas – de papel higiênico. 
 
Corpo poderoso – de mola. Caras expressivas – de argila. 
 
O onírico e inusitado mundo construído pelo grupo suíço Mummenschanz volta hoje à noite 
ao palco do Teatro Castro Alves, depois de cinco anos, em apresentação única do 
espetáculo 3 X 11. 
 
Com ele, a companhia comemora seus 33 anos mostrando somente “the best of“, como 
explica um dos seus fundadores, Bernie Schürch, em entrevista por telefone, do aeroporto 
de Belo Horizonte, pouco antes de embarcar para Salvador. 
 
Em comum nas inúmeras cenas pinçadas do seu repertório, um senso de humor 
inesperado, totalmente baseado na expressão corporal e nas curiosas máscaras (às vezes 
de corpo inteiro) boladas pelo grupo. 
 
Luz “Nós não temos música nem cenário nem diálogos. Nosso estilo é puramente visual e a 
luz é o único apoio que temos no palco“, diz Bernie, do Mummenschanz . 
 
É com o trabalho calibrado do diretor de iluminação Ueli Riegg que contam os atores na 
hora de improvisar em cima do palco. 
 
“É só improviso, que cresce de uma apresentação para a outra“, detalha Bernie. 
 
Além dele, dão vida às estranhas e, ao mesmo tempo, tão familiares criaturas a atriz 
Floriana Frassetto (também fundadora do Mummenschanz), Raffaella Mattioli, atriz e 
bailarina, e o ator Jakob Bentsen. 
 
Neste jogo de atores, máscaras e luz, não fazem a mínima falta as palavras. E é assim que 
o Mummenschanz joga com as emoções das plateias de qualquer parte do mundo. 
 
“Nós mudamos o conceito de seguir uma história. Provocamos o público para que invente 
suas próprias histórias, mergulhe nas suas fantasias, faça associações com sua 
experiência. 
 
Chamamos para que se juntem a nós no playground“, brinca Bernie Schürch. 
 
Para ele, o lúdico proposto torna-se cada vez mais premente nos tempos que correm. “Em 
nossa sociedade, nos tornamos solitários. As pessoas estão fechadas em si mesmas, 
voltadas para suas TVs, seus computadores. 
 
As pessoas só se comunicam virtualmente“, lamenta. 
 
Então, esta noite, o Mummenschanz convida: é hora de trocar emoções e cair no 
playground armado por eles. 
 
3 X 11, COM MUMMENSCHANZ / HOJE, ÀS 21H, NO TEATRO CASTRO ALVES / PÇA. DOIS 
DE JULHO, S/N, CAMPO GRANDE (3117-4881) / R$ 100 (FILAS A A P), R$ 80 (Q A Z) E R$ 
60 (Z1 A Z11) 



VEÍCULO TÍTULO 

A Tarde Desafio das Bandas tem último finalista 
 
O “forrocatu” (mistura de forró pé-de-serra com maracatu)contou pontos a favor ao Zé de 
Saia, na última eliminatória do Desafio das Bandas,apresentada anteontem, na 
Boomerangue. O concurso, realizado pelo Grupo A TARDE, agora conta com sete bandas 
(além de Zé de Saia, Velotroz, Maglore, Hardcall, Chá de Abu, Auto reverso e Suéter), que 
irão disputar a grande final no próximo domingo, na Praça Pedro Arcanjo (Pelourinho). 
 

VEÍCULO TÍTULO 

A Tarde Gerônimo recebe o grupo Rio Vermelho 
 
O cantor, compositor e trombonista Gerônimo recebe hoje, às 19 horas, o grupo baiano de 
pop axé Rio Vermelho no ensaio semanal que acontece na Escadaria da Igreja do Paço. Ao 
lado do ex-Rei Momo, a banda convidada mostrará novos arranjos em releituras de 
sucessos da música local, nacional e internacional, além de canções autorais. Escadaria da 
Igreja do Paço / Hoje, 19h / Ld. do Paço, Santo Antônio Além do Carmo / Entrada franca 
 

VEÍCULO TÍTULO 

A Tarde Seminário de antropologia teatral 
 
Hoje, às 19 horas, no Theatro XVIII, a atriz Julia Varley apresenta a demonstração de 
trabalho O Tapete Voador. Amanhã, no mesmo horário, no Teatro da Barroquinha, Eugenio 
Barba, fala sobre o papel da pesquisa no processo de criação artística do Odin Teatret. 
Integra o Seminário de Antropologia Teatral. 
Inscrições na Fundação Gregório de Mattos. 
Hoje, 19h / Theatro XVIII / Amanhã, 19h / Teatro da Barroquinha / Grátis 
 

VEÍCULO TÍTULO 

Correio Programação celebra Dia do Samba e de Santa Bárbara no 
Pelô 

Camila Botto | Redação CORREIO | Foto: Divulgação  

O mestre Dorival Caymmi (1914-2008) decretou que quem não gosta de samba bom 
sujeito não é. Então, se você não quer ficar mal na parada, prestigie a programação no 
Centro Histórico em celebração ao mais famoso ritmo brasileiro. O projeto Festas Populares 
da Bahia, da Secretaria de Cultura do Estado, promove shows gratuitos de vários artistas 
em homenagem ao Dia do Samba, comemorado na quarta-feira (2º). “Comemorações 
como o Dia doSamba e a Festa de Santa Bárbara fazem parte da identidade do povo”, 
explica o secretário de Cultura, Márcio Meirelles.  

 
Programação celebra Dia do Samba e de Santa Bárbara 



A festa será aberta às 16h, com o samba de roda do recôncavo dos grupos Partido Alto 
Brotou Samba e Samba de Roda Filhos de Nagô. Às 18h, no Largo do Pelourinho, o público 
poderá conferir a arte do compositor santo-amarense Roberto Mendes. A noite termina 
com apresentação dos grupos Bambeia e Batifun, a partir das 20h30, no mesmo local.  

Para o compositor baiano Edil Pacheco, que há anos luta pelo fortalecimento do Dia do 
Samba, o gênero vive um ótimo momento em Salvador. “Agora, há uma reciprocidade do 
público para o samba como nunca houve. Ele tem ocupado mais espaço, tanto é que hoje 
vemos vários grupos tocando samba em diversos lugares da cidade”, afirma.  

Na quinta-feira, às 20h, acontecerá no Largo do Pelô o lançamento do primeiro álbum de 
Letieres Leite & Orkestra Rumpilezz, gravado no TCA em 2008. Um pouco antes, às 18h, 
tem show da ótima intérprete paulista Fabiana Cozza.  

Raios e trovões 
A programação termina sexta-feira, dia em que será celebrada a Festa de Santa Bárbara, 
madrinha do Corpo de Bombeiros, padroeira dos mercados e, no sincretismo religioso, 
Iansã, rainha dos raios e trovões. A festa será aberta com Alvorada de Fogos, às 5h30, no 
Centro Histórico. A partir das 10h30 sai a tradicional procissão que passa pelo Terreiro de 
Jesus e Baixa dos Sapateiros, onde é servido um grande caruru. Às 14h, as bandas 
Meninos do Pelô e Boiada Multicolor sobem ao palco no Largo do Pelourinho. Já no Largo 
Pedro Archanjo, às 18h, o sambista Walmir Lima apresenta seu show. 

Destaques (Dia 2) 
Roberto Mendes - O compositor se apresenta no Largo do Pelourinho, às 18h  
 
Samba de Roda Urbano - O grupo fará seu show no mesmo local, às 20h  

Grupo Bambeia - Também no Largo do Pelô, às 20h30  

Grupo Batifun - Às 22h, no mesmo largo (todos os shows têm entrada franca) 
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Correio  Caminhada do Samba agita mais de 100 mil pessoas no 
Campo Grande 

|30.11.2009 - 14h12  

O samba contagiou a multidão presente na 4ª Caminhada do Samba, neste domingo (29), 
em Salvador.  A celebração ao samba da Bahia reuniu mais de 100 mil pessoas e contou 
com a participação dos maiores blocos de samba da Bahia: Alvorada, Amor e Paixão, Alerta 
Geral, Vem Sambar, Proibido Proibir, Reduto do Samba, Samba Popular, Que Felicidade. 
 

 
Cinco blocos desfilaram pelo Circuito Osmar e atraíram 100 mil pessoas 



A caminhada fez o mesmo percurso do Circuito Osmar (Campo Grande), do carnaval de 
Salvador. Divididos em cinco trios, os blocos desfilaram pela avenida, sem cordas, tocando 
clássicos de grandes sambistas baianos como Batatinha, Riachão, Ederaldo Gentil e sambas 
de todas as épocas, todos cantados em coro pelo público, que não parou de dançar um só 
minuto. 

O trio do Bloco Alvorada - primeiro bloco de samba a sair no carnaval - foi também o 
primeiro a desfilar na festa que comemorou o Dia Nacional do Samba (2 de dezembro). Às 
15 horas, o grupo Samba de Cozinha saiu pela avenida, acompanhado de Gal do Beco, 
Valdinho e Aloísio Menezes.  
 
Logo atrás do Alvorada, o trio dos blocos Amor e Paixão e Vem Sambar sacudiu a multidão 
com o grupo Movimento e participação de Juliana Ribeiro e Nelson Rufino. 
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Tribuna da Bahia Dias contados 

Hélio Rocha - Os casarões centenários condenados pela Defesa Civil em Salvador podem 
estar com os dias contados. Não se trata de demolição, mas sim de um projeto Federal de 
recuperação e revitalização do patrimônio cultural em todo o país: o Plano de Aceleração 
do Crescimento (PAC) das Cidades Históricas. O PAC prevê a liberação de recursos na 
ordem de R$250 milhões por ano para obras de restauração em 173 municípios nos 27 
estados da Federação. De acordo com o superintendente do Instituto do Patrimônio 
Histórico e Artístico Nacional (Iphan) na Bahia, Carlos Amorin, R$8 milhões já foram 
investidos no Estado, e mais R$100 milhões deverão ser liberados em 2010. 
 
O projeto foi anunciado no final de outubro, em Ouro Preto-MG, pelo presidente Lula. A 
verba chega em um momento crucial para o patrimônio histórico e cultural de Salvador, 
cuja arquitetura se encontra no mais completo abandono. Os desabamentos são 
constantes, e, apesar de condenados pela Defesa Civil, muitos dos antigos casarões do 
centro da cidade ainda servem de abrigo para as camadas mais pobres da população, 
alcovitando também a marginalidade, a prostituição e o tráfico de drogas. 
 
Amorin explica que 25 municípios baianos serão contemplados pelo programa. ?As próprias 
cidades vão definir os rumos das revitalizações nas áreas de suas respectivas 
competências. Para tanto, serão criados conselhos municipais formados por representantes 
do Ministério da Cultura (Minc), Iphan, sociedade civil e prefeituras?, explicou. 
 
Em Salvador, R$8 milhões já foram investidos nas obras de reforma da Igreja de São Pedro 
dos Clérigos, no Terreiro de Jesus. Os trabalhos devem continuar na Casa Pititinga (junto 
ao Cruzeiro de São Francisco), na Catedral e Cúria Metropolitana, na Praça da Sé (em 
parceria com a Arquidiocese), na Ordem 3ª de São Domingos, no Terreiro de Jesus, e na 
Casa dos 7 Candeeiros, atrás da Rua da Ajuda. 
 
?Na capital, o objetivo é recompor os imóveis no entorno da Igreja de Nossa Senhora da 
Conceição, que se situam entre a cidade alta e a cidade baixa. No interior do Estado, 
estamos na fase de definir os pontos de requalificação de cada um dos municípios, através 
dos conselhos municipais?, explicou. 
Dentre as cidades do interior baiano contempladas pelo PAC estão Lençóis (onde mais de 
30 logradouros serão revitalizados), Palmeiras, Cipó (onde um incêndio destruiu 
parcialmente um hotel da década de 30), Cairú, Valença, Jaguaripe, Porto Seguro, Santa 
Cruz de Cabrália, São Francisco do Conde, Monte Santo, Cachoeira, São Félix, dentre 
outras. 
 
O PAC prevê investimentos em locais públicos, mas estabelece também linhas de crédito 
para particulares proprietários de imóveis tombados, já que a restauração deve passar 
necessariamente por uma prévia avaliação dos técnicos do Iphan, para que não haja uma 
descaracterização da arquitetura original. ?Os imóveis particulares serão beneficiados por 



linhas de crédito especiais, através do Banco do Nordeste (BNB). O pagamento das 
prestações dos financiamentos será destinado à criação de um Fundo Municipal de Cultura, 
administrado pelo Minc e pelo Iphan. Dessa maneira, todo dinheiro investido retorna para a 
sociedade na forma de novos projetos de requalificação arquitetônica?, esclareceu Amorin. 
Objetivos do PAC Cidades Históricas 
 
O PAC Cidades Históricas é fruto da articulação da Casa Civil da Presidência da República. 
Coordenado pelo Minc, por meio do Iphan, conta ainda com as parcerias do Ministério do 
Turismo, Ministério da Educação, Ministério das Cidades, Petrobras, Eletrobrás, Banco 
Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Caixa Econômica Federal e 
Banco do Nordeste do Brasil (BNB). 
 
1. Promover a requalificação urbanística de sítios históricos e estimular usos que 
promovam o desenvolvimento econômico, social e cultural, incluindo ações de restauração 
elétrica, recuperação de espaços públicos com acessibilidade universal, instalação de 
mobiliário urbano, sinalização, iluminação de destaque e internet sem fio. 
 
2. Investir na infraestrutura urbana e social, o que vai permitir a inclusão das cidades 
históricas e seus entornos nas ações da Agenda Social do governo Federal. 
 
3. Financiamento para recuperação de imóveis privados subutilizados ou degradados. 
 
4. Recuperação de monumentos e imóveis públicos ? que inclui a readequação de uso para 
abrigar universidades, escolas, bibliotecas, museus e outros espaços públicos. 
 
5. Fomento às cadeias produtivas locais ? que prevê apoio à estruturação de atividades 
produtivas, especialmente as atividades tradicionais. 
 
6. Promoção nacional e internacional do patrimônio cultural representado pelas cidades 
históricas a partir do viés do turismo. 
 
Resultados esperados pelo governo Federal 
 
1. Maior integração das ações, programas e investimentos do governo Federal para a 
preservação e salvaguarda do patrimônio cultural brasileiro. 
 
2. Construção da política e do Sistema Nacional de Patrimônio Cultural e instituição de 
fórum nacional sobre o tema, de periodicidade bianual. 
 
3. Intercâmbio das experiências de gestão e resultados obtidos pelo ?Programa 
Monumenta? 
 
4. Dinamização das cadeias produtivas da construção civil, do turismo e das atividades 
tradicionais, com a geração de mais de 45 mil ocupações e empregos diretos. 
 
5. Ampliação dos recursos investidos com o envolvimento e contrapartida dos gestores 
municipais, estaduais, sociedade civil, empresas estatais e iniciativa privada. 
 
6. Reposicionamento do Brasil no cenário internacional, com destaque para a Copa do 
Mundo, em 2014, e para as Olimpíadas, em 2016. 
 
7. Capacitação de gestores, técnicos e agentes para a gestão do patrimônio cultural. 
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Tribuna da Bahia A Barra está ficando pesada 

Karina Baracho - A Barra foi o primeiro bairro de Salvador, fundado aproximadamente no 
ano de 1534, ainda com o nome de Vila do Pereira, em homenagem ao seu criador, 
Francisco Pereira, donatário de capitania hereditária.  Serviu de abrigo e subsídio comercial 
à Thomé de Sousa. No início do século XX,  já denominado de Barra, o local teve sua 
estética modificada, passando a ser o maior polo de design e moda, tendo a sofisticação 
inglesa. 

Os anos passaram, o glamour do ambiente cresceu. Seu encanto e magia chamavam 
atenção, principalmente por suas históricas mansões, muito bem trabalhadas com bastante 
detalhes. Entre os prédios,  “podemos citar o edifício Oceania, construído em 1942, sendo 
um marco do que era de mais moderno e sofisticado da época”, lembra o historiados José 
Silvério. 

Embora ainda seja considerado um dos melhores bairros da capital baiana, a Barra vem 
sofrendo degradações. A falta de segurança do ambiente está afastando turistas antes 
apaixonados pelo local. “Era um encanto ficar na Barra, mas agora prefiro outros locais 
com mais segurança”, disse a turista Andréa Dantas, 42 anos, depois de sofrer três 
assaltos na área. 

“Ficávamos a noite passeando pelo calçadão, tomando uma cervejinha e vendo o mar, mas 
agora a situação mudou e as condições são outras. Ainda venho para Salvador com 
bastante assiduidade, mas o único local que continuo frequentando aqui é a praia, pois 
tenho verdadeira paixão pelo Porto, mesmo com a sujeira deixada pelos próprios 
banhistas”, acrescentou Dantas. 

Perigo iminente – O ambiente é agradável e nada melhor do que uma água de coco para 
hidratar após um sol escaldante. O cenário seria perfeito, mas a proprietária de uma 
barraca de coco alertou: “Aqui à noite é terra que filho chora e mãe não vê. Nunca vi tanta 
sujeira acontecer num metro quadrado”, disse a mulher, que preferiu não ser identificada, 
e acrescentou: “Durante o dia, tudo que acontece é pouco, são pequenos furtos. Mas 
durante a madrugada a situação é insuportável”. 

Um pouco mais adiante, mais reclamações:  “É impressionante como as coisas acontecem 
aqui. Além das drogas, a prostituição vem crescendo e tomando proporções imensas”, 
disse um homem que também preferiu não ser identificado temendo represálias. Ainda 
conforme ele, mesmo com o combate, este tipo de crime está crescendo. “A cada dia 
percebemos meninas com pouca idade, com dez, doze anos, fazendo programa. Uma 
situação decadente”. 
Morador do bairro há 50 anos, o aposentado José Oliveira, 65 anos, disse que passou a 
adolescência num ambiente agradável e familiar. “Éramos um grupo de adolescentes. Hoje 
meus netos não podem fazer nem metade do que acontecia antigamente. Sei que os 
tempos são outros e consequentemente, os perigos aumentam, mas é triste ver um local 
tão bonito se acabar desta forma”, lamentou. 

Procurada por nossa equipe de reportagem, a assessoria da Empresa de Limpeza Urbana 
do Salvador (Limpurb) informou que a limpeza acontece de domingo a domingo. Equipes 
realizam a higienização do Porto até o Farol todos os dias. Uma equipe com seis pessoas 
realiza a limpeza no calçadão das 6h às 24h, outra equipe toma a frente a partir das 14h e 
ficam no local até às 21h. 

A partir das 23 horas, 15 agentes descem para a parte da areia e realizam a varrição e a 
coleta é feita por caminhões. A operação pente-fino é a segunda parte da limpeza. 
Conforme o órgão, neste momento é realizada a oxigenação da areia, com uma limpadora 



de praia puxada por um trator que remove toda a areia e retira os resíduos menores, como 
palitos de picolés. 

Um carro pipa realiza a higienização das escadarias da Barra duas vezes por semana. A 
operação consiste em lavar os locais à noite e no início da manhã com desinfetante e 
aromatizante. Segundo a Limpurb, para dar maior tranquilidade e segurança aos banhistas. 
Outra questão apontada pelo órgão foi a destruição das papeleiras (coletoras de lixo). 
Segundo a assessoria, cerca de 60 destes itens são danificados mensalmente. 

Ontem à tarde, a equipe de reportagem da Tribuna flagrou lixeiras quebradas e até copos 
com cerveja abandonados nos bancos em frente ao Farol da Barra, onde há também uma 
multidão de ambulantes que age quase sempre de forma até agressiva com os turistas. 
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Tribuna da Bahia Feira de Empreendedores Afrodescendentes é encerrada 
 
Thiago Pereira - Foi encerrado no último domingo (29) a 4ª edição da Feira de 
Empreendedores Afrodescendentes. O evento começou na sexta-feira (27), reuniu quatro 
cooperativas e artistas individuais e contou com a participação de 60 expositores que 
comercializaram produções na Praça do Campo Grande. 

Realizada pelas secretarias municipais da Reparação (Semur) e do Trabalho, Assistência 
Social e Direitos do Cidadão (Setad), a feira teve por objetivo expor os produtos e serviços 
produzidos pelos artesãos, que utilizando bens naturais valorizam a cultura local em suas 
peças, mostrando a viabilidade desta atividade econômica, incluindo socialmente as 
pessoas e proporcionando, consequentemente, a geração de empregos. 

Durante o fim de semana, os visitantes da feira também conheceram o Programa Salvador 
Cidadania, que busca a ressocialização das pessoas em situação de rua, dando-lhes as 
condições básicas para desenvolver-se plenamente; o Serviço Municipal de Intermediação 
de Mão-de-Obra (Simm), que foi reestruturado, através da implantação do Sistema Sigae-
Web, por meio do qual os candidatos a vagas de empregos podem cadastrar-se, verificar a 
disponibilidade de vagas e agendar entrevistas.   

O evento contou ainda com a apresentação de grupos culturais que trouxeram um pouco 
mais da cultura afrodescendente para os expositores e visitantes. 
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Minc - 
mais.cultura.gov.br 

Microprojetos Mais Cultura na Bahia 

Blog: RB Cultura Artistica - 28/11/2009 

http://rbculturaartistica.blogspot.com/2009/11/microprojetos-mais-cultura-semiarido.html 

Semiárido baiano recebe R$ 3 milhões para financiar 243 projetos culturais e beneficiar 
jovens da região 

Selecionados no edital foram anunciados por ocasião da abertura da Conferência Estadual 
de Cultura. Semiárido baiano recebe R$ 3 milhões para financiar 243 projetos e beneficiar 
jovens da região. O ministro da Cultura, Juca Ferreira, e o governador da Bahia, Jaques 
Wagner, abriram nessa quinta-feira, 26 de novembro, à noite, a III Conferência Estadual 
de Cultura da Bahia, no Centro de Convenções de Ilhéus. O principal objetivo do encontro, 
que acontece até domingo (dia 29), é debater e elaborar propostas a serem encaminhadas 
para a coordenação da II Conferência Nacional de Cultura, que será realizada em Brasília, 
no próximo ano. 



Durante o evento, a secretária de Articulação Institucional do MinC e coordenadora 
executiva do Programa Mais Cultura, Silvana Meireles, e o secretário de Cultura da Bahia, 
Márcio Meirelles, anunciaram os projetos selecionados no edital Microprojetos Mais Cultura, 
do Ministério da Cultura. A ação destinará R$ 3 milhões para financiar 243 projetos, 
beneficiando jovens de 211 municípios do semiárido baiano nos 24 territórios de identidade 
do estado. 

O objetivo do Microprojetos Mais Cultura é promover a diversidade cultural da região do 
semiárido brasileiro por meio do financiamento não reembolsável de projetos de artistas, 
grupos artísticos independentes e pequenos produtores culturais da região. As iniciativas 
contempladas, nas mais diversas linguagens, têm como beneficiários ou proponentes 
jovens entre 17 e 29 anos. “Este é o primeiro edital do Ministério da Cultura específico para 
o semiárido, região de grande riqueza cultural, mas historicamente sem acesso a 
financiamento para pequenas produções. Com essa ação, por meio de parceria com 
governos estaduais e Banco do Nordeste, estamos democratizando o acesso a crédito para 
apoiar as múltiplas expressões culturais do semiárido, contribuindo para promover a 
cidadania e a auto estima de milhares de jovens”, destacou a secretária Silvana Meireles. 

Para o secretário Márcio Meirelles, o projeto consolida a política de descentralização que a 
Bahia vem desenvolvendo em parceria com o Ministério da Cultura. “Em 2009, passamos a 
apoiar 150 Pontos de Cultura em todos os territórios de identidade do estado, e agora 
usamos o mesmo critério de distribuição territorial dos recursos para selecionar os 243 
projetos que irão contribuir para impulsionar a produção cultural do semiárido baiano, 
dentro de uma política afirmativa de redução da pobreza e promoção do desenvolvimento 
social através da cultura”, ressaltou. 
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III Conferência Estadual de Cultura em Ilhéus 

 

 
 
A III Conferência Estadual de Cultura foi aberta oficialmente na quinta feira dia 26 de 
novembro e contou com as presenças do Governador Jaques Wagner, o Ministro da Cultura 
Juca Ferreira, o Secretário de Cultura da Bahia Marcio Meirelles, o Presidente da 
Assembléia Legislativa Marcelo Nilo, Deputado Federal Zezéu Ribeiro dentre outras 
autoridades locais e regionais. No dia seguinte iniciaram os debates dos temas já pré 
definidos nas etapas municipais e territoriais.  

 



 

 
 
O evento contou com a participação 89% dos municípios baianos e agora segue para a 
etapa nacional em Brasília no mes de março de 2010, durante a conferência foram 
escolhidos 50 delegados por votação direta dos conferencistas presentes. 
 

 
 
As propostas são de melhoria e criação em muitos casos, de leis específicas na área de 
cultura e atinge todas as vertentes da cultura no sua amplitude, desde os "artístas de rua" 
até as TVs, durante os quatro dias de discussões os presentes puderam apreciar um pouco 
da cultura baiana através da Orquestra Juvenil 2 de Julho, formada pelo Núcleo de 
Orquestras Juvenis e Infantis do Estado da Bahia (Neojibá), Exposição Multimídia em telões 
no calçadão da praia, Balé Teatro Castro Alves (Espetáculo Áfrikas) e shows com artistas 
locais como Saul Barbosa, Grupo o Quadro, Improviso Nordestino e Clécia Queiróz. 
 
ao final dos trabalhos foi lida a Carta de Ilhéus. 

 
CARTA DE ILHÉUS 

 
Nós, representantes dos 26 Territórios de Identidade da Bahia, reunidos na III 
Conferência Estadual de Cultura, entre 26 a 29 de novembro de 2009, no Centro 

de Convenções da cidade de Ilhéus, declaramos que: 
 

Mais uma vez, o diálogo entre os poderes públicos – municipal, estadual e federal – e a 
sociedade baiana, se realizou, fortificando [...] 



 

 

 
 

VEÍCULO TÍTULO 

Cooperbom 
turismo.blogspot 

ILHÉUS SEDIOU A 3ª CONFERÊNCIA ESTADUAL NO ÚLTIMO 
FINAL DE SEMANA DE CULTURA 

 

 
Maurício Corso (Fundação Cultural de Ilhéus) 

Maria Morais e Cel. Winston Meireles (Cooperbom Turismo) 

 
O Maestro Leto Nicolau regendo a Sociedade Filarmônica Capitania dos Ilhéos 

 
Flagrantes do evento 

 



Dirigentes de cultura, delegados eleitos nas Conferências Territoriais, artistas e produtores 
culturais de toda a Bahia reuniram-se nos dias 26 a 29 de novembro em Ilhéus para 
discutir políticas públicas de cultura.  
Nos quatro dias de conferência, a cidade conheceu manifestações culturais dos 26 
territórios de identidade do Estado e participou de debates onde foram apresentadas 
propostas, políticas e ações para os diversos setores de cultura do estado e do país. 
As propostas serão levadas para a 2ª Conferência Nacional de Cultura, que acontecerá de 
11 a 14 de março de 2010, em Brasília, e irão compor o projeto de Lei Orgânica da Cultura 
que será encaminhado para aprovação da Assembleia Legislativa do Estado da Bahia. 
Sob o tema Cultura, Diversidade, Cidadania e Desenvolvimento, o mesmo da conferência 
nacional, o encontro em Ilhéus aconteceu após a realização das conferências municipais, 
territoriais e setoriais de cultura realizadas em todo o Estado. 
Segundo o Ministério da Cultura, o Nordeste é a região que mais envolveu municípios 
durante a realização das Conferências, sendo que elas aconteceram em 55,77% das 
cidades. 
A Bahia está em processo de Conferências de Cultura desde o mês de agosto, as 
conferências municipais foram realizadas em 367 dos 417 municípios do Estado, as 
territoriais aconteceram em todos os 26 territórios de identidade. Entre os representantes, 
delegados e sociedade civil, 43.957 pessoas participaram dos encontros. O Estado da Bahia 
foi o único a realizar Pré-Conferências Setoriais. 
O Ministério da Cultura considerou o trabalho da Secretaria de Cultura do Estado da Bahia 
um exemplo, pois além de levar em consideração a política territorial, a SecultBA criou um 
guia de orientações e instrumentos de registro e apoio metodológico para que os 
municípios pudessem realizar suas conferências. 
O secretário estadual de cultura, Márcio Meirelles, disse que o objetivo das Conferências foi 
o de envolver toda a Bahia nas discussões aprofundando o debate sobre as políticas 
públicas para a cultura. Segundo ele, as conferências são espaços em que essas discussões 
acontecem, são espaços de decisão e participação popular democrática. 
Os resultados da conferência serão divulgados em um documento final que servirá como 
subsídio para a elaboração dos planos municipal, estadual e nacional de cultura. 
Um dos pontos positivos, é que as conferências permitem a reavaliação das políticas 
públicas existentes.  
Durante o encontro, Ilhéus foi a capital da cultura do Estado. A Praça da Catedral, o Centro 
de Convenções e o Teatro Municipal de Ilhéus abrigaram shows, performances e 
manifestações culturais de todo Estado da Bahia, uma das atrações sob a regência do 
maestro Leto Nicolau, as crianças e adolescentes que compõem a Sociedade Filarmônica 
Capitania dos Ilhéos, executaram clássicos da música internacional e brasileira. Com 
instrumentos de sopro e percussão, o público apreciou com muita atenção músicas 
clássicas e populares, com ritmos variados. 
O Presidente da Fundação Cultural de Ilhéus, Maurício Corso, comemorou os resultados 
obtidos. 
O Centro de Convenções Luís Eduardo Magalhães transformou-se em um centro cultural. O 
lugar foi dividido em espaços para que diferentes atividades fossem realizadas 
simultaneamente. 
Uma das principais novidades foi a Tenda Digital, um espaço para trocas e comunicação 
com redes sendo gerado conteúdo para as mais variadas interfaces da internet, como 
blogs, sites e redes sociais, além de podcasts (para rádios) e vídeos (para a TV), lançando 
um novo olhar sobre a tecnologia. Os 26 territórios foram vinculados a uma rede de 
interfaces virtuais usando o computador de forma inteligente aproximando a tecnologia da 
cultura, observando a diversidade de expressões artísticas do Estado. 
Ilhéus está de parabéns pelo evento e a FUNDACI na pessoa de seu presidente, Maurício 
Corso foi bastante elogiada pelo investimento cultural. 
A Cooperbom Turismo, que representa o turismo cultural, congratula aos organizadores do 
evento por proporcionarem à cidade de Ilhéus uma excelente oportunidade para que o 
cidadão pudesse entender o verdadeiro significado da palavra "CULTURA". 
 
Texto e fotos: MMorais 
Fonte: correio da bahia 
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jornalsportnews III Conferência Estadual avança na defesa dos Direitos 
Culturais e institucionalização da Cultura 

 
Durante quatro dias, dirigentes de cultura, 
delegados eleitos nas Conferências Territoriais, 
artistas e produtores culturais de toda a Bahia 
elaboraram propostas para a Lei Orgânica que vai 
institucionalizar o Sistema Estadual de Cultura na 
Bahia.  
Terminou ontem (domingo, 29) a III Conferência 
Estadual de Cultura, em Ilhéus. Durante quatro 
dias, um dos mais importantes municípios do 
Território Litoral Sul foi a capital da cultura do 
Estado, com apresentações artísticas e debates 
fundamentais para o avanço das políticas culturais 
na Bahia e no Brasil.  
Durante a plenária de encerramento, foram 
apresentados os 50 delegados que irão levar as 

propostas da Bahia para a II Conferência Nacional de Cultura, que acontecerá de 11 a 14 
de março do próximo ano, em Brasília.  
No total, 1.566 inscritos, de 237 municípios do estado, participaram ativamente dos quatro 
dias de debates, que tiveram como tema Cultura, Diversidade, Cidadania e 
Desenvolvimento, o mesmo da Conferência Nacional. O encontro em Ilhéus aconteceu após 
a realização das conferências municipais, territoriais e setoriais de cultura. O balanço final 
revela que 50 mil pessoas, de 368 municípios baianos, participaram de todas as etapas 
para sua realização.  
Para o secretário de Cultura do Estado, Márcio Meirelles, a III Conferência representou um 
avanço significativo na construção de políticas estratégias para o desenvolvimento cultural 
do estado e do país. “As propostas que serão apresentadas em Brasília estão bastante 
qualificadas e diversas sugestões de delegados de todo o estado foram incorporadas à 
minuta de Lei Orgânica da Cultura que, após análise jurídica, será encaminhada para as 
instâncias governamentais que irão apresentá-la à Assembléia Legislativa”, destacou o 
secretário.  
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digitalbahia. 
wordpress 

Tenda digital III CEC 

Dezembro 1, 2009  

 

A Tenda Digital, criada na III Conferencia 
Estadual de Cultura da Secult, acontecida em 
Ilhéus (BA) em novembro de 2009, teve o apoio 
da empresa local Bitway 
(http://www.bitway.com.br) e contou com uma 
lan de 15 máquinas, área wifi e teve com dvd 
para exibição de vídeos. 

A idéia fundamenta da Tenda, organizada pela 
Assessoria de Cultura Digital da Secult, é dar 
acessibilidade livre e funcionar como espaço para consultoria em Novas Mídias, além da 
cobertura em tempo real do evento (III CEC) em blog (http://blogdaconferencia.com) 
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Valença em Ação 
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pontodecultura 
ipiau.blogspot 

III Conferência Estadual de Cultura é referência nacional 

 
De 26 a 29 de novembro, mais de 1.500 pessoas participaram da III Conferência Estadual 
de Cultura da Bahia, realizada no Centro de Convenções de Ilhéus, litoral sul do estado. O 
evento, finalizado neste domingo, com o tema “Cultura, Diversidade, Cidadania e 
Desenvolvimento”, transformou Ilhéus na capital baiana da cultura. 
 
Artistas, produtores, pesquisadores, estudantes, dirigentes e profissionais da área, vindos 
de 237 municípios baianos, estiveram juntos para discutir políticas públicas culturais nos 
cenários estadual e nacional, além de debater propostas para a construção da Lei Orgânica 

de Cultura do Estado. 

 

Presente na abertura do evento, o governador Jacques Wagner 
enfatizou a sua alegria em constatar a descentralização dos 
recursos da cultura, que já não circulam mais em mãos de grupos 
viciados. Ângela Andrade, Superintendente de Cultura e 
Coordenadora da III Conferência, afirmou que “houve uma 
evolução muito grande na compreensão do papel dos governos 
estadual, municipal e da sociedade na construção de redes e 
políticas estratégicas”. 
 

A caminhada foi longa e ainda é só o começo. Até chegar à III CEC, foram realizadas, além 
dos encontros setoriais, 368 conferências municipais em toda a Bahia, o que corresponde a 
89% dos municípios do estado, mobilizando ao todo, cerca de 50 mil pessoas. O número 
expressivo é o reflexo da nova gestão de governo que tem abraçado a cultura como área 
prioritária de investimento, convocando a sociedade civil para pensar e construir políticas 
estratégicas visando a estruturação e o desenvolvimento cultural. O reconhecimento dessa 
política vem em falas como a do coordenador geral de Relações Federativas e Sociedade, 
da Secretaria de Articulação Institucional (MinC) e do SNC, Roberto Peixe, quando diz que 
“a Bahia é hoje, referencial para o Sistema Nacional de Cultura”. 

 
No seu discurso, Ângela Andrade ressaltou a competência dos 26 representantes territoriais 

da Secult-BA 
 
O próximo passo está datado para março de 2010, em Brasília, quando será realizada a II 
Conferência Nacional de Cultura. Ali também estarão presentes os 50 delegados eleitos que 



representarão a Bahia e defenderão as propostas produzidas durante a III CEC. Entre 
estas, foram pontuadas a obrigatoriedade de maior espaço de veiculação das produções 
culturais regionais nos meios de comunicação; a desburocratização dos editais; a 
construção e revitalização de centros de cultura nos municípios, a capacitação técnica de 
gestores e a ampliação do número de pontos de cultura. De todas as propostas, uma em 
especial, arrancou aplausos da platéia – o pedido da garantia de 10% dos recursos do Pré-
sal para promoção do acesso da população brasileira a serviços e bens culturais. 

 
Roberto Peixe e Márcio Meirelles 

 
Segundo o Secretário Estadual de Cultura, Márcio Meirelles, “As propostas que serão 
apresentadas em Brasília estão bastante qualificadas e diversas sugestões de delegados de 
todo o estado foram incorporadas à minuta de Lei Orgânica da Cultura que, após análise 
jurídica, será encaminhada para as instâncias governamentais que irão apresentá-la à 
Assembléia Legislativa”. O que será preciso a partir de então, é a sensibilização dos 
deputados para catalisar o processo de votação. 

 
Em entrevista à TVE Bahia, Juca Ferreira elogiou a Conferência Baiana 

 
O Ministro da Cultura, Juca Ferreira, que também se fez presente em Ilhéus, falou sobre o 
Presidente da República, assegurando que “todas as ações do Ministério da Cultura são 
reflexo do governo Lula, que tem se preocupado com o povo, sem ser demagogo, nem 
populista”. 
 
Os resultados da conferência serão divulgados em um documento oficial que servirá como 
subsídio para a elaboração dos planos municipal, estadual e nacional de cultura. 

Texto: Júnia Martins 
Fotos: Júnior Pinheiro 
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Bahia Já SAMBA PEDE PASSAGEM: SHOW NO LARGO DO PELOURINHO 
NESTA TERÇA, À NOITE 

Diversos sambistas baianos capitaneados por Edil Pacheco, fazem hoje (1/12), a partir das 
20 horas no Largo do Pelourinho, o show de encerramento da Semana do Samba, evento 
que antecede o Dia do Samba, este comemorado no dia 2 de dezembro.  

A Semana do Samba foi aberta na quinta-feira passada com show da banda Sotaque 
Brasileiro e com a abertura de exposição de fotografias no Centro Cultural da Prefeitura, na 
Praça Municipal, que vai prosseguir por todo mês de dezembro.  



Amanhã, os sambistas encerram o evento e fazem uma prévia do que será a grande festa 
da 38ª Edição do Dia do Samba, que terá como palco a Praça Municipal com a presença de 
dezenas de artistas baianos e mais Ivan Lins, Jair Rodrigues e Ney Lopes 
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Bahia Já CARIBÉ, CAIMMY, VERGER E O MAR DA BAHIA EM AMIZADE 
DE ARTE CRIATIVA 

 
A Fundação Pierre Verger, a Pricewaterhouse 
Coopers (PwC) e a Solisluna Design Editora 
vão lançar, em Salvador, o segundo livro da 
Trilogia Entre Amigos Carybé, Verger & 
Caymmi - Mar da Bahia no dia 02 de 
dezembro, às 19h, no Palacete das Artes. 
O livro celebra a arte e, sobretudo, a grande 
amizade entre esses personagens e criadores 
do século XX que escolheram a Bahia e o jeito 
de viver de sua gente como motivo e 
cenário para suas obras. 

O mar da Bahia foi o grande inspirador, quiçá 
uma fonte de encantamento determinante 
para as artes, odes de amor à terra e ao povo 
baiano dessas três personalidades de origens 
distintas, mas com olhares e percepções 

convergentes: o fotógrafo e pesquisador francês Pierre Verger; o argentino-baiano pintor 
de múltiplos fazeres Carybé e o músico baiano, também pintor nas horas vagas, Dorival 
Caymmi. “É um orgulho e uma honra apresentar esse trabalho sobre os ‘três baianos 
fundamentais’ que desenharam, fotografaram e cantaram a Bahia de uma forma indelével”, 
afirma Gilberto Sá, presidente da Fundação Pierre Verger. 

Em Carybé, Verger & Caymmi - Mar da Bahia, o leitor irá perceber o colorido das fotos em 
preto e branco da velha rolleiflex do gênio Verger, bem como toda a riqueza dos traços 
singulares de Carybé, prenhes de movimento e poesia que retratam o cotidiano da época 
em que as velas dos saveiros enfeitavam o azul das águas da Baía de Todos os Santos e 
ainda se presenciava a pesca do xaréu nas praias do litoral norte da histórica Salvador. 
Tudo isso embalado pelas magníficas canções praieiras de Caymmi, poesia pura na sua voz 
grave e num violão com sonoridade de ondas na praia. “Não é um livro de arte, e sim da 
amizade entre três artistas”, define bem o editor Enéas Guerra, idealizador da publicação 
da série ‘Entre Amigos’ e responsável pela concepção, edição e design do livro. 

Do ponto de vista editorial, o texto indica os caminhos que levarão o leitor ao encontro dos 
três personagens e suas criações em torno da magia do mar. “A ideia do escrito é incitar o 
leitor a vivenciar como foi a intensa relação entre eles e relatar, de forma leve e bem 
humorada, os encontros, as curiosidades e os olhares convergentes destes símbolos da 
baianidade”, conta o jornalista José de Jesus Barreto, autor do texto que é fundamentado 
em pesquisas do acervo da Fundação Pierre Verger, da família Carybé, entrevistas e 
depoimentos. 

O diálogo das imagens captadas pela rolleiflex de Verger e pelos traços de Carybé, 
produzidos entre os anos 40 e 60 do século passado, está cerzido pelos poemas de 
Caymmi. O pescador cantado por Caymmi é ‘o mesmo’ fotografado por Verger, desenhado 
por Carybé. Os saveiros que chegam e saem do cais e rasgam as águas da baía, as festas 
para Iemanjá, o Bom Jesus dos Navegantes e Nossa Senhora da Conceição da Praia 
servem de inspiração para as canções-poemas, as pinturas e as fotos dos artistas - 
conteúdo desse trabalho. O mar é o caminho, elo, destino e musa. O livro pretende ser 
uma celebração de amizade e da criação deles diante dos mistérios do reino de Iemanjá.  

Foto: Divulgação da Capa

Lançamento será nesta quarta feira, 2, 
no Palacete das Artes a partir das 19 
horas 



 
PRIMEIRO VOLUME 

Como o primeiro volume Carybé & Verger - Gente da Bahia, lançado em 2008, o 
volume dois Carybé, Verger & Caymmi -  Mar da Bahia’ é um projeto editorial da 
Solisluna Design Editora e Fundação Pierre Verger, que contou, desta vez, com o apoio da 
Pricewaterhouse Coopers. A concepção, edição e design ficaram a cargo de Enéas Guerra e 
Valéria Pergentino. A redação do texto é de José de Jesus Barreto. A apresentação musical 
de Marilda Santana cantando canções compostas por Dorival Caymmi vai embalar o 
lançamento do segundo volume.  
 
O evento terá a presença ilustre da esposa de Carybé, Nancy Bernabó, e seus filhos 
Solange e Ramiro, além do Sócio-Presidente da PwC, Fernando Alves, e do Presidente da 
Fundação Pierre Verger, Gilberto Sá. O livro estará à venda em todas as livrarias do 
Brasil por R$ 90, porém no dia do lançamento sairá pelo preço promocional de R$ 70. No 
dia 09 de dezembro, será a vez de São Paulo lançar a obra, na Livraria da Vila, no 
Shopping Cidade Jardim, às 19h30. O terceiro livro desta Trilogia já está confirmado para o 
ano que vem e terá como tema o Candomblé. 

O encontro 

Salvador é uma cidade-porto, eterno cais. Tanto geográfica quanto historicamente, esta 
Cidade da Bahia é filha do mar, nele foi gerada. Construída e fundada sobre uma nesga de 
terra que adentra o oceano, no abrigo das águas mornas da Baía de Todos os Santos, a 
cidade tem suas portas abertas para o Atlântico. Nessa terra, o mar é começo de tudo, 
caminho sem fim, poço de fartura, infinito azul de mistérios, tormentas, magia e beleza. O 
povo desse pedaço de mundo foi gerado e forjado, por séculos, na quentura, no aconchego 
e rebuliço de suas águas. 

Na década de 30 do século XX, o jovem mulato Caymmi pegou um Ita no porto de 
Salvador e foi parar no Rio de Janeiro, a capital cultural e política do país, no intuito e 
sonho de cantar o mar, as coisas de sua terra e o jeito de sua gente. Carybé conheceu 
Caymmi no final dos anos de 1930, no Rio.  
 
Verger conheceu Carybé em 1946, também no Rio. O interesse comum pelas coisas da 
Bahia e o amor ao belo os uniram. Em Salvador, no final de 1946, o fotógrafo Verger e o 
músico Caymmi se encontraram diante da luz e do intenso azul do mar. Os três, amigos, 
irmãos baianos confirmados no Ilê Axé Opô Afonjá, o terreiro keto-nagô de São Gonçalo do 
Retiro, reino de Xangô, acolhidos por Mãe Senhora, e depois por Mãe Stella de Oxóssi. 
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Bahia Já MOSTRA COLETIVA REÚNE 125 ARTISTAS VISUAIS NO 
CASARÃO DIA 10 

Será aberta no dia 10 de dezembro a exposição 2.234, mostra coletiva internacional, no 
Casarão, Largo de Santo Antonio Além do Carmo, s/n, a partir das 17h. A mostra, com o 
tema Paz, reunirá 125 artistas visuais de vários estados e países. 

Foram convidados artistas de trajetórias e estilos diferentes, que se unem com o intuito de 
alertar e mobilizar a sociedade, a refletir e repensar um mundo mais humano e ativo, com 
atitudes que selem um compromisso maior no combate ao mal que assola o planeta: a 
violência.  

O título da exposição, 2.234, é o número de mortes ocorridas em Salvador e Região 
Metropolitana de Salvador (RMS), apontado na estatística do ano de 2008. 



 "O tema é atual e pertinente. Atende aos nossos propósitos, que nascem com a 
ideia de incentivar e valorizar a produção cultural baiana, onde pretendemos 
dinamizar e impulsionar as artes visuais com um olhar diferenciado", ressalta 
Luciana Rique, presidente da holding LGR.   

A idéia da Exposição 2.234 surgiu de uma conversa entre o artista plástico e curador da 
exposição, Leonel Mattos, e o também artista plástico Gustavo Moreno, idealizador , sobre 
dar continuidade, em Salvador, da exposição Ex Pistols (ex-pistolas), um movimento a 
favor da Paz no mundo, realizada em Trieste, na Itália, em novembro de 2008.  

Os artistas baianos Gustavo Moreno e Roney George, que participaram da mostra italiana, 
receberam, à época, uma réplica de um revólver de material plástico como ponto de 
partida para a transformação desse objeto que traduz a violência, por outro que 
expressasse a paz.  

Trazendo a experiência italiana para a Bahia, foram convidados 65 artistas baianos que 
receberam a cópia de um revólver moldado em gesso, para que fossem criados trabalhos 
tridimensionais com o mesmo objetivo.   

Artistas de outros estados, como São Paulo, Rio de Janeiro e Paraná, e dos Estados Unidos, 
França e Argentina, entre outros, assim como as 50 obras produzidas pelos artistas da 
Itália, participarão virtualmente, através de fotos projetadas em telão. 

A concepção do projeto dá ênfase às artes visuais e reúne obras de artistas já consolidados 
e de novos talentos. "Queremos mostrar, em exposições coletivas e individuais, a 
diversidade de técnicas e de linguagens, seguindo a linha da arte contemporânea e de suas 
múltiplas formas de expressão para que possibilite o surgimento do novo e, com isso, 
ampliar o nosso raio de ações", informa Leonel Mattos com sua vasta experiência em 
arte.    

O Instituto ÍRIS, projeto social mantido pela holding LGR que assiste 35 crianças em uma 
escola no Boqueirão, Bairro de Santo Antonio, participará da mostra com pinturas em 
lenços brancos, relacionadas ao tema.  

Uma manifestação performática está programada para acontecer no Largo de Santo 
Antonio, quando artistas, convidados e transeuntes, todos portando lenços brancos, darão 
um abraço no Largo.  

No dia da abertura da exposição será facultativo aos convidados a contribuição de 1 kg de 
alimento não perecível, que será doado para a instituição de caridade Irmã Dulce.  

Após a temporada em Salvador, com a parceria do Iguatemi Salvador, a mostra seguirá em 
itinerância por 6 capitais brasileiras, em shoppings centers que fazem parte do grupo 
Aliansce. 

A exposição tem a coordenação dos artistas Gustavo Moreno e Leonel Mattos. 

ARTISTAS CONVIDADOS  

América Latina 

Brasil: Ivald Granato (SP), Kátia Velo (PR), Nani Matarazzo(SP), René Machado(RJ), 
Ricardo Gomes (BSB), Vanderley Zalochi (SP)  

Bahia:  Adauto Costa, Alice Ramos, Álvaro Sampaio, Almandrade, Ana Castro, Anderson 
Santos, André Moreno, Ângela Cunha, Antonio Leal, Antonio Salvino, Aruane Garzedin, Bel 
Borba, Beth Souza, Bruno Ribeiro, Café, Carga Noronha, Carlínio França, César Romero, 



Chico Liberato, Chico Macedo, Davi Caramelo, David Glat, Denise Pitágoras, Eckenberger, 
Ediane do Monte, Edison da Luz, Fabrício Branco, Fernando Coelho, Florival Oliveira, Gil 
Mário, Gley Melo, Guache Marques, Gustavo Moreno, Jaime Figura, Jorge Amaro, Juarez 
Paraíso, Júlio Costa, Juraci Dórea, Justino Marinho, Leonel Mattos, Lígia Aguiar, Luiz 
Folgueira, Marcelo Juventino, Márcia Magno, Marcio Lima, Marcio Santana, Marcos 
Buarque,  Mimi Fonseca, Paulo Rufino, Ramiro Bernabó, Rebouças, René Rama, Roney 
George, Sandra Valentim, Sante Scaldaferri, Sérgio Rabinovitz, Tadeu Augusto, Tatti 
Moreno, Telma Ferraz, Terciliano Júnior, Vauluizo Bezerra, William A, Zau Pimentel, Zélia 
Nascimento.  

Argentina: Edson Mourafranco 

Estados Unidos: Fernando Carpaneda,  

Europa: Sins (Suíça), Stéphane Herbert (França), Monamoon (Londres) 

Participantes Artelier Mécano, idealizadores de Ex Pistols emTrieste/Itália (58 artistas):  

Claudio Farina, Christina Kruml, Elisa Vladilo, Gina e Gione Score,  Barbara Loden, Cesare 
Picotti e Rosella Pisciotta, Valentina Azzopardo, Coletivo de artistas, Mino Centro,  Stefano 
Stiglich, Giulio Polita, Ivan Bormann, Isabella Bullo, Sergio Pancaldi, Ariella Santoro, 
Francesca Tija,  Luigi Merola, Giorgio Mastrolia, Christiana Viola, Rui Coelho, Aljosa Puric, 
Sebastian Degli Innocenti, Davide Dionísio, Paola Castellan, Fábio Bressan, Max Jurcev, 
Lilia de Mattia, Cesare Grazioli, Francesca Germani, Paul Pacho, Davide Del Degan,  
Barbara Romani, Madalena Dalla Libera e Pepi,  Nina & Verti Rules,  Diefo Iaconfcic, Chiara 
Franceschini, Christian Fermo, Samantha Fermo, Alice Rubino, Federica Marchesich, Matilde 
Zacchigna, Fabrizzio Arpesella, Francesco Lukarich, Stefano Graziani, Elena Greco, Sergio 
Medeot, Giovani Damiani, Eleonora, Roney George e Gustavo Moreno, Luca Zaro.  

VEÍCULO TÍTULO 

Bahia Notícias GOVERNO PATROCINA CARNAVAL DE MAGA, IVETE E EVA 

 

A cantora Margareth Menezes recebeu R$ 1,12 milhão do Ministério da Cultura 
para desfilar no Carnaval 2010 com o seu bloco "Afro Pop Brasileiro". Quem 
também conseguiu abocanhar essa fatia gorda do governo foi a milionária Ivete 
Sangalo e seu amigo da Banda Eva, Saulo Fernandes. Cada um recebeu R$ 950 mil 
de patrocínio. Leia mais sobre a cultura dos ricos na Coluna Holofote!E mais: 
Daniela Mercury vai apresentar "Canibália" gratuitamente; Não deixe de conferir 
a entrevista dessa semana  com Nelson Fontes, o filho do Subúrbio. No bate-papo, 
Nelson critica a cobertura da imprensa às notícias do Subúrbio e comenta sobre 
os incentivos que faz, através do seu site, para valorizar a cultura suburbana. 


