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VEÍCULO TÍTULO 

Diário Oficial Feira Delícias do Porto comemora um ano na Barra 

 

Tempero baiano do por-do-sol na Baía de Todos-os-Santos, a feira Delícias do Porto 
completou um ano ininterrupto de edições nas sextas-feiras do Largo do Porto da Barra. Os 
quitutes da culinária regional são a atração principal do evento promovido pelo Instituto 

Mauá. 

A feira congrega dez culinaristas, que comercializam suas guloseimas das 12 às 21h30, e 
desde maio passou a abrigar também seis barracas de artesanato. 

A trilha sonora fica por conta do forrozeiro Zé Costa e convidados, que embalam o público 
ao som do legítimo pé-de-serra a partir das 18h. 

VEÍCULO TÍTULO 

Diário Oficial Governo apresenta plano de ação que beneficiará povos 
indígenas 

  INCLUSÃO n Proposta prevê desenvolvimento de projetos por 14 secretarias, que devem 
ser cumpridos até o final de 2010  

 
Atualmente, cerca de 30 mil índios vivem em 26 municípios da Bahia, divididos em 17 

comunidades  



O plano operativo com políticas públicas para os povos indígenas que vivem na Bahia foi 
apresentado pelo governo estadual para representantes de 17 etnias. 

O plano prevê a implementação e o desenvolvimento de projetos por 14 secretarias, que 
devem ser cumpridos até o final de 2010 e contemplam educação, saúde, moradia, 
saneamento básico, infraestrutura, alimentação, assistência social, emprego e renda, 
alimentação, cultura e lazer. 

Atualmente, cerca de 30 mil índios vivem em 26 municípios da Bahia, divididos em 17 
comunidades – duas ainda não reconhecidas oficialmente. O plano foi elaborado para 
beneficiar pelo menos 14 dessas comunidades e começa a ser executado em janeiro. 

Entre as ações gerais previstas estão a construção de 701 casas, beneficiando 3.505 índios, 
e a qualificação técnica de gestores e profissionais de saúde municipais em Saúde dos 
Povos Indígenas. 

Há ainda a instalação de 1.071 ligações de rede elétrica, beneficiando 5.355 índios, 
formação de 115 professores indígenas de nível médio em Magistério Indígena e melhoria 
da estrutura física de 18 escolas indígenas, ampliando as vagas para o ensino fundamental 
II e médio, além de serviços sanitários, envolvendo 237 famílias indígenas. 

Prioridade - Segundo o secretário da Justiça, Cidadania e Direitos Humanos, Nelson 
Pellegrino, todas as ações que foram listadas no plano – são cerca de 40 – estão de acordo 
com a necessidade dos povos indígenas e com a disponibilidade de tempo e orçamento 
para executá-las. 

O secretário do Fórum Estadual de Educação Escolar Indígena, Agnaldo Pataxó, observou 
que, além de apresentar o plano, a reunião serviu para que o governo reafirme as 
propostas feitas desde 2007. 

Para o secretário de Relações Institucionais, Rui Costa, é importante que haja um 
monitoramento, por parte dos índios, da realização e manutenção dos projetos. 

Projetos serão implementados em várias regiões  

Para os índios que vivem no norte da Bahia estão previstas implantação de hortas 
familiares, realização de oficina de cultura indígena, construção de unidade de 
beneficiamento de argila contemplando 41 famílias, qualificação técnica através de cursos e 
oficinas, manutenção e regularização da rodovia que liga os municípios de Cícero Dantas a 
Euclides da Cunha e a capacitação de policiais do entorno das aldeias em direitos humanos, 
com foco em temáticas indígenas. 

No extremo sul há projetos de aquisição de embarcações de pesca oceânica e 
equipamentos de pesca artesanal, incluindo a reforma de algumas embarcações, realização 
de cursos de pesca e manutenção de motores, realização de uma oficina de cultura 
indígena, instalação do Centro Cultural Pataxó em Monte Pascoal e construção de um 
monumento ao povo Pataxó em Coroa Vermelha. 

No sul será feito um diagnóstico por município relativo ao cuidado materno-infantil, visando 
à implantação de linhas de cuidado, além da manutenção e regularização da rodovia que 
liga os municípios de Pau Brasil a Itaju do Colônia e realização de oficina de cultura 
indígena. 

Para o oeste, os projetos são voltados para construção de cisternas, beneficiando 29 
famílias, e realização de oficina de cultura indígena. 

   



DEMARCAÇÃO 

Estado defende revisão do estudo sobre reserva Tupinambá 

No encontro com centenas de agricultores do sul da Bahia, ontem, na Câmara de 
Vereadores de Ilhéus, o secretário da Justiça, Nelson Pellegrino, informou que o governo 
defende a revisão no estudo realizado pela Fundação Nacional do Índio, que prevê a 
demarcação de uma área de 47.370 hectares, englobando os municípios de Una, 
Buerarema e Ilhéus. 

Isso tendo em vista os equívocos, os erros e as eventuais injustiças que possam ser 
cometidas caso o processo seja efetivado como propõe o relatório da Funai. 

Ele destacou ainda que o governador Jaques Wagner pretende encontrar uma solução 
negociada para o problema da demarcação, com o reconhecimento dos direitos dos 
agricultores e também do povo Tupinambá. 

Sobre a questão das invasões de terras na região sul, Pellegrino disse que, por enquanto, 
existe apenas um estudo sobre a demarcação e que o relatório da Funai não dá direito a 
nenhum grupo indígena fazer ocupações de áreas. "Esse estudo deve fazer cumprir todas 
as reintegrações de propriedades". 

Para o secretário, o Estado não pode se omitir diante das reintegrações. Se isso acontece, 
"abre caminhos para que particulares resolvam o problema. E esse é um caminho muito 
perigoso". Ele enfatizou que outras visitas serão realizadas à região para discutir a 
demarcação e acredita que não haverá uma solução a curto prazo para o problema "e sim, 
uma solução possível, menos danosa". 

Visita - Logo após o encontro, Pellegrino visitou parte da área do conflito, nas regiões de 
Olivença e Sapucaeira, onde conversou com lideranças indígenas e moradores da área 
onde a Funai pretende demarcar. 

O presidente da Associação dos Pequenos Agricultores de Ilhéus, Una e Buerarema, Luiz 
Henrique Uaquim, falou dos prejuízos que a demarcação vai trazer para todo o sul, já que 
nessa área moram aproximadamente 22 mil pessoas, que vivem basicamente da 
agricultura familiar e que poderão ser expulsos de suas propriedades. 

VEÍCULO TÍTULO 

Agecom Will Carvalho se apresenta no Pelourinho nesta quinta-feira 
 
Will Carvalho, uma das grandes vozes da música baiana, subirá ao palco do Largo Pedro 
Archanjo nesta quinta-feira (03), a partir das 21h. O show é uma realização do Pelourinho 
Cultural, programa da Secretaria de Cultura do Estado da Bahia. 
Uilcênia Moreira de Carvalho, ou simplesmente Will Carvalho, possui quase 20 anos de 
carreira, mas foi no Carnaval de 98 que despontou no cenário musical da Bahia ao 
conquistar o título de “Cantora Revelação”. Fez parte das bandas Reflexu’s e Tiete Vip’s, 
mas atualmente vem se dedicando ao trabalho solo, em que continua a encantar os 
baianos e turistas desenvolvendo também um trabalho voltado à MPB. 
“O show desta quinta-feira vai ser um grande festa, com muito samba, funk e reggae”, 
conta Will. “Além das canções do meu CD, vou apresentar músicas de Seu Jorge, Ana 
Carolina, Maria Gadú, Mart’nália, Bob Marley e Louis Armstrong. O público do Pelourinho 
merece”, completa. 
Will Carvalho já dividiu o palco com grandes nomes da música brasileira, como Caetano 
Veloso, Lulu Santos e Carlinhos Brown. Em 2005, lançou o seu primeiro CD, Mulher do 
Vento, dirigido, arranjado e produzido por Saul Barbosa, em que registrou toda sua 
trajetória musical e já em 2007 conquistou o Troféu Caymmi na categoria “Melhor disco de 
MPB”. 



Confira outras atrações do Pelourinho Cultural no site www.pelourinho.ba.gov.br. 
Serviço 
O quê: Will Carvalho 
Onde: Largo Pedro Archanjo, Pelourinho 
Quando: 03 de dezembro, 21h 
Quanto: Gratuito 
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A Tarde Rumpilezz faz show no Pelourinho 
 
A Orkestra Rumpilezz, sob a regência do maestro Letieres Leite, faz show hoje, a partir das 
18 horas, no Largo do Pelourinho, para lançar o primeiro disco da carreira. A abertura do 
evento fica por conta da cantora paulista Fabiana Cozza, que apresenta o show do novo 
álbum Quando o Céu Clarear. Já o encerramento fica por conta do baiano e ex-Rei Momo 
Gerônimo.  
 
Hoje, 18h / Largo do Pelourinho/ Pelourinho / Entrada franca 
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A Tarde Áfrika de volta no Teatro Castro Alves 
 
O BTCA reapresenta o espetáculo. Áfrika (Ponto Áfrika), do coreógrafo espanhol Victor 
Navarro. 
 
Trata-sede uma viagem simbólica através dos sons, dos cantos e do universo percussivo do 
continente africano. No palco, uma linguagem entre o primitivo e o contemporâneo, 
revelando o poder da dança em corpos maduros, experientes e tecnicamente bem 
preparados. Navarro já criou para o BTCA as coreografias Sonhos de Castro Alves, em 
1982, remontado em 1987; e Ilhas, em 1981, remonta da no ano passado. A montagem 
será apresentada no dia 11, na Sala Principal do TCA, às 20 horas. 
 
 

VEÍCULO TÍTULO 

A Tarde Concurso para reforma do TCA 
 
Permanecem abertas até a próxima segunda-feira as inscrições para o concurso público 
nacional que escolherá o projeto arquitetônico para requalificação e ampliação do complexo 
Teatro Castro Alves (TCA).Os interessados devem realizar as suas inscrições pelo site 
http://www.iab-ba.org.br, e terão até o dia 22 de dezembro para apresentarem os seus 
projetos, que não podem ultrapassar R$ 22,5 milhões, custo máximo total estabelecido 
para a execução das obras. O edital é fruto de parceria com o Instituto dos Arquitetos do 
Brasil – Departamento da Bahia (IAB-BA) 
 

VEÍCULO TÍTULO 

A Tarde A Coisa com o ator Jackson Costa 
 
O projeto Domingo no TCA encerra o ano com o espetáculo A Coisa, que será apresentado 
domingo, às 11 horas, na Sala Principal do Teatro Castro Alves, com ingressos que custam 
apenas R$ 1. Dirigido por Paulo Dourado, o ator Jackson Costa, com a participação de 
diversos compositores e arranjadores, leva à cena textos de Gregório de Mattos, Castro 
Alves, Sosígenes Costa, Augusto dos Anjos, Fernando Pessoa, JoséDelmo, RamonVane e de 
sua autoria. A compra do ingresso individual só poderá ser feita no dia do espetáculo, a 
partir das 9 horas, no TCA. Após a compra, o acesso é imediato. 
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A Tarde Cenografia vigorosa, texto que discute temas atuais e atores 
que se desnudam 

EDUARDA UZÊDA 

O espetáculo Joana D‘Arc, que estreou no último dia 26, na Sala do Coro do Teatro Castro 
Alves, acerta no tom das discussões levantadas sobre intolerância, autoritarismo, 
fanatismo, manipulação de signos da fé, preconceito e, sobretudo, poder arbitrário, que se 
utiliza da força física e da coerção psicológica para calar as vozes dissonantes. 
 
A montagem, que volta a cartaz na partir da próxima quarta feira, traz à cena a luta e o 
martírio de Joana D’Arc, mártir francesa, heroína da guerra dos cem anos, que foi acusada 
de heresia e bruxaria e queimada na fogueira da Santa Inquisição. 
 
O texto, inédito, da dramaturga Cleise Mendes, baseado em uma pesquisa biográfica e nos 
autos do interrogatório histórico, revisita a luta e o martírio de Joana, trazendo reflexões 
sobre os dias atuais. 
 
Sim, porque o texto não deixa de fora as disputas territoriais, a luta feminina, a utilização 
dos discursos moralistas e demagógicos para se estabelecer nos espaços de poder 
instituídos. 
 
A corrupção e a falta de valores morais do mundo pós-moderno também são sinalizados na 
obra. Em determinado momento, por exemplo, Joana, personagem representada pela atriz 
Jussilene Santana, fala para a plateia: – E então eu fui vendida aos ingleses. 
 
Fui vendida por franceses que já estavam, eles mesmos, vendidos aos inimigos da França. 
 
... No século em que vivi, era uma coisa muito importante saber o preço exato das coisas. 
Porque tudo se vendia: o perdão dos pecados, as moradas do paraíso, a salvação da alma. 
Podia-se até pagar uma dívida com as libras da própria carne! – ... Por isso, naquela 
guerra tão comprida, todos já estavam tontos com o jogo de compra e venda entre os reis 
e os papas, os bispos e duques, doutores, juízes... 
 
Bem, mas isso acontecia no século em que vivi, quando tudo se vendia. Eu sei que vocês 
estão me ouvindo num tempo melhor. 

Sadismo e tortura 

E a tortura, que fez vítima os presos políticos de várias partes do continente, e até hoje é 
praticada nos cárceres e nos campos de guerra, é mostrada, provando que os métodos de 
repressão pouco mudaram. 
 
– Ferros, alicates, torqueses... 
 
Eles são os mensageiros da verdade. 
 
Pinças,palmatórias, tenazes... 
 
Está vendo esta mesa? Primeiro o prisioneiro é despido... 
 
depois seus punhos e tornozelos são atados por quatro tiras de couro, bem grossas... Aí o 
carrasco e seus ajudantes só precisam... 
 
girara manivela...Os braços e as pernas se separam, o corpo se abre como por milagre.. 
 
Os membros se retesam, se esticam... cada vez mais“, afirma sadicamente o promotor 



(Carlos Betão). 
 
A diretora Elisa Mendes (A Vida de Galileu/ Lampião e Maria Bonita) costura a trama com 
tempos paralelos, quase cinematograficamente. 
 
Em cena, Joana é mostrada nas lutas de libertação e no cárcere, durante interrogatório, 
em narrativa não linear. A atriz Jussilene Santana se impõe na cena teatral e emociona, 
principalmente nos momentos de fragilização de Joana, quando ela já não ouve as vozes de 
seus santos protetores e é abandonada pelo rei. (Belíssima a cena dela com o Anjo) Mas a 
peça tem outros destaques como Hamilton Lima, em dois papeis muito bens construídos: o 
conselheiro do rei e o bispo. 
 
Carlos Betão brilha como o promotor e Antônio Fábio, como La Hire, tem atuação 
apaixonada. 
 
Caio Rodrigo, Jefferson Oliveira e Widoto Áquila cumprem seus papeis com dignidade. 
 
O cenário e figurino de Zuarte Júnior merecem aplausos. Cenário que traz o ferro velho, 
metáfora do que está corroído. Fogo, como fogueira e iluminação. 
 
E a trilha sonora de Luciano Bahia trasportam o espectador. 

A diretora Elisa Mendes costura a trama com tempos paralelos, quase em estilo 
cinematográfico. Em cena, Joana é mostrada nas lutas de libertação 
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A Tarde Palco de luz 

ARTES CÊNICAS A iluminação tem status de arte e de elemento dramatúrgico no espaço 
cênico 

O teatro, que durante muito tempo endeusou e sacralizou o ator e o diretor, entendeu que 
outros elementos, como a cenografia e a iluminação, são peças chave da engrenagem 
teatral. Já no início do século 19, importantes profissionais da arte cênica se renderam ao 
talento dos iluminadores que atuavam em espaços dramáticos. 
 
Aliás, o termo iluminação vem cada vez mais sendo olhado com um certo desdém e sendo 
substituído pelo termo luzou o inglês lighting design (desenho de luzes). E o profissional 
ganhou reconhecimento de artista, de criador. 
 
Não se trata apenas de um técnico que acende e apaga luzes. Ele é responsável por um 
dos principais enunciadores da encenação, pois marca todo o percurso daquilo que se 
desenrola no palco. 
 
A iluminação é hoje imprescindível, altamente valorizada. 
 
Que a luz intervém no espetáculo, que ela tem múltiplas funções dramatúrgicas e 
semiológicas que merecem ser decodificadas, a maior parte das pessoas, principalmente 
ligadas ao universo cênico, sabe ou intui. 
 
Mas nem sempre foi assim. No início, velhos sistemas de velas e lamparinas a óleo eram 
usados para clarear espaços. 
 
A iluminação à gás, introduzida na Europa, no século 19, bem como a iluminação de 
magnésio, substituíram o velho sistema, representando um grande avanço para a criação 
de uma linguagem cênica baseada na luz. 
 



Mas o verdadeiro passo para a autonomia da linguagem só foi dada com a invenção da 
eletricidade.Desde então, os teatros do mundo aderiram ao sistema por energia elétrica. E 
a iluminação criou a cor no palco, interferindo no emocional do espectador. A dramaturgia 
da luz ganhou, então, espaço de debates e profissionais de todo o mundo entendem 
melhor o ofício. 
 
Em Salvador os profissionais de iluminação já são mais respeitados, mas ainda enfrentam o 
problema da falta de equipamentos de ponta em muitos teatros, entre outras questões. 

 

Iluminador já é visto como criador na Bahia 

ARTES CÊNICAS Profissionais se preocupam com o aperfeiçoamento, mas enfrentam 
obstáculos como o tempo curto para a preparação da luz e a falta de equipamentos 

EDUARDA UZÊDA 

A iluminação ocupa um lugar chave na representação teatral. 
 
Além de chamar a atenção para determinados elementos visuais, como cenário, figurinos e 
adereços, oculta determinados acessórios,destaca outro se,por meio da cor, desperta 
emoções e sensações. 
 
A iluminação – e alguns não se dão conta disso – participa da produção de sentido de um 
espetáculo. 
 
Sim, porque a luz também tem um discurso próprio. 
 
Discurso que comenta ou que se cala, que age claramente ou de maneira dúbia. Que 
condena ou absorve. A luz também demarca espaços, ancora subtextos de personagens e, 
às vezes, também, inadequadamente, grita. 
 
“A luz dá o tom de uma cena, modaliza a ação cênica, assegura a transição de diferentes 
momentos e coordena os outros ritmos cênicos, colocando-os em relação ou isolando-os”, 
afirma o estudioso francês Patrice Pavis, na obra Dicionário de teatro. 
 
Para o professor e pesquisador, a iluminação também cria uma atmosfera e faz com que a 
encenação seja lida, principalmente na evolução dos sentimentos e argumentos da trama. 

Cena baiana 

E o que pensam da iluminação os artistas que atuam na cena local? Que problemas 
enfrentam no cotidiano da encenação? Um dos profissionais mais respeitados do mercado 
local, o iluminador, cenógrafo e professor da Escola de Teatro da Ufba, Eduardo Tudella, 
opina sobre o tema, com propriedade. 
 
Tudella, que é doutorando do Programa de Artes Cênicas da Ufba, debruça seus estudos, 
sobretudo, na pesquisa das sombras, que são importantes para se entender a iluminação. 
E percebe aspectos positivos na cena. 
 
“Hoje vejo produções mais preocupadas com a qualidade. 
 
O iluminador já é visto como criador e não só aquele que detém os conhecimentos 
técnicos. Estes profissionais também estão mais preocupados com o aperfeiçoamento. 
 
Estão estudando mais”, diz. 
 



O que não significa que não existam entraves. Tudella garante que muitos teatros baianos 
estão com uma carga de programação maior do que pode atender e, em consequência das 
pautas, os iluminadores de várias produções não estão podendo testar seus equipamentos. 
 
Eles terminam dispondo de um tempo mínimo para conceber e executar os projetos de 
iluminação para a cena. 

“Eu, por exemplo, durante a estreia de um espetáculo no mês passado, tive vários 
problemas por causa deste fato. No dia da estreia (o espetáculo entrou em cartaz em um 
sábado à noite) só pude trabalhar no teatro sábado pela manhã, porque pela tarde tinha 
teatro infantil”. 
 
“Algumas horas antes da peça estrear, estava refazendo o trabalho que foi modificado por 
outro profissional. Esta é uma situação limite e isto acaba refletindo na concepção do 
espetáculo e no trabalho dos atores. É um desrespeito ao ator, que acumula mais este 
estresse, principalmente em se tratando de estreia”, acrescenta o iluminador. 
 
Para Tudella, os custos altos de equipamentos de iluminação fazem com que muitos teatros 
não disponham de equipamentos adequados. A quantidade e a qualidade são afetadas com 
esta realidade. 
 
Ele, entretanto, destaca que felizmente a Escola de Teatro tem equipamentos de alta 
tecnologia, ressaltando que nem todas as produções são problemáticas. 
 
“Três dias antes da estreia de Mestre Haroldo...E os Meninos (peça do Núcleo de Teatro do 
TCA) a luz já estava toda pronta. Foi ótimo”, diz. 

Condução do olhar 

A atriz e iluminadora Fernanda Paquelet, que também tem se destacado na cena local, 
lembra que ”a iluminação é que conduz o olhar do espectador para a cena“. 
 
Ela diz que a luz, entre outras funções, delimita espaços e realiza projeções de imagens no 
espetáculo Quanto à cena local, avalia que, se a situação do iluminador é melhor que há 10 
anos, ainda hoje o profissional não pode dar-se ao luxo de apenas criar, conceber um 
projeto. ”Aqui não existe muito esta distinção entre montador, operador de luz e o 
iluminador“, revela a profissional baiana. 
 
Fernanda defende a criação de uma escola de iluminação e diz que a contratação dos 
profissionais ainda precisa de maior discussão no que diz respeito a valores e horas de 
trabalho. Segundo informa, o Sindicato dos Artistas, em parceria com o Cefet – Centro 
Federal de Educação Tecnológica, pretende criar cursos (para técnicos) nas áreas de 
iluminação e maquiagem. 
 
O iluminador e diretor teatral Pedro Benevides, que atualmente responde pela luz do 
espetáculo Pinocchio, também reclama do tempo mínimo para a execução dos projetos no 
teatros da cidade. 
 
Outro problema apontado por Benevides ”é a falta de manutenção dos equipamentos, que 
acaba sinalizando para investimentos na segurança, já que podem ocorrer acidentes como 
a queda de objetos ou curtos circuitos“. 
 
Pedro diz que, apesar dos bons técnicos, há uma falta de visão dos administradores de 
casas de espetáculo para com o material de iluminação. ”Muitas vezes seria necessário 
parar o teatro por alguns dias para uma manutenção de rotina, mas isto não acontece“, 
ressalta. 
 
Os profissionais da área não raramente se debatem com equipamentos em más condições 



de uso, o que acaba comprometendo o resultado final. 
 
Fábio Espírito Santo, que contabiliza 20 anos de iluminação, diz que ”as produções não 
encaram a luz com a mesma importância com que encaram o cenário e figurino“. 
 
O orçamento é sempre reduzido. 
 
”Mas a minha criatividade não fica à mercê da grana. Crio sem amarras e vou adaptando 
depois“, finaliza. 

“Hoje vejo produções mais preocupadas com a qualidade”  
EDUARDO TUDELLA Iluminador e professor 

“A iluminação é que conduz o olhar do espectador para a cena”  
FENANDA PAQUELET Atriz e iluminadora 

“Seria necessário parar o teatro por alguns dias para uma manutenção”  
PEDRO BENEVIDES Iluminador e diretor teatral 

“Estamos longe do nível do Rio de Janeiro e de São Paulo”  
IRMA VIDAL Iluminadora 

“A minha criatividade não fica à mercê da grana”  
FÁBIO ESPÍRITO SANTO Iluminador 

 
 
´É A ILUMINAÇÃO QUE VESTE O ESPETÁCULO` 

ENTREVISTA. Irma Vidal 

Profissional competente e reconhecida pelos pares, Irma Vidal tem uma vasta experiência 
com a iluminação teatral. Na área de dança, também acumulou muito conhecimento, 
assinando o desenho de luz de várias montagens do Balé do Teatro Castro Alves. 
 
Atualmente,ela assina a luz do espetáculo Joana D’Arc, que está em cartaz na Sala de Coro 
do Teatro Castro Alves. Para Irma, embora os teatros hoje estejam mais equipados do que 
há alguns anos, ainda está longe do nível do Rio de Janeiro e de São Paulo. Ela defende 
maior investimento em equipamentos. 

Qual o papel da iluminação na cena teatral? 

A iluminação é o complemento de uma estética, de uma ideia, de uma concepção. 
 
Tenta passar a alma do que se está querendo dizer. Mas a iluminação não existe sozinha. 
 
Ela atua junto com outros elementos teatrais, contribuindo para uma melhor compreensão 
da montagem. 
 
Costumo dizer que a iluminação veste um espetáculo. 

Alguns estudiosos chegam a dizer que o ator precisa da iluminação como a planta 
precisa da água, mas que ele também pode ser vítima de uma iluminação 
violenta, que poderia desestabilizar o intérprete 

A luz auxilia o ator a entender o espetáculo. Ela ajuda no ambiente emocional da cena e 
isto também acaba refletindo no trabalho do intérprete. 



De que maneira a iluminação não tão bem executada pode prejudicar um 
espetáculo? 

Quando ela não dialoga com a concepção do espetáculo. 
 
Quando vai contra a ideia da montagem. Mas o iluminador pode errar, como todo ser 
humano. 

Quais os principais problemas enfrentados pelos iluminadores que atuam na 
Bahia? 

Hoje na Bahia está bem mais fácil trabalhar. Os técnicos estão mais preparados, mas devo 
dizer que ainda temos muito a caminhar, pois estamos longe do nível do Rio de Janeiro e 
de São Paulo, por exemplo. 
 
A maioria dos teatros ainda precisa investir em equipamentos. 
 
Outro problema é o pouco tempo que dispomos no teatro para passagem da luz nos 
espetáculos. Mas o tema é complicado porque os teatros vivem de pautas, não podem 
ceder dias extras para a iluminação e as produções também não podem arcar com custos 
de esticar a pauta. 

VEÍCULO TÍTULO 

A Tarde Noite de festa repleta de atrações 

DIA DO SAMBA 

THIAGO FERNANDES - Celebrado na cidade desde 1972, o Dia do Samba em Salvador foi 
marcado por dezenas de apresentações de grupos do ritmo em três palcos e nas ruas do 
Centro Histórico. 
 
A maior parte dos shows ficou concentrada na Praça Municipal, onde, com apresentações 
curtas, de duas ou três músicas, houve espaço para se programar a presença de 36 grupos 
locais, além das participações das atrações nacionais Jair Rodrigues, Jorge Aragão, Arlindo 
Cruz e Ivan Lins. 
 
Entre os da terra, o dia era mesmo de festa. Para Ailton Muniz, mais conhecido como Muniz 
do Garcia, a apresentação curta não foi motivo para descuidar do visual.“Todo dia é de 
samba, mas hoje é especial. 
 
É como um aniversário, um momento para encontrar os amigos”, disse ele, que afirma ser 
sambista desde que nasceu. “Tenho 62 anos de idade e de samba”, finaliza. 
 
Este ano, o tema do palco principal foi “Tributo a Noel Rosa”, mas outro nome lembrado foi 
o de Neguinho do Samba, falecido no último dia 31 de outubro. 

Centro Histórico 

Além da Praça Municipal, o Terreiro de Jesus e o Largo do Pelourinho receberam palcos 
para a apresentação de grupos do ritmo vindos de todo o Estado. Pelas ruas, grupos de 
samba-de-roda e outras manifestações completaram o clima de festa, que segue hoje e 
amanhã no Centro Histórico com as tradicionais comemorações ao dia de Santa Bárbara, 4 
de dezembro. 

“Samba é todo dia, mas hoje é especial, é como aniversário” 

MUNIZ DO GARCIA, sambista 



VEÍCULO TÍTULO 

Correio  Argila - Um Sopro de Vida: Arte dos Caxixis é tema de 
calendário 

O colorido dos caxixis e da cerâmica artesanal do Recôncavo baiano integram as imagens 
do Calendário Fotográfico 2010, que tem lançamento nesta sexta-feira (04), às 19h30 
horas, na Galeria do Conselho (anexo do Palácio da Aclamação), no Campo.Grande.  

Gestado  e produzido pelo artista e fotógrafo baiano Mário Edson Oliveira, a obra, que 
comemora sua nona edição, tem como tema  “Argila - Um Sopro de Vida”, que é uma 
homenagem aos oleiros de Maragojipinho (Bahia). O evento é aberto ao público e conta 
com coquetel. Mais informações ligue: 3017-3642. 

  
Calendário tem tema “Argila - Um Sopro de Vida” e será lançado amanhã 

 
VEÍCULO TÍTULO 

Correio  Will Carvalho se apresenta no Largo Pedro Archanjo nesta 
quinta-feira 

 
Will Carvalho, uma das grandes vozes da música baiana, subirá ao palco do Largo Pedro 
Archanjo nesta quinta-feira (03), a partir das 21h. Uilcênia Moreira de Carvalho, ou 
simplesmente Will Carvalho, possui quase 20 anos de carreira, mas foi no Carnaval de 98 
que despontou no cenário musical da Bahia ao conquistar o título de “Cantora Revelação”. 
 
Ela fez parte das bandas Reflexu’s e Tiete Vip’s, mas atualmente vem se dedicando ao 
trabalho solo, em que continua a encantar os baianos e turistas desenvolvendo também 
um trabalho voltado à MPB. No show, Will promete apresentar músicas de Seu Jorge, Ana 
Carolina, Maria Gadú, Mart’nália, Bob Marley e Louis Armstrong. 
 
Will Carvalho já dividiu o palco com grandes nomes da música brasileira, como Caetano 
Veloso, Lulu Santos e Carlinhos Brown. Em 2005, lançou o seu primeiro CD, Mulher do 
Vento, dirigido, arranjado e produzido por Saul Barbosa, em que registrou toda sua 
trajetória musical e já em 2007 conquistou o Troféu Caymmi na categoria “Melhor disco de 
MPB”. 
 

VEÍCULO TÍTULO 

Tribuna da Bahia Amanhã é dia de homenagear Santa Bárbara 

Noemi Flores - Eparrei! A saudação é para Iansã no sincretismo religioso, senhora dos raios 
e das tempestades, Santa Bárbara na Igreja Católica, padroeira do Corpo de Bombeiros da 
Polícia Militar da Bahia que será homenageada no seu dia amanhã. Tradicionalmente,a na 
data, as ruas do Centro Histórico parecem formar um verdadeiro tapete vermelho de 
devotos, que se vestem de vermelho e branco cores associadas a Iansã, que acompanham 



toda a programação no Quartel dos Bombeiros, na Barroquinha, e depois saem em 
procissão até a Igreja Rosário dos Pretos de onde retornam  para saborear um suculento 
caruru ofertado pelos bombeiros em frente ao quartel. 

O evento, no quartel, contará com a presença do comandante-geral da Polícia Militar em 
exercício, o coronel Jairo José da Cunha, além de oficiais e praças do Corpo de Bombeiros, 
da capital e do interior, começando com uma missa para a padroeira da Corporação, às 
08h30, que será celebrada pelo capelão católico da Polícia Militar, Major Clarindo. Também 
haverá a apresentação do Coral Girassol da Paróquia da Saúde e a missa campal, às 10 
horas, em frente à Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, no Pelourinho (porque 
está em obras). Após a missa os fiéis seguem em procissão pelas ruas do Centro Histórico, 
acompanhada pela Banda de Música Maestro Wanderley. 

Por se tratar de uma das santas mais populares da Bahia, com grande número de devotos, 
inclusive do candomblé que a veneram como a orixá Iansã, deusa dos raios e trovões, é 
comum as pessoas vestirem o vermelho e branco e seguir a procissão que conduz a 
imagem da Santa até a entrada do Quartel dos Bombeiros, na Barroquinha. De acordo com 
a assessoria de comunicação, quando a imagem chegar será recebida por uma comissão de 
seis bombeiros militares que, trajando roupas operacionais de combate a incêndios, 
percorrerão o interior do quartel. E já em mãos da irmandade, a imagem da padroeira será 
saudada com fogos, sirenes das viaturas e jatos d’água, momento em que o capelão 
abençoará a multidão vestida de vermelho e branco, seguindo em direção até o Mercado de 
Santa Bárbara, na Baixa dos Sapateiros. Mais tarde, como acontece todos os anos, o 
caruru em comemoração ao dia de Santa Bárbara será servido aos participantes da 
homenagem no caramanchão, em frente ao Quartel dos Bombeiros, na  Barroquinha. 

No final da tarde tem show, às 18h, com a cantora Juliana Ribeiro  no Largo do Pelourinho 
(Casa de Jorge Amado), com um palco montado exclusivamente para a festa. 

 
VEÍCULO TÍTULO 

Tribuna da Bahia É hora do timbau soar mais alto 
 
Dimas Novais 

A cidade volta a se pintar com as cores e desenhos da Timbalada. Está de volta a 1ª Mostra 
de Arte Contagiante. E no retorno do evento, os ingressos foram colocados à venda no 
último dia 23 e simplesmente esgotaram-se em duas horas. Mas a produção deixou para 
inicar hoje a comercialização dos camarotes (open bar). Aos interessados: a depender da 
hora que vocês estiverem lendo essa matéria, pode ser que ainda dê tempo de garantir os 
tickets. Eles podem ser adquiridos por R$90,00 (camarote feminino) e R$120,00 (camarote 
masculino). A festa começa a partir das 18h, no Museu du Ritmo, Comércio. Mais 
informações: (71) 3354-2747. 

Em meios aos chamados ensaios de verão de bandas de axé que pipocam em Salvador, a 
Timbalada diz que ensaio acontece em estúdio, e o que se propõe a fazer nos palcos é 
mostrar o que resultou desse tempo entre quatro paredes. Assim, surgiu a Mostra de Arte 
Contagiante, que leva milhares de pessoas ao espaço do criador do movimento, Carlinhos 
Brown. Esta será a primeira edição do verão 2009/2010, que no ano passado realizou sete 
Mostras. As próximas datas ainda não foram divulgadas. 

Com 18 integrantes (o vocalista Denny, nove percussionistas, quatro metais, duas back 
vocals, um tecladista e um guitarrista), a proposta do grupo este ano é apresentar a cada 
semana músicas novas. Segundo Denny, foram cerca de nove gravadas para aquecer ainda 
mais a próxima estação. Neste domingo, “Um Tantinho Assim” e  “Perfeito Demais” (ambas 
de Brown) serão tocadas pela primeira vez em Salvador, embora o público baiano já tenha 
tido a oportunidade de conhecê-la durante apresentação no Sauípe Fest, mês passado. Hits 



conhecidos como “Sambaê”, “Cachaça”, “Beija-flor”, “Ashansú” e  “Chuva de Flores” não 
vão faltar. E é bom que se diga que na Mostra não há convidados divulgados previamente, 
mas volta e meia aparecem alguns para dar canja. 
 
Próxima estação 
E para o próximo Carnaval, os seguidores do grupo têm várias novidades. O Circuito 
Barra/Ondina vai ganhar o bloco Jumper, que desfila na segunda e terça-feira. Idealizado 
pelo empresário Gilson Freitas, a nova opção já está a venda na Central do Carnaval por 
R$250 o dia e terá a Timbalada como atração única. Além disso, o Guetho Square retorna à 
cidade, mas agora em plena Avenida Oceânica durante os dias de folia. É o novo camarote 
do grupo, com mais de 2.000m², que ficará na frente do Clube Espanhol e funcionará de 
quinta a terça-feira. Nele, um palco receberá apresentações do cacique Brown, na sexta-
feira, e Timbalada, no domingo. Segundo os organizadores, “a ideia é trazer de volta a 
energia e vibração dos ensaios do Candyall Guetho Square”. Os valores do camarote 
variam entre R$240 e R$380. Todos os dias saem por R$ 1930. Além disso, o grupo estará 
no Nana Banana mais uma vez, em 2010. A parceira volta a ocorrer na quinta-feira de 
Carnaval e o abadá custa R$290. Já os 15 anos do bloco que leva o nome da banda serão 
comemorados durante desfile na sexta e no sábado. A Central está vendendo cada dia por 
R$330. 
 

VEÍCULO TÍTULO 

Tribuna da Bahia A COISA – Em Tempo – Alex ferraz 
 
O projeto Domingo no TCA apresenta este mês o ator Jackson Costa no espetáculo musical 
“A Coisa”, com direção de Paulo Dourado. Em cena, textos de Gregório de Mattos, Castro 
Alves, Sosígenes Costa, Augusto dos Anjos, Fernando Pessoa, José Delmo, Ramon Vane e 
do próprio Jackson ganham musicalidade densa e primorosa. Às 11h, na Sala Principal, 
com ingressos a R$ 1. 
 

VEÍCULO TÍTULO 

Tribuna da Bahia Festa no Coro - Valdemir Santana 
 
Cleise Mendes marcou a cena teatral baiana nas últimas três décadas, e se tornou uma 
referência na cultura local. Por isso não passou em vão a inusitada parceria dela com a 
filha Elisa Mendes, que dirige um texto dela na montagem de Joana D’Arc, peça vencedora 
do Edital Manoel Lopes Pontes que está em cartaz na Sala do Coro e tem direção de Elisa 
Mendes. Bastou entrar em cena e a montagem já recebe convite especial para participar 
como uma das atrações do IX Mercado Cultural, evento da Casa Via Magia com uma 
intensa programação em Salvador e no interior do Estado. A apresentação especial vai ser 
amanhã, também na Sala do Coro 
 

VEÍCULO TÍTULO 

Tribuna da Bahia Lago cubano - Valdemir Santana 
 
Uma chance rara de ver a extraordinária perfeição do balé clássico soviético, em 
performances de bailarinos brasileiros, é no espetáculo “Era uma vez...”, em três 
apresentações no Teatro Castro Alves, dias 8 e 9, pelo Balé Rosana Abubakir. Quando se 
fala em brasileiros dançando clássicos soviéticos, imagina-se logo a badalada escola com 
grife Bolshoi, em Joinville. Mas a história é outra. Cuba importou o melhor das sapatilhas 
russas sem necessariamente passar pelas marcas Kirov e Bolshoi. Alicia Alonso criou o Balé 
Nacional de Cuba com virtuose fundamentalista, Isto é, foi na raiz. Rosana saiu da Ebateca 
há quase 20 anos e foi a Cuba contratar Laura Alonso a filha de Alicia para dar aulas em 
Salvador. Agora é só conferir mais uma apresentação de final de ano. 
 
 
 
 



VEÍCULO TÍTULO 

A Tarde On Line Los Baganas faz show pelo projeto Pelourinho Cultural 

 
Banda baiana apresenta músicas inéditas e releitura de sucessos 
>> Ouça 'Pensamento Singular', do grupo Los Baganas  
>> Confira outras opções de programação no Roteiro de Música  

O grupo Los Baganas faz show neste sábado, 5, na Praça Quincas Berro D'Água, no 
Pelourinho, a partir das 20 horas. Eles se apresentam pelo projeto 'Pelourinho Cultural', 
que busca levar atrações culturais para as ruas do Centro Histórico de Salvador. O acesso 
ao show é gratuito.  

No repertório da banda, as canções 'Pra Quem Duvidava', 'A Tua Forma' e 'Malandro' 
estarão na lista das inéditas que serão apresentadas ao público. Além delas, antigos 
sucessos e releituras de artistas renomados também fazem parte do show, que traz em seu 
ritmo uma mistura de reggae, rock, MPB e axé.  

O encontro, que terá participações especiais, também fará uma homenagem a alguns 
artistas baianos consagrados, como Raul Seixas e Novos Baianos, e artistas internacionais 
que influenciaram a formação musical do grupo, a exemplo de Bob Marley e The Police.   
 
Los Baganas é formada desde 1998 por: Rodrigo Gomes (vocal), Lucas Pondé (Contra-
baixo), Rodrigo Ferrari (Bateria), Robson Santos (Percussão) e Juan Daniel (Guitarrista). 
 
| Serviço | 
 
Evento: Los Baganas se apresenta pelo projeto 'Pelourinho Cultural' 
Dia/hora: Sábado, 5, às 20hs 
Local: Praça Quincas Berro D'Água - Centro Histórico de Salvador 
Acesso: Gratuito 
Informações: (71) 3117-6456  

VEÍCULO TÍTULO 

A Tarde On Line CCJ do Senado aprova projeto que cria o Vale Cultura 
 
Agência Estado 
Por doze votos a sete, a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) do Senado 
aprovou hoje o projeto que cria o Vale Cultura. De autoria do ministério da Cultura, o vale 
é um benefício no valor de R$ 50 mensais, semelhante ao Vale Refeição, mas para ser 
gasto com livros, ingressos de shows, cinema e teatro, por exemplo. A proposta é destiná-
lo a trabalhadores que ganham até cinco salários mínimos. O projeto foi aprovado em 
outubro pela Câmara dos Deputados e depende do aval do Senado antes de ser levado à 
sanção presidencial. 
 
A estimativa é de que o vale injete R$ 7,2 bilhões por ano no mercado cultural do País. De 
acordo com o relator do projeto na CCJ, senador Flexa Ribeiro (PSDB-PA), o projeto 
"fortalecerá as cadeias produtivas da economia da cultura, as manifestações de diversidade 
cultural brasileira, a profissionalização, o fortalecimento técnico dos trabalhadores e 



empresas do setor e a geração de renda, trabalho e emprego num dos setores mais 
dinâmicos e criativos da economia". 
 
Os sete votos contrários ao projeto na CCJ foram dos parlamentares do DEM e do PSDB. A 
oposição argumenta que o Vale Cultura será usado eleitoralmente pelo governo. Como 
tramita no Congresso em caráter de urgência, o projeto deve ser aprovado até o final do 
ano, antes, portanto, da estreia nacional da cinebiografia do presidente da República, 
"Lula, o Filho do Brasil", marcada para 1º de janeiro de 2010. "A urgência é porque vai ser 
lançado o filme do Lula. O governo vai gastar de R$ 2 bilhões a R$ 3 bilhões para o povo 
assistir o filme do Lula", criticou o senador Tasso Jereissati (PSDB-CE). 
 
Dedução 
Pelo projeto, as empresas poderão deduzir até 1% do Imposto de Renda se aderirem ao 
programa até o exercício de 2014, ano calendário de 2013. Segundo cálculos apresentados 
por Ribeiro no relatório de constitucionalidade do projeto, "caso todos os empregadores 
tributados com base no lucro real se inscrevam no programa, a renúncia de receita prevista 
no projeto deverá atingir, em 2012, cerca de R$ 3 bilhões". 
 
O Vale Cultura deverá ser concedido por meio de cartão magnético, intransferível. O 
trabalhador contribuirá com 10% do valor do benefício. O Vale Cultura não poderá, de 
acordo com a proposta, "ser contabilizado como remuneração, além de não constituir base 
de incidência de contribuição previdenciária ou do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço 
(FGTS), e não se configura como rendimento tributável". 
 
Revistas e jornais 
Durante a discussão na CCJ, os parlamentares incluíram entre as possibilidade de utilização 
do vale previstas no projeto a compra de revistas culturais e jornais diários. Porém, os 
senadores retiraram a possibilidade de servidores públicos federais, estagiários e 
aposentados receberem o benefício. Se as alterações forem mantidas na votação em 
plenário, o projeto deverá passar por um segundo turno de votação na Câmara dos 
Deputados. 
 

VEÍCULO TÍTULO 

Bahia Já FESTIVAL BAIANADA APRESENTA RENOVAÇÃO DA MÚSICA 
BAIANA NO PELÔ 

 
Nos dias 08 e 09 de dezembro, a partir das 
19h, no Pelourinho, acontecerá o Festival 
Baianada, no Largo Pedro Archanjo, que vai 
celebrar a música baiana contemporânea. 
Apresentações musicais, feiras e Conferência 
da Rede Música Bahia vão integrar a 
programação. O projeto conta o apoio do 
Pelourinho Cultural, programa da Secretaria 
de Cultural do Estado da Bahia. 
 
Quem abrirá a programação, no dia 08, às 
19h, será A Volante do Sargento Bezerra, 
grupo influenciado pela música nordestina 
acrescentada de elementos da música pop, 
ritmo intitulado pela banda como "pop 
nordestino". Em seguida, o paraibano Chico 
Correa levará ao palco a mistura do 

tradicional, com o cosmopolita e o regional. Chico Correa é um dos mais inventivos e 
originais artistas nordestinos, fundindo de forma inusitada ritmos nordestinos como coco, 
repente e baião com drum'n'bass, beats e diversos samples. Na sua salada musical tem 
presença marcante também do samba, da bossa nova e do jazz. 
 

Foto: Divulgação

Chico Correa mistura a música 
nordestina do coco e baião com as 
novas tecnologias  



Ainda neste dia, o público vai conferir a apresentação do Dubstereo Sound, grupo 
soteropolitano que tem seu trabalho centrado na música jamaicana e, a partir daí, busca 
renovar o ritmo, incorporando estilos contemporâneos que vão do dub ao dancehall. Para 
encerrar a noite, subirá ao palco do Largo Pedro Archanjo o Radiomundi, um mix de LiVE 
com uma espécie de rádio ao vivo. São executados nos shows samplers de músicas de 
artistas como Felakuti, Kononno e Tonny Allen que se  fundem com performances dos VJs 
no palco, criando uma  atmosfera de entretenimento audivisual e experimentos sonoros 
extremamente dançantes. 
 
Vince de Mira, produtor e idealizador do Festival Baianada ao lado de Luisão Pereira, afirma 
que o projeto surgiu da série de encontros da Rede Música Bahia, em que profissionais da 
cena musical e cultural baiana discutem diversos temas, com destaque para a produção e 
disseminação cultural  no Estado. Vince conta que um dos temas recorrentes nos encontros 
é a carência de uma festival que priorize as novas tendências da música. "O Festival busca 
uma renovação da cena musical da Bahia tendo como mote a música  contemporânea", 
afirma Vince. "Vemos poucas bandas e artistas da Bahia se destacando fora do Estado", 
completa. 
 
Na quarta-feira, dia 09, quem dará início à programação do último dia do Festival será o 
Samba das Moças, grupo formado apenas por mulheres que busca o resgate do Samba de 
Roda do Recôncavo, mesclando o ritmo com outros elementos da música nordestina como 
baião, ciranda, maracatu, coco e embolada. No repertório, canções de Dorival Caymmi, 
Assis Valente, Roque Ferreira, dentre outros grandes artistas. O samba vai continuar dando 
o tom no Pelourinho com o Clube da Malandragem, grupo formado em 2005 fortemente 
influenciado pelo samba-rock. O repertório do grupo proporciona uma viagem pela música 
brasileira através da releitura de obras de grandes artistas como Demônios da Garoa, Chico 
Science, Bezerra da Silva, Jorge Mautner, Jorge Bem Jor e Mombojó, além de músicas 
autorais. 
 
Em seguida será a vez do Coletivo Über Glam apresentar a sua música experimental. O 
grupo é um projeto despretensioso que mistura rock e as batidas eletrônicas. As músicas 
são cantadas em alemão, inglês e português - entre outros dialetos inventados. Os 
"instrumentos" do grupo resumem-se a duas guitarras, um laptop e quatro microfones, que 
são responsáveis pelo som sintético e original. Uma das grandes revelações da música da 
Bahia vai ser responsável por encerrar o Festival. Trata-se da banda soteropoliana Matiz, 
formada em 2005, que foi por duas vezes finalista do Festival de Música da Educadora FM. 
 
O Festival Baianada contará ainda com um feira que vai expor e comercializar os trabalhos 
de artistas, ilustradores e produtos de moda como bolsas, roupas e acessórios, além da 
Conferência Rede Música Bahia, que pretende debater temas sobre o cenário musical 
baiano.  
 
Confira outras atrações do Pelourinho Cultural no site www.pelourinho.ba.gov.br 
 
PROGRAMAÇÃO 
08/12 
A Volante do Sargento Bezerra 
Chico Correa (PB) 
Dubstereo Sound 
Radiomundi 
 
09/12 
Samba das Moças 
Clube de Malandragem 
Coletivo Über Glam 
Matiz 
 
SERVIÇO 
O quê: Festival Baianada 



Quando: 08 e 09 de dezembro, 19h 
Onde: Largo Pedro Archanjo 
Quanto: GRATUITO 
 
MAIS INFORMAÇÕES: 
 
Texto&Cia Comunicação e Marketing 
(71) 3341-2440 
Caíque Gonçalves (71) 8631-1806  
Lara Prado (71) 8225-7462 
Andréa Castro (71) 8197-3312 
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IBahia Projeto homenageia guitarra baiana no Pelô 

A guitarra baiana será homenageada no Pelourinho com o show do projeto Baiana System, 
no dia 09, às 21h, no Largo de Tereza Batista. A apresentação faz parte da agenda do 
Pelourinho Cultural, programa da Secretaria Estadual de Cultura (Secult). 

O instrumento, que representa um híbrido entre o cavaquinho e o bandolim, é a inspiração 
da formação do Baiana System. 

Criado pelo compositor e instrumentista Robertinho Barreto, guitarrista da banda 
Lampirônicos, o Baiana System é um projeto que surgiu da necessidade do músico de 
avançar com a guitarra baiana por novos horizontes. 

Para o show no Pelourinho, o Baiana System apresentará as músicas do CD homônimo 
ainda não lançado. As composições são de Robertinho Barreto e de Russo PassaPusso, 
vocalista do grupo. 

VEÍCULO TÍTULO 

IBahia Seminário de Música reúne compositores 

O Encontro de Compositores, que começou na última terça-feira (1º), segue até a sexta (4) 
e compõe o Quarto Movimento do Seminário Internacional de Música da Escola de Música 
da UFBA. 

Nesta edição, o encontro acontece como uma Sinfonia, dividida em cinco movimentos, 
durante cinco meses. Ainda como parte deste Quarto Movimento, acontece entre os dias 14 
e 17 de dezembro, a Semana da Voz, com a participação de grandes cantores da Bahia e 
do Brasil.  
 
O encontro de compositores acontece entre as salas da EMUS, Salão Nobre da Reitoria e 
Sala do Coro do Teatro Castro Alves, finalizando com uma homenagem da Orquestra 
Sinfônica da UFBA a Lindembergue Cardoso. 
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IBahia Casarões do Pelourinho devem ser desocupados 

 
Famílias são retiradas de casarões condenados pela Defesa Civil 

Cerca de 19 casarões no Centro Histórico estão condenados pela Defesa Civil e serão 
desocupados. Nesta quarta-feira (2), nove famílias foram retiradas de um casarão na rua 
do Julião. Três famílias que viviam no imóvel já tinham abandonado o local. 

Os casarões realmente estão em péssimo estado, mas muita gente não tem para onde ir 
ou onde guardar seus objetos.  
  
Os fiscais da Defesa Civil chegaram acompanhados da polícia, oficiais de justiça e homens 
da Limpurb, que ajudaram a retirar móveis e outros pertences dos moradores.  

Representantes da Defensoria Pública acompanharam a retirada para prestar assistência 
aos moradores. 
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italplanet.it A Firenze per la Settimana della Cultura Baiana 
èItalia numero 59, Settembre-Ottobre 2009  
di Rosangela Santana  

èITALIA FOR BRASILE - OBIETTIVO: 
COINVOLGERE POPOLI LONTANI MA VICINI NEL 
CUORE - Cinema, fotografia, arte, capoeira, 
danza, lotta contro il razzismo: sono alcune delle 
tematiche affrontate nel corso di questo 
appuntamento, alla sua prima edizione 

 
“Quale miglior occasione per riavviare il 
gemellaggio fra Firenze e Salvador di Bahia, dove 
l’arte contemporanea brasiliana si abbraccia 
all’antico di Firenze”. Così si è espresso Giuliano 
Da Empoli, Assessore alla Cultura del Comune di 
Firenze, riferendosi alla Settimana della Cultura 
Baiana a Firenze, svoltasi dal 16 al 22 novembre 
2009 in due sedi speciali: la Casa della Creatività 
e il Palazzetto dello Sport. 
 
La Settimana, presentata nel corso dell’incontro 
“Investire in Cultura”, nell’ambito del 1°Forum 
italo-brasiliano delle Città Future, ha costituito il 
primo evento in Toscana in grado di riunire le 

varie espressioni dell’arte brasiliana - da quella contemporanea a quella cinematografica, 



dalla fotografia alla Capoeira - all’impegno sociale e di promozione e riscoperta del Brasile 
in tutti i suoi aspetti. Obiettivo principale dell’iniziativa: coinvolgere popoli lontani ma vicini 
nel cuore, storia vissuta e raccontata negli anni dalla prima emigrazione italiana in Brasile e 
l’attuale immigrazione brasiliana in Italia.  
 
La Settimana della Cultura Baiana è stata ideata dall’Associazione di Capoeira Palmares 
insieme all’IBRA-Istituto per le Relazioni Culturali, Economiche e Sociali fra Brasile e Italia, 
ed è nata al fine di coinvolgere le persone che amano e che seguono il Brasile 
presentandolo in modo diverso dai soliti stereotipi duri da sconfiggere. L’evento ha potuto 
inoltre contare sul sostegno istituzionale della Regione Toscana, del Comune di Firenze e 
della Segretaria della Cultura del Governo di Bahia.  
 
Il palinsesto cinematografico di questa prima edizione della Settimana della Cultura Baiana 
a Firenze era dedicato alla “mente” del Cinema Novo, Glauber Rocha, che quest’anno 
avrebbe compiuto 70 anni. Inoltre l’evento ha accolto il Bahia Afro Film Festival, e, in 
concomitanza con la Giornata della Coscienza Negra (20 novembre), sono stati proiettati 
dei cortometraggi che interessano il mondo della cultura di colore brasiliana. A chiudere il 
programma, la proiezione del documentario “A Cidade das Mulheres” di Lázaro Faria, un 
lungometraggio che parla delle sacerdotesse del Candomblé, religione afro-brasiliana 
praticata a Bahia.  
L’arte contemporanea è stata invece presente con l’artista plastico Bel Borba e con l’artista 
audiovisivo Daniel Lisboa, vincitore del Premio MAM Salvador.  
Al già ricco programma si sono poi aggiunti i workshop dedicati ai corsi di capoeira e danza 
afro-brasiliana, e le conferenze che hanno toccato temi quali la lotta contro il razzismo, il 
cinema ed il sociale in Brasile.  
 
Il risultato finale è stato un evento unico, in grado di suscitare grande interesse grazie alla 
varietà di proposte ed opportunità offerte; ma soprattutto in grado di mettere in luce 
aspetti importanti, culturali e non, del Brasile e del suo avvenire. 
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Folha de S.Paulo O dinheiro do suborno 
JANIO DE FREITAS  
 
Um ato de corrupção na administração pública, como suborno, só raramente não 
tem conexões comparsas 
 
COMO CONVÉM a um país sério, a regra se impõe. Outro bando de políticos e dirigentes é 
denunciado, exposto e moralmente condenado na sua venalidade, como convém. Mas, do 
outro lado, o dos subornadores, só aparecem de raspão três empresas de nomes, 
existência e fins comerciais obscuros. Como convém? Por certo, ou não seria assim. Mas 
por que ou a quê convém? 
Em toda a vasta corrupção, as beneficiárias formais são empresas. O benefício real, porém, 
é dos diretores e acionistas. Empresas jamais negociam, autorizam e pagam subornos, que 
são atos de pessoas. 
Já está admitido que o recém-descoberto mecanismo de corrupção no governo e na 
Câmara Distrital, em Brasília, atravessou os últimos cinco anos. Além do admitido, pode-se 
acrescentar até uns três anos, ainda que então faltassem vídeos, se faltaram. Nesses e em 
quaisquer anos, todo pagamento de suborno foi feito por motivo tão sórdido quanto o 
próprio suborno. Nenhum pagamento, porém, se fez com dinheiro legítimo da empresa 
subornadora, como ato benevolente. Há sempre alguma correspondência entre o que 
recebeu sem direito e o que paga como suborno. A corrupção é um crime em que nunca 
faltam duas faces. 
Se de apenas um pagador (Codeplan), segundo a denúncia do intermediário e seu ex-
secretário Durval Barbosa, só o governador José Roberto Arruda recebeu mais de R$ 56 
milhões, de que altos negócios veio essa quantia ou que altos negócios cobriram o buraco 
feito pela saída, para o suborno, do dinheiro empresarial? 



A relegada utilidade de questões assim não se limita à sua indagação imediata. Um ato de 
corrupção na administração pública, por suborno ou outra das variadas modalidades, só 
raramente não tem conexões comparsas. No atual caso, a diversidade ocupacional dos 
envolvidos demonstra bem as ramificações que se viabilizam e se protegem. Por que o 
dinheiro que vai parar nas meias de um deputado distrital ou no ventre de um dono jornal 
é idêntico, na procedência, ao posto no bolso de um ou mais secretários de governo, senão 
da sacola preferida pelo próprio governador? 
A identificação dos negócios originários da corrupção é de importância maior, porque o 
dinheiro que materializa as transações corruptas nos poderes públicos sai dos cofres 
públicos. É dinheiro recolhido da população. É dinheiro da nação, cuja finalidade legal é 
única: o interesse público. 
 
Quando? 
Com tanto passado e presente para ser cético, não imagino que seja para o meu tempo, 
mas uma cena me parece possível em algum futuro. Simples e clara: quando um ministro 
duvidoso como esse Juca dito da Cultura vocifera para repórteres honestos -"Vocês são 
pagos para dizer mentira"-, receba ao menos uma das tantas reações apropriadas, 
imediatas ou não.  
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Enfoquecultural 
.blogspot 

Políticas Públicas e Gestão Cultural 

 
O 4º módulo do Programa de Formação de Gestores Culturais promovido pelo MinC - 
Ministério da Cultura, SESC-SP, em parceria com a Secretaria da Cultura do Estado da 
Bahia, acontece sexta e sábado(04 e 05/12), no Palácio da Aclamação, sede do Conselho 
Estadual de Cultura, em Salvador. De Jequié, participam o Diretor Municipal de Gestão 
Cultural, Programas e Projetos da SECUT, Alysson Andrade, e o representante territorial da 
SECULT-BA, Médio Rio das Contas, Allan Borges. 
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auouvido.blogspot O SAMBA E SANTA BARABARA 

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. 

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. 

A celebração do Dia Nacional do Samba será em grande estilo na Praça Municipal (Centro 
Histórico). A partir das 19h, Edil Pacheco recebe convidados para um tributo a Noel Rosa. 
Artistas como Ivan Lins, Jair Rodrigues e Nei Lopes se apresentam com Nelson Rufino, 
Walmir Lima, Neto Bala, Firmino de Itapuã, Claudete Macedo, Gal do Beco, Clécia Queiroz, 
Mariene de Castro e Paulinho Camafeu, entre outros, numa grande roda de samba que não 
tem hora para terminar.  



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, 04/12, 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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Frentededifusao 
Dadancanabahia 

.blogspot 

RELATÓRIO III CONFERENCIA ESTADUAL DE CULTURA 

ILHÉUS - BAHIA 
 
2º DIA 
 
DISCUSSÕES SOBRE A LEI ORGÂNICA 
CONSELHO ESTADUAL DE CULTURA 
 
 
Os trabalhos deram início às 9:13h com uma apresentação teatral que enfocou a memória 
como valor cultural. Em seguida, Bernardo Machado, conferencista convidado, explanou 
sobre os direitos culturais com base nos Direitos Humanos e na Constituição Brasileira. 
Bernardo listou cada um dos direitos culturais: (1) Direito à identidade e diversidade 
cultural, (2) Direito à participação na vida cultural, (3) Direito Autoral e (4) Direito de 
cooperação. 
 
Em sua fala, alguns pontos foram significativos para um entendimento sobre tais direitos, 
dentre eles: 
 
1. Consideração dos direitos culturais como elementos de referência para o 
estabelecimento dos direitos humanos. 
2. Todos os modos de criar, fazer e viver no âmbito cultural merecem ser respeitados, em 
especial, no caso da constituição brasileira, as culturas populares, indígenas e africanas, 
num intuito de reparação em torno dos transtornos vividos na história do Brasil (Art.216) 
3. Os índios tem direito a suas terras e a profetizar sua cultura. 
4. É obrigação do Estado garantir a liberdade de criação e difusão, além de possibilitar o 
acesso da sociedade a participação na elaboração das políticas públicas. (Art.27 dos 
direitos humanos,1948) 
5. É vedada toda e qualquer censura de natureza política, artística e ideológica, havendo 
um limite na expressão do pensamento, baseado na dignidade humana. 
6. Vale considerar as novas noções em torno do direito autoral no mundo, potencializadas 
pelas novas tecnologias, onde a tentativa de conciliação é baseada na harmonização entre 
a exclusividade de autoria e domínio e a liberdade de acesso. 
7. Todas as culturas devem ser respeitadas, a partir da promoção de diálogos interculturais 
que configuram-se como veículo para o alcance da paz (paz como possibilidade de 
resolução dos conflitos por meios não-violentos). 



 
Após a explanação de Bernardo Machado, houve a publicação do resultado do edital de 
apoio a micro-projetos culturais do semi-árido baiano.  
 
Houve um protesto por parte de Marcos Cristiano, representante do movimento de teatro 
de rua, que alegando ter sido cerceado do poder de voz, protestou na plenária contra a 
gestão da secretaria de cultura do Estado.  
 
Em seguida, houve a explanação sobre a Lei Orgânica da Cultura por Neusa Brito. Durante 
o dia, foram formados grupos de trabalho que discutiram sobre determinados pontos da 
Lei, além de um grupo específico que discutiu a proposta de reformulação do regimento do 
conselho Estadual de Cultura. 
 
 
CONSELHO ESTADUAL DE CULTURA 
 
O grupo de trabalho voltado para discussões em torno do Conselho Estadual de Cultura 
Iniciou-se com a fala de Albino Rubim, presidente do Conselho. Albino estabeleceu o grupo 
de trabalho como uma audiência pública, na qual seriam ouvidas as sugestões sobre o 
projeto de reformulação do regimento do Conselho, apresentado aos presentes. 
 
Para a reformulação do seu estatuto, o Conselho propôs: 
 
1. Mudança do número de conselheiros para 80, sendo 40 (20 titulares e 20 suplentes) 
representantes dos territórios de identidade e 40 (20 titulares e 20 suplentes) membros 
dos momentos do fazer cultural, que para serem eleitos deveriam ser indicados por 
entidades organizadas que se cadastram junto ao conselho e realizam a eleição. 
2. Mudança no mandato de 04 anos dos conselheiros, com eleições na metade de cada 
mandato governamental.  
3. A proposta da criação de um Conselho realmente efetivo, com a participação de 
representantes dos territórios de identidade e de representantes dos modos de fazer 
artístico. 
4. Mudança do número de reuniões para apenas 01 reunião mensal ao invés de 01 
semanal, por conta do deslocamento dos conselheiros de outros municípios. 
5. A criação de comissões para determinadas demandas definidas pela plenária. Antes, tais 
comissões eram fixas, impedindo a autonomia dos conselheiros. 
 
 
Dentre as sugestões propostas pelo grupo de participantes da discussão, foram colocadas: 
 
1. Participação de 26 conselheiros territoriais na nova formulação do Conselho. A proposta 
de regimento contemplava apenas 20 conselheiros dos territórios de identidade propostos 
pela Secult. 
2. A fiscalização dos conselhos municipais por parte do Conselho Estadual. 
3. Acatar denúncias de mal procedimento dos conselhos municipais afim de fortalecer a 
fiscalização dos mesmos. 
4. Eleição direta dos conselheiros, considerando o voto individual além do voto 
institucional. 
 
A reunião finalizou com uma análise da proposta de mudança do regimento, em torno das 
competências do Conselho. Várias propostas foram ouvidas e registradas pelos assessores 
do conselho, para uma análise e posterior publicação no blog, afim de recolher mais 
sugestões em torno da mudança do regimento. O ponto mais discutido foi a competência 
do conselho em fiscalizar as políticas públicas voltadas para a cultura.  
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forumbaianolgbt GLICH PARTICIPA E CO-REALIZA O III SEMINÁRIO DE 
FORTALECIMENTO DO FÓRUM BAIANO LGBT. 

 

Pelo terceiro ano consecutivo o Fórum de Grupos LGBT da 
Bahia realizou dos dias 23 a 26 de novembro mais um seminário que tem por finalidade 
discutir as políticas pró-LGBT no Estado. 
 
Um dos objetivos do evento é para discuti e avaliar as ações promovidas pelo Fórum 
durante o ano, compartilhar experiências entre os grupos LGBT organizados no Estado, 
avaliar o panorama do enfrentamento da infecção por HIV e outras IST promovendo a 
formação para novos atores sociais que desejam organizar novos grupos em seus 
municípios e fortalecer esta luta articulada. 
 
O evento foi apoiado pela da Coordenação Estadual/DST/AIDS, que na oportunidade 
apresentou e lançou o Plano enfrentamento Estadual das DST/AIDS entre gays, travestis e 
HSH. O Seminário contou com mais de 50 militantes das mais diversas cidades baianas: 
Tremedal, Alagoinhas, Camaçari, Feira de Santana, Castro Alves, Santo Antônio de Jesus, 

Rui Barbosa, Itabuna, Cruz das Almas, Salvador, Itaberaba, 
Seabra, Simões Filho, São Sebastião do Passé e Salvador, Don Macedo dessas cidades, o 
Grupo LGBT de Rui Barbosa e Santo de Jesus se filiaram ao Fórum, aumentando a rede de 
filiadas, todas as pessoas e instituições receberam formações sobre captação de recursos 
em editais de Cultura LGBT promovida pelo Técnico da SECULT, Vitor Manoel, estabelecer 
diálogos sobre a construção política das Paradas da Diversidade nos municípios baianos 
orientada por Rafael Carvalho, presidente do GLICH e articular o Plano Estadual LGBT em 
parceria com o poder público, especialmente com a SJCDH, na pessoa do Técnico Danilo 
Bittencourt. 
 
Fonte: blog do GLICH 
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dimasroque.com DELEGADOS DA REGIÃO NA III CONFERÊNCIA DE CULTURA 
DA BAHIA. 

 
Postado por Dimas Roque em 13:27:00  

Delegação de Paulo Afonso, Glória, Macururé e 
Abaré,formada por Nildo Aranha do grupo Um Teatro Um, Fernando, Diretor de cultura de 
Abaré,o cantor Duda Rodrigues,Carlos Cesar do Departamneto de cultura de Paulo Afonso, 
Oscar silva, músico, Vilma Rodrigues, pedagoga, Luciano, pedagogo, Adil agente cultural 
de Abaré, Glória Lira, Diretora de Cultura de Paulo Afonso, Heleno da associação dos 
cangaceiros, Macururé, escritora, Maria São Pedro (pretinha) a representante do nosso 
território que vai à Brasília representar a nossa região, Tássio Castor,Secretário de 
Turismo, Esportes e Cultura de Glória e Josinalva, artesã, também de Glória. Esta é a 
delegação que participou ativamente dos GT’s (Grupos de Trabalho) levando propostas e 
debatendo outras para a formulação da institucionalização da cultura e do avanço na 
defesa dos direitos culturais na Bahia. Terminou 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. 
 
De acordo com ele, o desafio agora é sensibilizar os deputados estaduais comprometidos 
com a Cultura a acelerar o processo de votação. “A consolidação dos sistemas Estadual e 
Municipais depende da aprovação dessa Lei”, defende Meirelles. 
 
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. 
 
A capacitação e formação de gestores e agentes culturais foi novamente uma demanda 
forte dos participantes da conferência. Uma proposta de âmbito nacional muito aplaudida 
foi a que defende a destinação de 10% dos recursos do Pré-Sal para promover o acesso da 



população brasileira a serviços e bens culturais. 
 
“Estamos felizes com o perfil bastante diversificado dos delegados eleitos e com a 
qualidade dos debates”, ressalta Ângela Andrade, superintendente de Cultura e 
coordenadora da III Conferência. 
 
Segundo Ângela, “houve uma evolução muito grande na compreensão do papel dos 
governos estadual, municipal e da sociedade na construção de redes e políticas 
estratégicas”. 
 
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. 
Leia a Carta de Ilhéus produzida pelos representantes dos 26 Territórios de Identidade da 
Bahia 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 os pactos já existentes e tão necessários ao 
desenvolvimento da cultura do Estado. O formato da Conferência Estadual de Cultura da 
Bahia consolida-se como importante espaço e processo de construção coletiva de diretrizes. 
 
A metodologia temática e formal proposta pelo MinC, e construída sobre a transversalidade 
(sem perder o olhar para cada especificidade setorial), somada ao protagonismo e 
empoderamento das organizações envolvidas, e o trabalho articulado entre os entes 
federados, permitiu maior eficiência no aprofundamento dos debates e na organização da 
conferência. 
 
Superado o momento de contestação de modelos antigos, esta conferência afirma-se como 
o espaço de construção de politicas culturais viáveis a partir de referências comuns – como 
‘sistema’, ‘plano’, ‘territórios’, entre outras – demonstrando o amadurecimento e a 
qualificação do debate desenvolvido nestes meses. 
 
Chegamos à consolidação do Fórum de Dirigentes Municipais de Cultura da Bahia e do 
Fórum dos Pontos de Cultura, um claro avanço nos Sistemas Setoriais expressando o 
significativo crescimento da adesão dos municípios ao sistema estadual de cultura. O 
trabalho dos então mobilizadores da II Conferência, que resultou na formação da rede de 
representantes territoriais, vem permitindo uma melhor integração das políticas estaduais 
com as diversas regiões. Isto é decorrente da qualidade do trabalho empreendido nos 
municípios e territórios, um fortalecimento para o qual muito contribuíram os sistemas 
municipais de cultura. A conferência estadual surge então como um eco imediato das 
conferências municipais sob a visão mediada de cada território que as contém. 
 
O processo de realização da conferência demonstrou que o conceito do território se 
consolidou como espaço chave de articulação simbólica e de representação, tornando-se, 
inclusive, modelo para outros Estados. A Bahia se destaca como o Estado que tem 
valorizado toda uma ampla e completa abordagem das temáticas tratadas nas dimensões 
municipais, territoriais e setoriais. 
 
Mostra-se acertada a manutenção da descentralização da sede da conferência estadual, 
simbólica e efetivamente permitindo uma participação equilibrada de todos os territórios 
que compõem o Estado. Por onde passaram, as conferências ativaram as economias locais, 



os intercâmbios e diálogos culturais. 
 
A representação presente das populações indígenas e negra, aliada à lembrança dos 
conflitos, ainda existentes, reforçam a necessidade de manutenção de políticas especiais 
para estes segmentos. 
 
Destaca-se o grande número de processos autônomos, resultado dos debates em rede que 
se vem formando no Estado e que contribuíram para situar as diretrizes das conferências 
estadual e nacional, agregando força coletiva independente de qualquer processo 
institucional. 
 
A presença de representações diversas – étnicas, territoriais e setoriais – e a produção 
artística com diálogos entre cultura popular e diferentes linguagens artísticas refletiram a 
expansão das políticas culturais, em curso no Estado e no País. 
 
É rico o momento em que vivem os parlamentos nacionais. Ao analisar os novos marcos 
legais que irão arrematar os debates desenvolvidos nos últimos anos e lançar a gestão da 
cultura num novo patamar, o Congresso Nacional e a Assembléia Legislativa têm como 
desafio analisar, até 2010, a seguinte pauta: o PEC 150, o Vale Cultura, a nova Lei de 
Fomento Federal, a reforma da Lei Estadual e a Lei Orgânica, entre outras matérias de 
capital importância para o setor cultural. 
 
Independentemente das resoluções acordadas entre Estado e sociedade civil, a III 
Conferência Estadual de Cultura da Bahia também demonstra o poder que a coletividade 
conquista ao se reunir e decidir democraticamente pelo seu futuro imediato ou mais 
distante. Uma conquista que cria políticas de Estado, muito além do que as gestões e 
mandatos, tais como são concebidos, num governo, podem determinar. 
 
Por fim, com vistas a consolidar as demandas culturais e nortear as políticas públicas de 
cultura do Estado da Bahia, esta conferência formulou propostas transversais e setoriais. 
Legitimam estas propostas os 1566 participantes de 237 municípios que estiveram 
presentes. O processo que culminou na conferência durou 3 meses e consistiu num esforço 
coletivo renovado de realização de encontros municipais e territoriais de cultura, 
percorrendo todos os 26 Territórios de Identidade da Bahia e mobilizando mais de 43 mil 
pessoas, em 367 municípios (89% do total dos municípios baianos). 
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Microprojetos: Saiba como enviar os documentos para 
contratação dos selecionados no edital 

 
Os proponentes selecionados no edital de Apoio a Microprojetos Culturais devem 
encaminhar ao Centro Cultural do Banco do Nordeste, em Fortaleza, em no máximo 30 dias 
após a divulgação do resultado no Diário Oficial da União e do Estado da Bahia, os 
documentos para contratação, conforme o item 6.1 do referido edital. 
O Edital de Apoio a Microprojetos Culturais é uma ação do Ministério de Cultura – MinC 
,desenvolvida na Bahia pela Secretaria de Cultura – SECULT e pela Fundação Cultural do 
Estado da Bahia (FUNCEB). O Apoio a Microprojetos Culturais no Estado da Bahia é um 
edital inédito, o primeiro do Ministério da Cultura voltado para a região do Semiárido 
brasileiro, que ao longo da história tem tido pouco acesso ao financiamento para projetos 
culturais. 
Confira os documentos necessários: 
Pessoa Física: 
a) Cópia do documento de identidade; 
b) Cópia do Cadastro de Pessoa Física – CPF; 
c) Certidão Negativa de Débitos de Tributos e Contribuições Federais; 
d) Cópia de comprovante de residência (ano de 2008 e atual) ou atestado de residência; 
e) Dados bancários, se houver, para depósito dos recursos. 



Pessoa Jurídica: 
a) Certidão Negativa de Débitos de Tributos e Contribuições Federais; 
b) Certidão de Regularidade Fiscal – CRF/FGTS; 
c) Certidão Negativa de Tributos Municipais; 
d) Cópia do Estatuto Social em vigor que indique claramente sua finalidade sociocultural; 
e) Cópia da ata de eleição da diretoria; 
f) Cópias do Cadastro de Pessoa Física (CPF) e documento de identificação do responsável 
legal da empresa; 
g) Dados bancários para depósito dos recursos. 
ATENÇÃO: Os documentos devem ser enviados em um único envelope com a identificação 
indicada abaixo: 
CENTRO CULTURAL DO BANCO DO NORDESTE 
PROGRAMA MAIS CULTURA 
Ação Microprojetos Culturais – Bahia 
A/C Lênin Rodrigues / Ariane Simon 
NOME DO PROPONENTE: 
NOME DO PROJETO: 
Endereço: Rua Floriano Peixoto, 941, Centro, Fortaleza – CE 
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Valença marca presença na III Conferência Estadual de 
Cultura 

 
Aconteceu na ultima quinta-feira (27), no Centro de Convenções Luis Eduardo Magalhães, 
em Ilhéus a abertura da III Conferência Estadual de Cultura.O evento que faz parte da 
etapa de construção de propostas para elaboração do Sistema de Cultura e a eleição de 
representantes para II Conferência Nacional de Cultura contou com as presenças do 
governador do Estado Jaques Wagner, o Secretario de Cultura do Estado da Bahia Marcio 
Meirelles e outros dirigentes de cultura do Estado, bem como a presença de artistas 
famosos. 
Valença se fez representar no evento através do gerente de atividades folclóricas Acácio 
Luz, a coreógrafa da Companhia de Dança Afro Filhos da Terra Maria Célia Praesent, bem 
como o assessor de comunicação Wellingthon Anunpciacao, estes que na abertura 
representaram o município para a plenária, que através do governador Jaques Wagner 
rendeu homenagens ao município pela referencia de belezas artísticas e naturais. 
“Com certeza estamos muito felizes por este momento, o qual o governo do estado mostra 
a intenção de criar um governo de participação popular, ouvindo esta imensidade de 
artistas, bem como suas propostas e ânsias para seu âmbito de trabalho, a cultura.” 
explanou Célia, delegada eleita na Conferencia Territorial. Logo após a cerimônia, a platéia 
foi contemplada com a apresentação da Orquestra Neojibá, comandada pelo maestro 
Ricardo Castro. (Fonte: Ascom da Prefeitura de Valença) 
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Musicista guanambiense é contemplado com projeto cultural 

 
Blog do Latinha - 01/12/2009 

http://blogdolatinha.blogspot.com/2009/12/musicista-guanambiense-e-contemplado.html 

Com o objetivo de fomentar a atividade de produtores culturais, artistas e grupos artísticos 
da Região do Semiárido de 11 estados brasileiros, incluindo a Bahia, tendo como público 
principal, jovens entre 17 e 29 anos, o Ministério da Cultura lançou o edital de apoio a 
microprojetos culturais cujas inscrições aconteceram de julho a novembro deste ano e 



foram realizadas em Guanambi que é um dos 19 municípios integrantes do Território 
Sertão Produtivo. 

Dos 19 municípios integrantes do Sertão Produtivo, apenas 13 se inscreveram, dentre eles, 
Guanambi com 16 microprojetos inscritos, tendo sido contemplado em primeiro lugar com 
o CORAL 100 BELAS VOZES, o músico Alessandro de Oliveira Ramos. 

O edital destinará recurso na ordem de R$ 3.061.742,28 (três milhões, sessenta e um mil, 
setecentos e quarenta e dois reais e vinte e oito centavos) a 281 projetos de municípios 
baianos, com o valor mínimo de R$ 465,00 e máximo de R$ 13.950,00. Essa iniciativa foi 
voltada exclusivamente para o interior do Estado e contou com a participação de Órgãos de 
Cultura Municipais. Em nosso município contou com o apoio da Secretaria Municipal de 
Cultura. 

Clique aqui para ler o restante desta matéria 
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Semiárido baiano recebe R$ 3 milhões para financiar 243 
projetos 

 
Fundação Cultural do Estado da Bahia - 27/11/2009 
MinC, Secult e Funceb anunciam resultado do edital Microprojetos Mais Cultura nesta 
quinta-feira, na abertura da III Conferência Estadual de Cultura da Bahia. 
Lista total de projetos selecionados 
Jovens de 211 municípios do semiárido baiano serão beneficiados pelo edital Microprojetos 
Mais Cultura, uma ação do Ministério da Cultura – MINC, realizada pela Secretaria Estadual 
de Cultura – SECULT, através da Superintendência de Cultura – SUDECULT e pela 
Fundação Cultural do Estado da Bahia – FUNCEB, que destinará R$ 3 milhões para financiar 
243 projetos, que abrangem 24 territórios de identidade do estado. 
A secretária de Articulação Institucional do Ministério da Cultura e coordenadora executiva 
do Programa Mais Cultura, Silvana Meireles, e o secretário de Cultura da Bahia, Márcio 
Meirelles, anunciam as propostas aprovadas nesta quinta-feira, 26 de novembro, às 19h, 
durante a abertura da III Conferência Estadual de Cultura da Bahia, que acontece em 
Ilhéus. Também participam do evento a superintendente de Cultura da Bahia, Ângela 
Andrade e a diretora da Fundação Cultural do Estado da Bahia, Gisele Nussbaumer. 
O objetivo do Microprojetos Mais Cultura é promover a diversidade cultural do semiárido 
baiano 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. 
Clique aqui para ler o restante desta matéria 
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