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VEÍCULO TÍTULO 

Agecom Projeto Cinema de Artista recebe Fernando Meirelles 
 
Autor de sucessos como Cidade de Deus e o mais recente Ensaio sobre a Cegueira, 
Fernando Meirelles vem a Salvador neste fim de ano como atração especial do projeto 
Cinema de Artista, do Museu de Arte Moderna da Bahia. Um grande encontro com o público 
está marcado para o dia 19 de dezembro, às 15h, na sala de cinema do Museu de Arte 
Moderna da Bahia (MAM-BA). Na ocasião Meirelles participa de uma mesa redonda com a 
diretora e curadora do MAM-BA, Solange Farkas, e a jornalista baiana e editora da Revista 
Muito, Nadja Vladi. Na sequência, será exibido o longa Cidade de Deus, filme que deu 
projeção internacional a Meirelles. 
 
A programação se estende até o dia 30, com exibições gratuitas de vídeos e filmes 
publicitários, além dos longas Domésticas, Cidade de Deus, Jardineiro Fiel, Ensaio Sobre a 
Cegueira e a grande novidade, uma versão para cinema da série exibida na Rede Globo 
neste ano, O Som e a Fúria. 
 
O projeto Cinema de Artista tem por meta configurar um espaço de exibição, exposição e 
debate sobre a produção audiovisual na contemporaneidade, trazendo sempre artistas 
convidados para exibir e debater sua obra com o público do MAM-BA. A iniciativa foi criada 

Assessoria de Comunicação 



em 2008 e é realizada em parceria com o Circuito Saladearte, já tendo recebido nomes 
como Sandra Kogut, Cão Guimarães, Carlos Nader e Lucas Bambozzi. 
 
 
 

VEÍCULO TÍTULO 

A Tarde Natal que queremos nas ruas  - Espaço do Leitor 
 
Antigamente a decoração de Natal era feita de gambiarras de lâmpadas incandescentes 
coloridas e ficavam até fevereiro, quando as ruas ganhavam adereços momescos e 
decoração do Carnaval. O que mudou de lá para cá foi a transformação de um bairro de 
prostitutas, vagabundos e boêmios, no Pelourinho de hoje, com um carnaval tranquilo, com 
cordões luminosos made in China ou hecho en Paraguay. 
 
O que não mudou foi a cabecinha miúda de quem cuida da decoração do Natal. Adoraria 
passar de noite pelo Campo Grande, pelo Diquedo Tororó,pela Av.Centenário,com 
oscordões luminosos neutros, numa cor uniforme de amarelo, quase branco, com ar de 
paz, de tranquilidade, de espírito de advento, sugerindo reduzir a marcha de nosso interior 
e refletir sobre o nascimento de Jesus, que nunca foi a um shopping center... Minto... Ele 
chutou os vendilhões para fora da sinagoga, primeiro shopping mall da história... Será que 
nós realmente só temos talento para carnaval? REINHARD LACKINGER, 
REINHARD@LACKINGER. COM.BR, SALVADOR BA 
 

VEÍCULO TÍTULO 

A Tarde Segunda de cinema no Barris 
  
A Sala Alexandre Robatto (Biblioteca Pública Estadual, Barris), que estava sem 
atividades neste segundo semestre, será sede, amanhã, do projeto Interlúdios, que terá 
exibição de filmes, curso de interpretação e muita conversa sobre a Sétima Arte. O 
programa prevê a exibição do curta-metragem Antes do Café, de Marcelo Villanova e Heitor 
Reis, com Paula Morenoe FábioLago noelenco –fita vencedora dos prêmios de Melhor Curta 
eMelhor Diretor no Festival Universitário Nóia,no Ceará,no anopassado, e do prêmio de 
Melhor Montagem no Festival de Maringá, no Paraná, este ano. O evento começará às 20 
horas, com participação de nomes como o diretor Franklin Albuquerque. A entrada é 
franca. 
 

VEÍCULO TÍTULO 

A Tarde Teatro infanto-juvenil  - Agenda 
 
A Fundação Pedro Calmon realiza hoje e no próximo domingo, das 14h às 16h, oficinas 
de teatro para o público infanto-juvenil. A inscrição é gratuita e deve ser feita na 
BibliotecaCentral (Barris)de segunda a sexta, das 8h30 às 18h. Mais informações: 3117-
6084/ 6079. 
 

VEÍCULO TÍTULO 

A Tarde Grupo Gêge Nagô apresenta sua recriação musical em São 
Paulo 

CRISTINA SANTOS PITA / Santo Antônio de Jesus - O Grupo GêgeNagô, um coral de 
inspiração afro-brasileira sediado em Cachoeira (a 110 km de Salvador), se apresenta hoje 
na VIII Edição da Feira Preta Cultural, no Anhembi em São Paulo. O evento, que reúne 
diversas manifestações culturais, está sendo promovido pela Secretaria Especial de 
Políticas de Promoção da Igualdade Racial (Seppir). 
 
O grupo Gêge Nagô participa do evento por meio de um apoio do Ministério da Cultura. 
 
Na capital paulista, o Gêge Nagô também realizou um show no espaço cultural do Instituto 



Identidade Brasil ontem. 
 
Herança Foi em meio aos ritmos da Irmandade da Boa Morte que surgiu o GêgeNagô. 
Herdeiro da tradição africana e da musicalidade dosTincoãs, que fizeram sucesso entre as 
décadas de60 e80, oGêge Nagôrecria o estilo musical afro-barroco, difundido por Mateus 
Aleluia, ex-integrante dos Tincoãs. 
 
O seu primeiro CD, Gêge Nagô – Musiroots, traduz os cantos e ritmos das senzalas em 
seus momentos de folguedo (sambas-de-roda) e também em seus momentos ritualísticos 
(candomblé). 
 
Orepertório do grupo tambémdeixa à mostra os cantos oriundos da tradição católica. 
 
Em cinco anos, o grupo tem um vasto currículo de apresentações em eventos culturais, 
tradicionais e religiosos tanto em Cachoeira comoem outras cidades brasileiras. 
 
OGêgeNagô já recebeu, inclusive, propostas para fazer shows fora do País. Um dos 
convites, por exemplo, é para fazer uma turnê por países africanos com o show intitulado 
Origens. 
 
O Gêge Nagô também se prepara para estar novamente no Carnaval de Salvador. 
 
Desta vez, a apresentação será num trio com convidados 

VEÍCULO TÍTULO 

A Tarde Gênero cabeça – Coluna 7 dias 
  
Vieram artistas de todo mundo para amostra Paz, aberta no casarão do Pelô: Itália, 
Argentina, Estados Unidos, Suiça e Françadividem espaço com paulistas, cariocas e uma 
elite baiana: Ângela Cunha, Bel Borba, Chico Liberato, Davi Caramelo, Eckenberger, 
Fernando Coelho, Gustavo Moreno, Juarez Paraíso, Justino Marinho, Leonel Mattos 
(coordenador do evento), Márcia Magno, Sante Scaldaferri, Tatti Moreno, Vauluizo Bezerra 
e outros. A mostra segue para seis capitais brasileiras, em shoppings que fazem parte do 
grupo Aliance. Da arte para a história, segue a carruagem rumo a Luiz Antunes Nery. 
Sempre na tocaia, o arquiteto tem novidade parabreve: vai abrir sua Fundação Conte e 
Reconte, espécie de armazenamento de dados, memorabilia de nossa terra e nosso povo. 
O acervo inclui várias páginas de Sete Dias. 
 

VEÍCULO TÍTULO 

A Tarde Feira de livro no Teatro Castro Alves 

O TeatroCastro Alvesrecebehoje, às 9 horas, a Feira Domingo dos Livros. Recitais de 
poesias e cordel, e apresentação de grupos infantis fazem parte da programação. 
 
A ideia é reunir crianças, jovens e adultos para atividades lúdicas e literárias. Na ocasião, 
editoras estarão em stands expondo livros infantojuvenis, romances e clássicos da 
literatura. Hoje, 9h / Teatro Castro Alves / Pç. Dois de Julho, s/n, Campo Grande / Grátis 

VEÍCULO TÍTULO 

Correio  Igreja de Santa Luzia do Pilar abre para missa especial 
 
Fotos: Almiro Lopes/CORREIO  

Depois de 2 anos realizando a missa do lado de fora, a Igreja de Santa Luzia do Pilar 
recebeu os fiéis neste domingo (13), do lado de dentro, para homenagem à protetora dos 
olhos, Santa Luzia. 



 
Igreja ainda conclui reformas 

A igreja, que fica no Comércio, ainda não concluiu sua reforma, que vem sendo realizada 
pelo Instituto do Patrimônio Artítisco e Cultural (Ipac). A previsão de conclusão é para 
fevereiro.  

 
Fiéis molham os olhos em busca de proteção 

A missa foi celebrada pelo Cardeal Arcebispo Dom Geraldo Majella Agnelo. Do lado de fora, 
soteropolitanos fizeram fila para passar a água da Fonte de Santa Luzia nos olhos.  

 
Missa especial abriu a Igreja pela primeira vez em 2 anos 

 
VEÍCULO TÍTULO 

Correio  Feira Domingo dos Livros movimenta Teatro Castro Alves 
 
O TCA abre as portas hoje para a Feira Domingo dos Livros, a partir das 9h. O evento é 
organizado pela Fundação Pedro Calmon, através do Núcleo do Livro, Leitura e Literatura. 
A programação conta com atividades para visitantes de todas as idades. Haverá recital de 
literatura de cordel e poemas e narração de histórias. O público poderá conferir também a 
apresentação do grupos Nas Asas da Poesia, formado por crianças do Cabula, do 100% 
Calabar e do Calabar Força Total, com crianças do bairro. 
  

VEÍCULO TÍTULO 

Ibahia Prefeitura anuncia patrocinadores do Carnaval 



 

 
 

A Prefeitura de Salvador e o consórcio OCP Mago apresentam, nesta segunda-feira (14), às 
18h, os primeiros patrocinadores do Carnaval 2010. O evento será realizado no Espaço 
Unibanco de Cinema e na ocasião, estarão presentes o Prefeito João Henrique, o Presidente 
da Saltur, Cláudio Tinôco, representantes do consórcio OCP Mago, além de porta-vozes dos 
patrocinadores já confirmados. 
 

VEÍCULO TÍTULO 

Bahia Já Dia Nacional do Forró tem festa no parque da cidade neste domingo 
 

 
Forrozeiros convidados de diversos estados e 
os mais famosos da Bahia fazem a maior festa 
fora do período junino no Parque da Cidade, 
dia 13 de dezembro (domingo) em Salvador. 
A partir das 11 horas da manhã será montado 
um imenso arraial para a realização do "Dia 
Nacional do Forró".  
 
Estarão se apresentando vários grupos, trios e 
forrozeiros baianos e convidados especiais de 
outros estados. Estão chegando o paraibano 
Val Macambira e Cicinho de Assis 
 (considerado um dos melhores sanfoneiro do 
país e que já tocou com Gilberto Gil), que 

comandará a banda base. Segundo Carlos Pitta, músico e organizador do evento em 
Salvador: "será uma homenagem em grande estilo ao imortal mestre Luiz Gonzaga".  
 
A terceira versão do Dia Nacional do Forró acontece no dia 13 por ser a data de nascimento 
de Luiz Gonzaga, Rei do Baião. Foi um projeto de lei da deputada Luiza Erundina e 
sancionada pelo presidente Luiz Lula da Silva em sua primeira gestão. Em Salvador foi 
sancionada em 2005, pelo prefeito João Henrique. Lua (como era também conhecido o 
músico que fez o forró conhecido em todo o Brasil) nasceu na cidade de Exu, no sertão de 
Pernambuco em 1912.  
 
O Parque da Cidade foi escolhido, conforme revela o compositor Carlos Pitta, por ser um 
lugar bucólico e com o verde preservado. "Luiz Gonzaga um dos primeiros músicos 
brasileiros a defender a natureza", observa.  
 
A relação dos participantes que estarão a partir das 11 horas se apresentando no evento 
do Parque da Cidade - que também rende homenagem aos ritmos nordestinos Xote, 
Xaxado, Maracatu e Baião - é ampla e dentre eles estão: o pernambucano Corisco da 
Banda Virado no Moi de Coentro, que chega com o Baião - Virgílio que traz o Xote, a Banda 
Terra Brasilis que vai tocar repertório de Luiz Gonzaga - Gereba com seus sucessos 
clássicos, Carlos Pita com seu famoso galope e a Banda Jerimum Assado com os clássicos 
da música nordestina. 
 
- Interessante lembrar - diz Carlos Pitta - que agora em 2009 fazem 20 anos da morte de 
Luiz Gonzaga". Ele explica que Salvador e a cidade de Exu, no sertão pernambucano, são 
as cidades onde os festejos terão maior dimensão em homenagem ao grande sanfoneiro, 
poeta e compositor "que até hoje é mestre e referência para as novas gerações de 
forrozeiros.  
 
A importância de Luiz Gonzaga também para a Bahia é imensa. Sabe-se hoje que a festa 
de São João baiana, ápice da cultura forrozeira, é a maior do país, superando mesmo 

Foto: RádioZFM 

 
Uma homenagem ao Rei do Baião, 

Luiz Gonzaga 



Pernambuco. Aqui, ano passado, dos 417 municípios 360 fizeram a festa, de todos os 
tamanhos.  Foram movimentados mais de R$ 500 milhões, segundo a Secretaria Estadual 
de Turismo, e gerados mais de cinco mil empregos diretos e indiretos.  
 

VEÍCULO TÍTULO 

Bahia em foco Projeto Cinema de Artista recebe Fernando Meirelles em 
Salvador 

 
A programação se estende até o dia 30, com exibições gratuitas de vídeos e filmes 
publicitários 
 
Autor de sucessos como Cidade de Deus e o mais recente Ensaio sobre a Cegueira, 
Fernando Meirelles vem a Salvador neste fim de ano como atração especial do projeto 
Cinema de Artista, do Museu de Arte Moderna da Bahia. Um grande encontro com o 
público está marcado para o dia 19 de dezembro, às 15h, na sala de cinema do Museu de 
Arte Moderna da Bahia (MAM-BA). Na ocasião Meirelles participa de uma mesa redonda 
com a diretora e curadora do MAM-BA, Solange Farkas, e a jornalista baiana e editora da 
Revista Muito, Nadja Vladi. Na sequência, será exibido o longa Cidade de Deus, filme que 
deu projeção internacional a Meirelles. 
 
A programação se estende até o dia 30, com exibições gratuitas de vídeos e filmes 
publicitários, além dos longas Domésticas, Cidade de Deus, Jardineiro Fiel, Ensaio Sobre a 
Cegueira e a grande novidade, uma versão para cinema da série exibida na Rede Globo 
neste ano, O Som e a Fúria. 
 
O projeto Cinema de Artista tem por meta configurar um espaço de exibição, exposição e 
debate sobre a produção audiovisual na contemporaneidade, trazendo sempre artistas 
convidados para exibir e debater sua obra com o público do MAM-BA. A iniciativa foi criada 
em 2008 e é realizada em parceria com o Circuito Saladearte, já tendo recebido nomes 
como Sandra Kogut, Cão Guimarães, Carlos Nader e Lucas Bambozzi. 
 

VEÍCULO TÍTULO 

Bahia em foco Mulheres levam três primeiros lugares do "Por isso é que eu 
canto" 

 
Depois de grandes apresentações, uma platéia calorosa e muita ansiedade entre os doze 
finalistas 
 
A quinta edição do “Por isso é que eu canto” chegou ao final nesta sexta-feira, 12. 
Promovido pela Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista, através da Secretaria de 
Cultura, o concurso reafirmou seu papel de abrir espaço para novos artistas locais 
exporem seu talento. 
 
Depois de grandes apresentações, uma platéia calorosa e muita ansiedade entre os doze 
finalistas, finalmente o resultado: Jamile Matos, de 24 anos, foi a grande vencedora do 
festival e levou pra casa R$2 mil. Coincidentemente a jovem interpretou a música “Força 
estranha”, de Caetano Veloso. Um dos trechos dessa canção inspirou o nome do concurso. 
 
“Mais uma grande voz que desponta. Começamos com 50 candidatos e chegamos nessa 
finalíssima com 12, todos eles com uma qualidade muito boa. É uma nova geração não só 
de interprétes fantásticos que brilharam aqui, mas também de músicos que fizeram o 
acompanhamento, mostrando que Conquista tem uma atividade cultural e uma qualidade 
musical intensa”, disse o secretário de Cultura, Gildelson Felício. Segundo ele, o resultado 
do concurso foi coerente, pois os três primeiros colocados se saíram bem desde as etapas 
anteriores. 
 
A vencedora canta desde criança na Igreja; já se apresentou em alguns eventos e guarda 
uma história peculiar com o “Por isso é que eu canto”. “Ano passado comecei a participar 



da primeira etapa do concurso. Fui classificada para a etapa seguinte, mas acabei 
desistindo, não quis participar mais. Esse ano resolvi retomar e graças a Deus consegui 
ganhar o primeiro lugar. É muita felicidade, alegria, euforia e nervosismo também. Não 
estou nem acreditando, tô muito feliz!”. Segundo Jamile o concurso é importante para 
mostrar o trabalho de novos artistas. Sobre o show no Natal da Cidade, outro dos prêmios 
do concurso, ela diz que deve seguir o seu estilo musical mais acústico, relax. “Esse é meu 
som, já deu pra perceber nas músicas que cantei. Mas tem uma galera boa comigo, que 
está me ajudando, pensando junto. Vamos fazer um evento lindo”, prometeu. 
 
A segunda colocada, Tereza Raquel, tem apenas 19 anos e além de levar R$ 1.200 para 
casa também vai se apresentar no Natal da Cidade. “Eu espero usar muita percussão, 
cantar muito e falar sobre Jesus porque o Natal representa isso. Em meia hora a gente vai 
tentar fazer o máximo possível para contagiar as pessoas”, anunciou. Tereza ressalta que 
decidiu participar do concurso pelo prêmio, mas ao longo das etapas foi entendendo o 
verdadeiro sentido da competição. “Cada dia que eu subia ao placo sentia o brilho e as 
pessoas contagiadas, e isso pra mim já foi um prêmio. Agora é melhor ainda, juntou a 
necessidade e o prazer. Eu vi que as madrugadas e o trabalho perdido tiveram valor, foram 
reconhecidos. Tem muita gente que tava escondido e teve a oportunidade de soltar a voz 
pra todo mundo ver. Eu acho muito importante! A Prefeitura está de parabéns e que 
venham outros concursos como esse porque novos talentos estão por vir” . 
 
Aos 25 anos, Lidiane Silva, terceira colocada do concurso, tenta seguir a carreira de 
cantora há alguns anos. “Gosto muito de MPB e axé e vim de Brumado apostando tudo. É 
uma emoção muito grande participar de um evento como esse, com esse pessoal tão 
talentoso”. Além do prêmio de R$ 800, Lidiane também fará uma apresentação no Natal da 
Cidade. 
 
Novas perspectivas - Todos os 12 finalistas participação de um CD promocional produzido 
pela Prefeitura onde interpretarão canções de artistas locais. Para os jurados foi um 
verdadeiro desafio avaliar candidatos todos tão talentosos. “Cada candidato tem seu dia. 
Eu acompanhei a seqüência toda, e pude perceber o nervosismo de cada um, aqueles que 
têm um potencial legal, mas por alguma razão no momento estavam nervosos. A gente 
procura fazer o melhor possível dentro do que acredita”, afirma a cantora Adriane 
Weissheimer, uma das juradas. 
 
Nagib Barroso, um dos coordenadores de Cultura, deu uma boa notícia aos finalistas. “A 
gente vai criar um novo projeto, para valorizar essa meninada que tá surgindo com força 
total despontando para a música popular brasileira. É um projeto coletivo onde os doze 
finalistas vão percorrer várias localidades do município se apresentando. Espero que a 
gente consiga traduzir exatamente a ansiedade de todos eles: espaço onde possam 
mostrar a sua arte.” 
 

VEÍCULO TÍTULO 

revistamoviola.com Festival Cine Cultura Viva 
 
Por Revista Moviola 
Publicado em 13 de December de 2009 
 
 
De 16 a 20 de dezembro acontece em Brasília o I Festival Cine Cultura Viva, mostra 
cinematográfica de curtas-metragens nacionais. Três produções do Rio de Janeiro vão 
representar o Estado: Em Terra de Cego, de João Boltshauser, Ana Beatriz, de Clarissa 
Cardoso e Quarto 38, de Thomes Edward Hale. Serão 20 filmes na Mostra Competitiva, 
com produções de Brasília, São Paulo, Bahia, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Paraíba e 
Pernambuco. Os curtas do festival serão exibidos no Museu Nacional do Complexo Cultural 
da República. 
 



O I Festival Cine Cultura Viva é composto por uma Mostra Competitiva, um Ciclo de 
Palestras e Debates e a Mostra Especial Ponto Brasil. Serão selecionados o melhor filme, 
direção, roteiro, fotografia, edição, trilha original, ator e atriz. A proposta do evento é 
incentivar a produção de ficção de curta metragem em formato digital e integrar 
produtores independentes. A iniciativa é do Grupo de Trabalho Audiovisual dos Pontos de 
Cultura e da organização não governamental A Casa Verde, com apoio da Secretaria do 
Audiovisual e da Secretaria da Cidadania Cultural do Ministério da Cultura. 
 
Sinopses: 
 
Em Terra de Cego 
2009 | 18 min 
Elenco: Babú Santana, Rodrigo dos Santos, Wendell Barros, Shirley Cruz, Andre Luiz 
Câmara, Helio Rodrigues, Biju Martins, Robert Pacheco 
 
Fabão é um traficante de drogas preso em uma cela comum com outros criminosos. Assim 
como Sherazade, que conta histórias para se livrar da morte, o personagem utiliza do 
mesmo artifício para escapar da triste realidade. 
 
Ana Beatriz 
2008 | 9 min 
Baseado no conto de Juliano Cazarré 
Elenco: Juliano Cazarré, Peti Portela e Sérgio Lacerda 
 
Ana Beatriz e Paulo Roberto ainda não se conhecem, mas foram feitos um para o outro. E 
desde cedo o dia promete… ser igual a outro qualquer. 
 
Quarto 38 
2008 | 25 min 
Elenco: Débora Falabella, Alexandre Cioletti, Cynthia Falabella, Barbara Paz Elenco 
Extra: Jennicer Hayworth, Renata Abreu, Suellen Slindvain, Maythe Albuquerque 
 
Todos já passaram por algo que não entenderam – como se por um momento nosso 
mundo real e o dos sonhos se confundissem. O tempo parece acelerar e retroceder; as 
coisas acontecem fora de ordem, nossa memória parece inútil, mas existem lugares onde 
tais momentos não podem ser ignorados. Lugares onde vozes não podem ser ouvidas, 
apenas ecos. Lugares como o Quarto 38. 
 

VEÍCULO TÍTULO 
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wordpresss 

Vereador evangélico critica Secretaria de Cultura, Esporte e 
Lazer por não ter divulgado o Festival de Música Gospel em 

Feira 
 
In �DESTAQUES MUNDO GOSPEL� on 11/12/2009 at 19:32 
  
O vereador Ewerton Carneiro – Tom – (PTN), durante discurso realizado ontem (09), 
na tribuna da Câmara Municipal, foi enfático e lamentou a falta de divulgação do Festival 
de Música Gospel “Princesa do Sertão”, por parte da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer, 
ocorrido nos dias 5, 6 e 7 deste mês. Segundo acusa o parlamentar, a atitude da 
Secretaria foi preconceituosa e discriminatória para com os evangélicos. Ele declarou que 
ficou sabendo do evento hoje, através da imprensa local. “A imprensa, sobretudo, a 
evangélica, a Casa da Cidadania e as igrejas não receberam convites”.O vereador criticou o 
formato do festival. “Colocaram a final para segunda-feira, contribuindo assim, para 
ausência de público. É uma falta de vergonha, de compromisso para com o povo 
evangélico, mas isso não vai ficar assim não. A comunidade evangélica tem três 
representantes aqui na Câmara. O diretor acha que é o quê? Será que o secretário se 
considera dono daquela secretaria? Se a festa fosse ligada a algum deles seria bem 
planejada e divulgada”. 



Na oportunidade, o pastor e vereador José de Arimatéia (PRB), sugeriu aos vereadores 
evangélicos: Tom e Justiniano para que os três busquem explicações junto ao secretário de 
Cultura, Esporte e Lazer, Alcione Cedraz. “Precisamos saber como foi os procedimentos 
quanto à organização, formato, divulgação, entre outros, uma vez que a realização do 
festival é Lei Municipal. Eu, por exemplo, como representante de uma igreja evangélica, 
não fui comunicado sobre o evento”. 
O vereador Justiniano França (DEM) – no meio do pronunciamento de Tom – ligou para os 
bispos Gilberto Ruy Rocha, da Associação de Ministros Evangélicos (AME-Feira) e Roque 
Hudson, presidente da AME-Bahia, com o intuito de saber se estas instituições foram 
comunicadas sobre o festival. “Nenhum das entidades receberam convites. Acredito 
também que outras instituições não foram avisadas”, reclamou Justiniano. 
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Casa da Cultura Pacífico Ribeiro será reformada pela 
Prefeitura de Jequié 
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sábado, 12 de dezembro de 2009 
Ainda neste mês de dezembro, a Prefeitura de Jequié, através da Secretaria de 
Infraestrutura e Secretaria da Cultura e Turismo iniciarão os trabalhos de substituição do 
telhado, recuperação do piso do pátio lateral, forro, pintura interna e externa e 
climatização da Casa da Cultura Pacífico Ribeiro, principal espaço público destinado às 
atividades culturais locais. 
 
O espaço acolheu intensa programação artística, com a execução de projetos promovidos 
pela Prefeitura de Jequié, através da SECUT - Diretoria de Gestão Cultural, Programas e 
Projetos no primeiro semestre deste ano, com a participação efetiva de artistas locais dos 
mais variados segmentos. Segundo o secretário da Cultura e Turismo, Bené Sena, após 
conclusão da reforma, a Prefeitura de Jequié, retomará em março, a grade fixa de projetos 
sediados em uma nova Casa da Cultura. 

 

 

 


