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VEÍCULO TÍTULO 

Diário Oficial IV Encontro de Câmaras Temáticas discute reabilitação do 
Centro Antigo 

 
Patrimônio - Foram apresentadas proposições que têm como objetivo implantar um 
modelo de gestão sustentável para a região 
 
 
Técnicos levaram à reunião, no Museu da Santa Casa da Misericórdia, sugestões para 
preservar e valorizar o conjunto cultural 
 
Para conclusão do Plano de Reabilitação do Centro Antigo, aconteceu nesta sexta, no 
Museu da Santa Casa da Misericórdia, o IV Encontro das Câmaras Temáticas. 
 
Foram apresentadas 14 proposições do plano, resultantes dos diagnósticos realizados por 
consultores contratados por meio da Unesco e de workshop internacional com especialistas 
na área. 
 
O plano será publicado em 2010 e tem como objetivo implantar um modelo de gestão 
sustentável para a região, com ações que promoverão desenvolvimento econômico, 
cultural, social, urbanístico e ambiental do Centro Antigo de Salvador. 
 
Segundo a coordenadora do Escritório de Referência do Centro Antigo, Beatriz Lima, as 
análises vão servir para complementar propostas ao plano. Em seguida, as proposições 
seguem para aprovação do Grupo Executivo. Ela estima que até janeiro o Plano de 
Reabilitação do Centro Antigo esteja concluído, passando a ser executado durante os 
próximos quatro anos. 
 
Ações interligadas – A coordenadora explicou que antes da elaboração das 14 proposições, 
há um ano e meio, os consultores da Unesco fizeram diversos estudos econômicos e 
sociais, concluindo que todas as ações deveriam estar interligadas. 
 
"O plano não se preocupa apenas com obras de infraestrutura, reforma de prédios, mas 
com ações que envolvam comerciantes e moradores do Centro Antigo. Por isso, as 
sugestões visam ao desenvolvimento econômico, incluindo a qualificação de comerciantes e 
ambulantes locais, incremento turístico e social do Centro Histórico", destacou Beatriz 
Lima. 
 
Sustentabilidade – O Plano de Reabilitação do Centro Antigo surgiu após um acordo 
firmado entre as três esferas de governo (União, Estado e Município) e de um convênio 
com a Unesco. 
 
O objetivo é preservar e valorizar o patrimônio cultural, impulsionar as atividades 
econômicas e culturais da região, propiciando condições de sustentabilidade ao Centro 
Antigo. 
 
A área de intervenção do plano possui sete quilômetros quadrados, beneficiando 80 mil 
moradores. A região envolve em sua extensão territorial o Centro Histórico – área tombada 
pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) e reconhecida pela 
Unesco como patrimônio da humanidade. 
 
Plano de construção está dividido em três etapas 
 
O processo de construção do plano está dividido em três etapas. A primeira, denominada 
Ações Prioritárias, envolve projetos de revisão da iluminação pública e de monumentos, 
reforço na segurança, melhoria da limpeza pública, transparência na comunicação e 
eficácia nas articulações institucionais. 



 
Na segunda (Fase de Diagnósticos e Análises) foram desenvolvidos estudos nas dimensões 
econômica, social, urbanística e ambiental e institucional. 
 
Já a terceira etapa envolve a definição das proposições e estratégias para o plano e a 
implantação de um sistema de governança, com um fundo financeiro e um plano de 
investimentos para o Centro Antigo. 
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Diário Oficial Projeto Domingos Culturais entra em clima de férias 
 
 Biblioteca Pública do Estado 
 
Dezembro, janeiro e fevereiro são os meses em que a criançada e os jovens entram em 
férias, têm mais tempo livre. É o período também em que as pessoas deixam suas casas 
em busca de diversão e lazer. 
 
Nesse sentido, a Biblioteca Pública do Estado da Bahia inova com a programação 
diversificada e atraente do projeto Domingos Culturais. A biblioteca oferecerá, neste 
domingo, a partir das 10h, palestra, apresentação de musical de Natal, oficina de criação 
artística e performances de leituras dramáticas, além da disponibilização do acervo e 
espaços de pesquisa, consulta e estudo. As atividades serão realizadas das 10 às 16h. 
 
 Para começar, será realizada, às 10h, no auditório da biblioteca, a palestra gratuita 
Programação existencial: qual a razão de nossa existência, promovida pelo Instituto 
Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC). 
 
Em seguida, às 11h, no Quadrilátero, ocorrerá a leitura dramática Confissões da Bahia, do 
Grupusina de Teatro e Convidados, formado por alunos da Escola de Teatro da 
Universidade Federal da Bahia (Ufba). 
 
No mesmo dia, às 14h, no Quadrilátero, ocorrerá também a leitura dramática do texto Os 
Cinco Fugitivos do Juízo Final, escrito por Dias Gomes, com direção de Doddy Só. 
 

VEÍCULO TÍTULO 

Agecom Biblioteca Pública terá programação especial para as férias 
 
Dezembro, janeiro e fevereiro são os meses em que a criançada e os jovens entram de 
férias, têm mais tempo livre. É o período também em que a pessoas deixam suas casas em 
busca de diversão e lazer. Nesse sentido, a Biblioteca Pública do Estado da Bahia inova 
com a programação diversificada e atraente do projeto Domingos Culturais. A biblioteca 
oferece neste domingo (13), a partir das 10h, palestra, apresentação de musical de natal, 
oficina de criação artística e performances de leituras dramáticas, além da disponibilização 
do acervo e espaços de pesquisa, consulta e estudo. As atividades serão realizadas das 10 
às 16h. 
 
Para começar, será realizada, às 10h, no auditório da Biblioteca, a palestra gratuita 
Programação existencial: qual a razão de nossa existência, promovida pelo Instituto 
Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC). 
 
 Em seguida, às 11h, no Quadrilátero, ocorrerá a leitura dramática Confissões da Bahia, do 
Grupusina de Teatro e Convidados, formado por alunos da Escola de Teatro da 
Universidade Fedral da Bahia (Ufba). A leitura é inspirada na obra do escritor Ronaldo 
Vainfas, com base no texto de autoria dos próprios alunos, como resultado da matéria 
Processos Avançados em Dramaturgia, ministrada pelo professor Marcos Barbosa. 
 
No mesmo dia, às 14h, no Quadrilátero, ocorrerá também a leitura dramática do texto Os 
Cinco Fugitivos do Juízo Final, escrito por Dias Gomes, com direção de Doddy Só. A leitura 



apresenta acentuações propositais e movimentação para uma leitura encenada. No texto, o 
autor aborda a virulência com que vivem os seres humanos e a necessidade de um basta 
para que possamos viver melhor pensando no planeta e no próximo. 
 
Programação infantil 
 
Embalados pelo clima de Natal, neste domingo (13), às 13h, no Setor Infantil e no 
Quadrilátero, os grupos infantis Turminha Nova Aliança e o Coral Nova Aliança apresentam 
duas composições natalinas: Procura-se o Natal e Maravilhoso Conselheiro, 
respectivamente. Ambas falam sobre a busca do sentido do Natal e cantam o nascimento 
de Cristo. O Maravilhoso Conselheiro é uma composição de Dennis e Nan Allen traduzida 
por Waldenir Carvalho, sob a regência do maestro Alexandre Ferraz. 
 
 Os Domingos Culturais da Biblioteca Pública do Estado da Bahia começaram no dia 11 de 
outubro, com a solenidade de abertura da biblioteca aos domingos e com o anúncio do 
ministro da Cultura, Juca Ferreira, sobre o investimento de R$ 3 milhões do Ministério para 
o projeto de modernização da biblioteca. O projeto contemplará reforma, infraestrutura, 
acessibilidade a usuários deficientes, aquisição de publicações, acervo e equipamentos de 
informática e de audiovisual. 
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Agecom TVE Bahia apresenta programa sobre biodiesel neste sábado 
 
A TVE Bahia exibe neste sábado (12), às 8h30, o programa Petróleo Verde na Bahia, com 
uma reportagem especial sobre a produção de biodiesel no estado. A reportagem mostra 
os efeitos da nova matriz energética nas populações rurais e urbanas na microrregião de 
Irecê, município a 478 quilômertros de Salvador, maior produtora de mamona do país. 
 
 Essa é uma das principais matérias-primas estabelecidas pelo Programa Nacional de 
Produção e Uso de Biodiesel (PNPB) para incluir a agricultura familiar na cadeia produtiva 
do biocombustível. O desenvolvimento sustentável e a redução de emissões de carbono na 
atmosfera, temas em discussão na Conferência de Copenhaguem, são explorados no 
programa, produzido pelas jornalistas Luana Assiz e Juliana Lopes. 
 
 A reportagem aborda também as contradições entre o agronegócio e a agricultura familiar 
na produção de matérias-primas para o biocombustível, além do cooperativismo agrícola 
em Irecê e as implicações ambientais decorrentes da demanda por essas fontes de energia 
renováveis. Os temas são tratados a partir da história pessoal de três agricultores 
familiares do oeste baiano. 
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Agecom Carnaval Ouro Negro 2010 cadastra blocos de matriz africana 
  
Os blocos carnavalescos de matriz africana interessados em participar do Programa Ouro 
Negro 2010 devem se cadastrar entre esta sexta-feira e domingo (11 e 13), na sede da 
Secretaria de Cultura do Estado, na avenida Tancredo Neves, 776, bloco A, 8º andar, 
Salvador, BA, CEP 41.820-904. São reconhecidos pelo Conselho Municipal do Carnaval 
como de matriz africana os blocos afros, de samba, de índio, de reggae, percussivos e os 
afoxés. 
 
As entidades que participaram do Programa em 2009 precisam efetuar novo cadastro para 
participar da terceira edição, no Carnaval 2010. Os horários de atendimento são os 
seguintes: nos dias 11 e 12, de 9h às 12h e das 14h às 18h; no dia 13, de 9h às 12h e das 
14h às 16h. 
 
Serão investidos R$ 4,6 milhões no projeto, em aportes que variam de R$ 15 a R$ 100 mil 
por bloco. Um diferencial desta edição é que os Afoxés tiveram um acréscimo de R$ 10 mil, 
por estarem em processo de reconhecimento com Patrimônio Imaterial da Bahia. 



 
O cadastramento das entidades pauta-se em critérios apresentados pelo Conselho 
Municipal do Carnaval, que são: tempo de fundação da entidade; número de participantes 
no desfile; tipo de indumentária; forma de custeio da entidade; quantidade de dias de 
apresentação; circuitos em que se apresenta e notoriedade. 
 
Para se cadastrar, as entidades devem apresentar os seguintes documentos: cópia e 
original do Estatuto e/ou ata de fundação da entidade; RG e CPF de dois representantes 
legais (original e cópia); certidão de adimplência com a Secretaria da Fazenda Estadual, 
Receita Federal, INSS e FGTS; preenchimento do formulário para cadastro das entidades 
carnavalescas; termo de compromisso; relação de despesas a serem cobertas pelo valor 
pleiteado; declaração do presidente ou ocupante do cargo equivalente da associação de 
que não é servidor público estadual e de que não existe servidor público na administração 
ou gerência da associação, bloco ou organização e declaração se responsabilizando pelas 
informações fornecidas no credenciamento. 
 
O Programa de Fomento Carnaval Ouro Negro, criado em novembro de 2007 pela 
Secretaria de Cultura do Estado da Bahia (Secult), tem por finalidade apoiar 
financeiramente o desfile das entidades carnavalescas de matriz africana, além de 
capacitar dirigentes das associações em gestão e empreendedorismo e de promover uma 
maior visibilidade desses blocos, que são um dos componentes mais relevantes na tradição 
do Carnaval de Salvador. Os recursos oriundos do programa se destinam à aquisição e à 
contratação de material, insumos e serviços necessários para a composição da proposta 
estética e cultural da entidade. 
 
No Carnaval 2009, a Secult apoiou os desfiles de 117 entidades de matriz africana, 
investindo R$ 4,2 milhões, em aportes que variaram de R$ 15 a R$ 100 mil. 
 
Mais informações através do telefone (71) 3116-4078. 
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Agecom Obras do Pilar param neste fim de semana para Festa de 
Santa Luzia 

 
Em função das atividades religiosas da tradicional Festa de Santa Luzia, que transcorre 
neste domingo (13), o Ipac (Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia) informa 
que suspenderá, temporariamente, neste final de semana (12 e 13), os serviços das Obras 
de Restauração da Igreja e Cemitério do Pilar, no bairro do Comércio, na Cidade Baixa, em 
Salvador. 
 
 A Paróquia de Santa Luzia da Arquidiocese da Igreja Católica em Salvador promoverá 
missa às 10 horas do domingo (13), celebrada pelo Cardeal Primaz do Brasil, Dom Geraldo 
Majella Agnelo, no interior da igreja, que ainda se encontra em reforma. 
 
"Mesmo com a edificação de 300 anos ainda em obras, os fiéis poderão participar da missa 
com segurança no seu interior", explica o diretor-geral do Ipac, Frederico Mendonça. O 
Ipac e a empresa contratada MRM Construtora estão realizando serviços de limpeza e 
delimitação de uso dos espaços para segurança das atividades religiosas no Dia de Santa 
Luzia. 
 
A água da Fonte de Santa Luzia, considerada milagrosa pelos fiéis e cujo minadouro se 
encontra no interior do templo, será canalizada para as laterais da edificação de modo que 
todos possam ter acesso e manuseá-la. Na segunda-feira (14) a igreja volta a fechar para 
a continuidade das obras. 
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Agecom Obra mais importante dos últimos 40 anos 
 
Localizada na base da encosta de 70 metros de altura que separa as cidades alta e baixa, 
em Salvador (BA), o cemitério e a igreja de Nossa Senhora da Conceição do Pilar têm suas 
construções originadas a partir do século 18. O complexo religioso é tombado como 
Patrimônio Cultural do Brasil pelo Iphan (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 
Nacional) desde 1938. 
 
Esta é a mais importante intervenção feita nessas edificações nos últimos 40 anos, já que a 
última restauração foi feita durante a década de 1960. Até 2007, a igreja havia sido 
condenada, com ameaças de desabamento, o que obrigou o Iphan a interditá-la. “A obra 
do Pilar integra o Prodetur 2 com investimento aproximado de R$ 16 milhões, via 
Secretaria Estadual do Turismo, que recuperam, ainda, através do Ipac, as igrejas do 
Boqueirão e do Rosário dos Pretos, Casa das Sete Mortes, Palácio Rio Branco e Oratório 
Cruz do Pascoal”, relata Frederico Mendonça. 
 
Os serviços no Pilar incluem a alteração no sistema de cobertura da nave, com nova 
estrutura metálica, substituição de 17 grandes peças de madeira com 12 metros de 
extensão, que estavam deterioradas por cupins, pintura, recapagem, restauração artística, 
recuperação do forro da nave, elementos decorativos e dos bens móveis. As obras do Pilar 
estão orçadas em cerca de R$ 3,5 milhões. 
 
Santa Luzia 
 
Virgem-mártir da Igreja Católica que teve seus olhos arrancados – tem grande apelo e 
devoção religiosa que culmina com a festa religiosa e popular que acontece anualmente em 
13 de dezembro. Antigamente, as águas que brotavam da encosta foram canalizadas como 
abastecimento de naus e caravelas do porto da cidade. Ao desmontar a encosta para 
construção da igreja, a partir do século 18, o minadouro foi canalizado, beneficiado e 
transformado em fonte considerada, até hoje, como milagrosa. 
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Agecom Literatura de cordel é tema de livro 
 
Para difundir informações sobre o gênero literário do Cordel, a Fundação Pedro Calmon, 
autarquia da Secretaria da Cultura do Estado (Secult), lança neste domingo (13), às 14h, 
no Quadrilátero da Biblioteca Pública (Barris), o livro Literaturas de Cordel, resultado de 
oficinas que foram realizadas nos Domingos Culturais na Biblioteca, no mês de novembro, 
coordenadas pelo cordelista Alberto Lima. 
 
Durante as oficinas, Alberto Lima transmitiu informações sobre as técnicas de produção, 
métodos de construção da métrica e utilizou seu conhecimento prático em rimas. O cordel 
é uma literatura popular, apresentada de forma oral e rimada. Depois é impressa – 
algumas com xilografias (gravuras) – para ser pendurada em cordas, o que originou o 
nome do gênero literário. 
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Agecom Reabilitação do Centro Antigo de Salvador volta a ser 
discutida 

 
Para conclusão do Plano de Reabilitação do Centro Antigo, aconteceu nesta sexta-feira 
(11), no Museu da Misericórdia (Pelourinho), o 4º Encontro das Câmaras Temáticas. Foram 
apresentadas 14 proposições do plano, resultantes dos diagnósticos realizados por 
consultores contratados por meio da Unesco e de workshop internacional com especialistas 
na área. 



 
O plano será publicado em 2010 e tem como objetivo implantar um modelo de gestão 
sustentável para a região, com ações que promoverão desenvolvimento econômico, 
cultural, social, urbanístico e ambiental do Centro Antigo de Salvador. 
 
Segundo a coordenadora do Escritório de Referência do Centro Antigo, Beatriz Lima, as 
análises vão servir para complementar propostas ao plano. Em seguida, as proposições 
seguem para aprovação do Grupo Executivo. Ela estima que até janeiro o Plano de 
Reabilitação do Centro Antigo esteja concluído, passando a ser executado durante os 
próximos quatro anos. 
 
A coordenadora explicou que antes da elaboração das 14 proposições, há um ano e meio, 
os consultores da Unesco fizeram diversos estudos econômicos e sociais, concluindo que 
todas as ações deveriam estar interligadas. 
 
“O plano não se preocupa apenas com obras de infraestrutura, reforma de prédios, mas 
com ações que envolvam comerciantes e moradores do Centro Antigo. Por isso, as 
sugestões visam o desenvolvimento econômico, incluindo a qualificação de comerciantes e 
ambulantes locais, incremento turístico e social do Centro Histórico”, destacou Beatriz 
Lima. 
 
 O processo de construção do plano está dividido em três etapas. A primeira, denominada 
Ações Prioritárias, envolve projetos de revisão da iluminação pública e de monumentos, 
reforço na segurança, melhoria da limpeza pública, transparência na comunicação e 
eficácia nas articulações institucionais. 
 
Na segunda (Fase de Diagnósticos e Análises), foram desenvolvidos estudos nas dimensões 
econômica, social, urbanística e ambiental, e institucional. Já a terceira etapa envolve a 
definição das proposições e estratégias para o plano e a implantação de um sistema de 
governança, com um fundo financeiro e um plano de investimentos para o Centro Antigo. 
 
As propostas, com prazos, metas e resultados esperados, envolvem ações de fomento, 
ampliação e competitividade da atividade econômica, preservação da área da encosta do 
frontispício, como recuperação de encostas, valorização dos transportes, requalificação das 
vias de ligação entre a Cidade Alta e a Cidade Baixa, incentivo à habitação, dinamização do 
Comércio e da Orla Marítima, redução da insegurança, valorização do patrimônio cultural, 
qualificação dos espaços culturais, estruturação do turismo, aprimoramento das ações e 
serviços de atenção à população vulnerável, otimização das condições ambientais e 
requalificação da infraestrutura do Centro Antigo. 
 
Como surgiu o plano 
 
O Plano de Reabilitação do Centro Antigo surgiu após um acordo firmado entre as três 
esferas de governo (União, Estado e Município) e de um convênio com a Unesco. O objetivo 
é preservar e valorizar o patrimônio cultural, impulsionar as atividades econômicas e 
culturais da região, propiciando condições de sustentabilidade ao Centro Antigo. 
 
A área de intervenção do plano possui sete quilômetros quadrados, beneficiando 80 mil 
moradores. A região envolve em sua extensão territorial o Centro Histórico – área tombada 
pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) e reconhecida pela 
Unesco como patrimônio da humanidade –, que, por sua vez, integra o Pelourinho. 
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A Tarde On Line Costa numa performance solo, surpreende a plateia no palco 
do TCA 

 
Um passeio criativo e raivoso pela história cultural da Bahia 
Mescla de peça de teatro e show de música, A Coisa, que traz o ator Jackson  



 
DIEGO DAMASCENO - Fora do palco, dois jovens conversam sobre a criação do universo. 
Falam das dúvidas de Deus. Diante do vazio, Ele teria atentado para o óbvio: “Se eu posso 
criar tudo, porque deixar tanto nada espalhado por aí?“. 
 
A plateia ri. A conversatem sotaque. 
 
E o sotaque, em si, também é uma piada. Ou não? A cada exclamação, mais risos 
confirmam que sim. 
 
Depois da apresentação de abertura do grupo CRIAPoesia, do Centro de Referência Integral 
de Adolescentes (Cria), os risos seriam mais sérios. 
 
Mas não foi seriedade, e sim surpresa, o sentimento que parece ter se abatido 
sobreopúblico que pagou 1 real pela manhã no Teatro Castro Alves. 
 
No escuro, JacksonCosta aparece de preto. Antes de subir ao palco, seu personagem fala 
de si mesmo: éum homem vil,o mais baixo dos baixos. Silêncio. 
 
Cinco minutos depois, sobe ao palco. Há uma banda. O som é rock, pesado, alto. Pode-se 
ver um ar de surpresa em alguns rostos na plateia. 
 
Na terceira música, o som para. 
 
Um celular toca, Jackson reclama, mas o celular é dele.Sem graça, o personagem Jackson 
reclama, encena, joga para a plateia. 
 
Dá certo. Entre risos, ele recomeça a cantar. 
 
Entoa raps, repentes, enumera versos de Sosígenes Costa, Castro Alves, Fernando Pessoa. 
 
O mote é a denúncia. Os temas, injustiça, liberdade, política, religião. 
 
O alvo, a Bahia. 
 
Jackson rebola enquanto recita Gregório de Mattos. ”Cidade da Bahia?”, pergunta ao 
público, inconformado com o próprio rebolado simbólico. De volta ao rock, outro refrão: 
”Qual éo som que seu sexo faz?”. 
 
Palavrões Jackson canta alto, gesticula, diz palavrões. Palavrão também é poesia? Talvez. 
As crianças que havia, ninguém se importou em tirar da sala. E com seus “dois ff“, 
Gregório de Matos retorna. 
 
A crítica política, antiga mas atual, volta via Castro Alves. De paletó, canta: “a praça é do 
povo, como o céu é do condor“. 
 
O passeio pela reserva cultural da Bahia também invocou autores de imagens. Glauber 
Rocha virou refrão raivoso, e no meio da música Jackson Costa diz: “aqui, depois de ti, 
nada mais desabrochou“. 
 
Logo depois, em um recado ainda mais direto, diz, sem se preocupar em cantar: “É preciso 
refletir sobre a violência e não fazer espetáculo dela. Cinema é irreal, surreal. Realismo é 
coisa de telejornal“. 
 
De repente, uma voz mais mansa, porém não menos potente, aveludada mas intensa, diz: 
“500 anos se passarame tudo continua igual“. 
 
Para Jackson, é uma voz “real“: Lazzo Matumbi entra no palco e canta seu sucesso Alegria 
da cidade(“aminhapele deébano é/a minha alma nua“), uma parceria com Jorge Portugal. 



 
Em seguida, outra voz também “real“, para homenagear outro “herói“ brasileiro. 
 
Aplaudidíssima, Margareth Menezes – acompanhada de sanfona, triângulo e zabumba – 
canta Boiadeiro, de Luiz Gonzaga. 
 
Os aplausos são tão satisfeitos que, fazem pensar, Jackson Costa encontrou companhia na 
missão de protestar com arte. 
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A Tarde Coluna Tempo Presente  

Academia homenageia A Academia de Letras da Bahia homenageia personalidades 
amanhã, às 18 horas. Receberão certificados pelos serviços prestados à ALB: Carlos 
Paiva, José Raimundo Lima, Levi Vasconcelos, Marcos Lessa, José Antônio Cajazeira 
Ramos, Maria Lúcia Martins, Antonella Rita Roschilli, José Nilton Carvalho Pereira, Ubiratan 
Castro e Fernanda Bezerra . 
 
Os agraciados com Diploma de Honra ao Mérito são: Marcelo Nilo, José Dirson Argolo, 
Sylvia Atahyde, Valdir Freitas Oliveira e João Eurico Matta. 

Cinema Paradíssimo Sábado, a sessão das 18h40 na sala 2 do Unibanco Glauber Rocha 
começou com 15 minutos de atraso. Tic, tac. Umsenhor vai à portaria, volta com a mulher 
miúda, que olha espantada para o buraco de onde deviam estar jorrando imagens. Tic, tac. 
Vêm as especulações: operador saiu pra fumar ou fumou antes de entrar na cabine? Tic, 
tac. Até que, sem explicação, a sessão começa às 18h55. 
 
“Deve ser pedido de Almodóvar”, sorri a mulher bonita. “Para criar clima”, explica. 

· Até 24 de janeiro, o público pode ver fotografias, cartas e livros sobre o 
revolucionário Carlos Marighella. A exposição está no foyer do Teatro Castro Alves 
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A Tarde Um passeio criativo e raivoso pela história cultural da Bahia  

Mescla de peça de teatro e show de música, A Coisa, que traz o ator Jackson Costa numa 
performance solo, surpreende a plateia no palco do TCA 

DIEGO DAMASCENO - Fora do palco, dois jovens conversam sobre a criação do universo. 
Falam das dúvidas de Deus. Diante do vazio, Ele teria atentado para o óbvio: “Se eu posso 
criar tudo, porque deixar tanto nada espalhado por aí?“. 
 
A plateia ri. A conversatem sotaque. 
 
E o sotaque, em si, também é uma piada. Ou não? A cada exclamação, mais risos 
confirmam que sim. 
 
Depois da apresentação de abertura do grupo CRIAPoesia, do Centro de Referência Integral 
de Adolescentes (Cria), os risos seriam mais sérios. 
 
Mas não foi seriedade, e sim surpresa, o sentimento que parece ter se abatido 
sobreopúblico que pagou 1 real pela manhã no Teatro Castro Alves. 
 
No escuro, JacksonCosta aparece de preto. Antes de subir ao palco, seu personagem fala 
de si mesmo: éum homem vil,o mais baixo dos baixos. Silêncio. 
 
Cinco minutos depois, sobe ao palco. Há uma banda. O som é rock, pesado, alto. Pode-se 



ver um ar de surpresa em alguns rostos na plateia. 
 
Na terceira música, o som para. 
 
Um celular toca, Jackson reclama, mas o celular é dele.Sem graça, o personagem Jackson 
reclama, encena, joga para a plateia. 
 
Dá certo. Entre risos, ele recomeça a cantar. 
 
Entoa raps, repentes, enumera versos de Sosígenes Costa, Castro Alves, Fernando Pessoa. 
 
O mote é a denúncia. Os temas, injustiça, liberdade, política, religião. 
 
O alvo, a Bahia. 
 
Jackson rebola enquanto recita Gregório de Mattos. ”Cidade da Bahia?”, pergunta ao 
público, inconformado com o próprio rebolado simbólico. De volta ao rock, outro refrão: 
”Qual éo som que seu sexo faz?”. 
 
Palavrões Jackson canta alto, gesticula, diz palavrões. Palavrão também é poesia? Talvez. 
As crianças que havia, ninguém se importou em tirar da sala. E com seus “dois ff“, 
Gregório de Matos retorna. 
 
A crítica política, antiga mas atual, volta via Castro Alves. De paletó, canta: “a praça é do 
povo, como o céu é do condor“. 
 
O passeio pela reserva cultural da Bahia também invocou autores de imagens. Glauber 
Rocha virou refrão raivoso, e no meio da música Jackson Costa diz: “aqui, depois de ti, 
nada mais desabrochou“. 
 
Logo depois, em um recado ainda mais direto, diz, sem se preocupar em cantar: “É preciso 
refletir sobre a violência e não fazer espetáculo dela. Cinema é irreal, surreal. Realismo é 
coisa de telejornal“. 
 
De repente, uma voz mais mansa, porém não menos potente, aveludada mas intensa, diz: 
“500 anos se passarame tudo continua igual“. 
 
Para Jackson, é uma voz “real“: Lazzo Matumbi entra no palco e canta seu sucesso Alegria 
da cidade(“aminhapele deébano é/a minha alma nua“), uma parceria com Jorge Portugal. 
 
Em seguida, outra voz também “real“, para homenagear outro “herói“ brasileiro. 
 
Aplaudidíssima, Margareth Menezes – acompanhada de sanfona, triângulo e zabumba – 
canta Boiadeiro, de Luiz Gonzaga. 
 
Os aplausos são tão satisfeitos que, fazem pensar, Jackson Costa encontrou companhia na 
missão de protestar com arte. 

VEÍCULO TÍTULO 

A Tarde  Cameratas da Osba em dois concertos  

O projeto Cameratas da Orquestra Sinfônica da Bahia (OSBA) encerra as atividades do ano 
com duas apresentações. Hoje, às 19 horas, o Quinteto de Metais se apresenta no Centro 
Comunitário Condomínio João Durval, em Pernambués. Amanhã, às 15 horas, o Quarteto 
Novo mostra seu diversificado repertório no Convento Sagrada Família, no Bonfim. As 
apresentações são gratuitas. O projeto, que se iniciou em 1989 com apenas três 
Cameratas, hoje conta com sete: Trio Pastorale, Quinteto de Metais, Bahia Cordas, Quadro 
Solar, Opus Lumen, Duo Barroco e Quarteto Novo. 
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A Tarde Igreja lotou em missa para Santa Luzia 
 
O cardeal primaz do Brasil dom Geraldo Majella Agnelo rezou a missa em celebração à 
tradicional festa 
 
SIDNEI MATOS - AIgreja do Pilar,noComércio, ficou pequena para os fiéis que tiveram que 
se espremer, na manhã de ontem, na missa pregada pelo cardeal primaz do Brasil dom 
Geraldo Majella Agnelo, em celebração à tradicional Festa de Santa Luzia. 
 
Prevista para as 10h, a missa iniciou-se com meia hora de atraso. Entre o calor de mais de 
30º do domingo e a fé na santa cristã considerada padroeira dos olhos, cerca de 1.500 
pessoas dividiram o espaço interno da igreja que tem edificações datadas do século XVIII. 
 
Depois de dois anos fechada para restauração, a igreja foi temporariamente aberta ao 
público ontem por causa da realização da festa da santa, comemorada sempre em 13 de 
dezembro. Na busca da água da fonte de Santa Luzia, que tem minadouro dentro da igreja, 
uma grande fila de fiéis com garrafas descartáveis se formou. Para que todos tivessem 
acesso, a água, considerada milagrosa, foi canalizada para a lateral externa da igreja. 
 
No local, policiais da 16ª CIPM (Comércio) faziam a segurança. 
 
“Não tivemos nenhum caso de confusão. Só pessoas lavando os olhos”, informou um dos 
PMs. 
 
Vendedores Vendedores de artigos religiosos como velas de sete dias, escapulários e 
fitinhas da santa não pareciam muito felizes com o movimento. “É o último ano que venho 
trabalhar nesta festa é este. Vouembora daqui a pouco, vou pra praia, desabafou o 
vendedor Ricardo Conceição, 30, com mais de 15 anos ma festa. Em meio às histórias de 
promessas, curas e fé, o aposentado Fortunato dos Santos, 53, que todo o ano leva a mãe 
de 80 anos à festa, contou que foi Santa Luzia que fez ela voltar a enxergar depois de ficar 
uma semana sem visão. 
 
“Primeiro a gente foi procurar socorro, mas sempre pedindo à santa pela fé que ela tem 
desde criança, de seguir umalinha, de dar a oferta certinho”, contou em meio ao aperto 
dos fiéis.“Santa Luzia é minha mãe pra toda a minha vida”, completou a mãe dele, 
Dulcelina da Silva, 80 anos, que foi à igreja agradecer. 
 
Na frente do templo, dezenas de fiéis que não conseguiram entrar acompanhavam a missa 
do lado de fora, sob o sol escaldante. “Eu cheguei aqui faltavam 15 minutos para as 8h. Já 
tava cheio, já não pude entrar mais”, relatou o aposentado Josué Paixão, 68, que não saiu 
do local mesmo sem conseguir escutar a missa. 
 
Dona Celidalva Ferreira, 57, que desistiu de entrar, criticou o fato da cerimônia ser 
realizada este ano no interior do templo. “Olha aí o que é gente. Está todo mundo 
querendo assistir à missa e não pode entrar na igreja. A igreja é pequena pra esta 
quantidade de pessoas.A missa campal é melhor”, reclamou. 
 
Nos últimos dois anos, as missas da Festade Santa Luzia foram celebradas na área externa 
já que, até 2007, a igreja era tida como condenada e sob a ameça de desabamento, sendo 
interditada pelo Iphan para restauração. 
 
O secretário da Irmandade do Santíssimo Sacramento de Nossa Senhora do Pilar, Wagner 
Prandi, 48, explicou a situação: “A grande maioria dos fiéis são idosos. Nós pedimos ao 
Iphan (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional)que liberasseaigreja para que 
eles se protegessem do sol durante a missa”. 
 



Segundo ele, o templo deverá ser fechado novamente, assim que terminada a festa, para 
continuidade das obras. 
 
Restauração A restauração da igreja vem sendo considerada a obra mais 
importante desde a década de 60, quando foi feita a última restauração. 
 
Orçadas em cerca de R$ 16 milhões, recursos do Programa de Desenvolvimento 
do Turismo (Prodetur2), asobras incluem, dentre outras intervenções, a 
substituição de 17 grandes peças de madeira com 12 metros de extensão já 
deterioradas por cupins, além de nova pintura e restauração artística, conforme 
informações do Instituto do Patrimônio Artístico Cultural da Bahia (Ipac). 
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A Tarde Terça da Bênção é tradição no Pelô 
 
Para quem é de Salvador e nunca teve a oportunidade de ver de perto e para quem vem de 
fora, uma dica é conferir a Terça-feira da Bênção, no Pelourinho. A tradição, como muitas 
das que fazem parte do calendário de festas no verão da Bahia, tem origem no ritual 
religioso da bênção que acontece todas as terças-feiras, na Igreja de São Francisco, onde 
ocorre uma das missas mais concorridas do Centro Histórico. Depois de “lavar a alma” com 
água benta, há quem se dê ao prazer de uma parada profana, comdireito a cravinho e 
acarajé, no Terreiro de Jesus, e show nas praças do Pelô. 
 
Tesouros sacros 
 
Diz a lenda que Salvador tem uma igreja para cada dia do ano. Verdade ou folclore, o fato 
é que no Centro Histórico o visitante pode conferir alguns tesouros da arquitetura barroca 
na Bahia, como é o caso da Igreja do São Francisco, famosa pelo revestimento interno em 
folha de ouro do período barroco e rococó, e sua Ordem Terceira 
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A Tarde PV oficializa até amanhã saída do governo estadual 
 
Partido Verde, que decidiu ter candidatura própria, prepara documento para entregar ao 
governador 
 
DONALDSON GOMES - A direção do Partido Verde (PV) passou o domingo preparando um 
documento para oficializar a saída do governo do Estado, que deve ser entregue ao 
governador hoje ou no mais tardar amanhã. Apesar da resistência de uma ala do partido, 
comandada pelo ministro da Cultura, Juca Ferreira, a direção executiva do PV vai informar 
o governador que o partido quer garantir um palanque no Estado para a senadora Marina 
da Silva, que pretende se lançar candidata à Presidência da República nas eleições de 
2010. 
 
Dois nomes são dados como certos na chapa do PV para as próximas eleições, os dos 
deputados federais Luiz Bassuma, possível candidato a governador, e Edson Duarte, que 
pode vir a se candidatar ao Senado. “Nenhum outro nome foi colocado em discussão a não 
ser os de Bassuma e Edson”, informa o membro da executiva nacional do PV, Fernando 
Guida, que acompanhou a reunião do partido no último sábado. Segundo ele, nomes que 
teriam sido lançados de última hora no encontro de sábado, entre eles o do ministro da 
Cultura, Juca Ferreira, teriam partido de “um pequeno grupo que tentou tumultuar”. Para 
Guida, a vitória de 30 a 3 na última plenário serviu apenas como um referendo do que já 
era a vontade do partido. “Em torno de 200 presidentes de comissões municipais foram 
consultados e a margem da candidatura própria foi de 95%”. 
 
Seguindo a linha da executiva nacional e da direção do partido no estado, Bassuma dá o 
assunto por encerrado. 
 



“Agora é hora de discutir o nosso projeto com a sociedade”, aponta o deputado que 
ingressou no PV depois que perdeu espaço no Partido dos Trabalhadores (PT) por ser 
contrário ao aborto. 
 
Questão em aberto Para Juca Ferreira, a questão do fim da aliança com Jaques Wagner 
não foi fechada. “A vida pública tem regras. Eles podem ter maioria na executiva, mas as 
decisões partidárias acontecem em convenções. E nós somos maioria lá”, avisa. 
 
Segundo o ministro, ainda que a ideia da candidatura própriavenha aseraprovada, o 
deputado Bassuma não seria o mais indicado ao cargo. 
 
“Ele está ressentido com o PT e quer nos levar para a oposição”, acusa. 
 
Fato consumado para a direção partidária, a comunicação oficial ao governo é apontada 
pelo presidente do partido na Bahia, Ivanilson Gomes, como umaquestão de tempo. 
 
“Temos a candidatura de Marina, em primeiro lugar, mas o outro motivo é que a vitória de 
Wagner, da qual participamos, foi contra um grupo político e agora parte dele se 
reaproxima do governador”, diz em relação ao Partido Progressista (PP) e ao Partido da 
República (PR). A assessoria do governador informou que ele só vai se pronunciar a 
respeito da saída do PV após ser informado oficialmente. 
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A Tarde QUATRO TOQUES 
 
AGENDA 
 
 
Macaco Bong de volta a Salvador 
 
Um mês depois do seu aplaudido primeiro showemSalvador, o Macaco Bong, trio mato-
grossense de rock instrumental, está de volta. Junto aos mineiros do Porcas Borboletas e 
aos paraibanos do MurroMorto, a banda está em tour pelo Nordeste e para na capital 
baiana para o lançamento do coletivo de produtores culturais Quina Cultural. Lançamento 
do Coletivo Quina Cultural / Amanhã, 20h / Boomerangue / R$ 5 
 
Música do Norte e Sudeste no Sesc 
 
O Circuito Nacional Sesc de Formação de Ouvintes Musicaistraz a Salvador o concerto 
Violão Brasileiro nas Regiões Norte e Sudeste, com o músico paraense Aluísio Laurindo Jr e 
o carioca Souza Barros. Os artistas interpretam, no show de hoje, obras que contribuíram 
para a consagração do violão como um dos instrumentos mais representativos do País. 
Sonora Brasil / Hoje, 19h / Teatro Sesc Senac Pelourinho / Entrada franca 
 
Mostra internacional aborda a paz 
 
Está aberta à visitação, no Casarão Amarelo (Santo Antônio Alémdo Carmo),a 
mostrainternacional 2.234. Trata-se de uma reunião de obras de 125 artistas visuais, de 
diversas regiões do Brasil e de outros países, que abordam a paz. O título do conjunto, 
2.234, é o número de mortes ocorridas em Salvadore Região Metropolitana em 
2008.Segueaté dia10dejaneiro. 
 
2.234 / Ter a dom, das 10h às 19h / Casarão Amarelo/ Grátis 
 
Segunda é dia de sambar na igreja 
 
Hoje é dia do projeto Samba da Igreja, na antiga igreja da Barroquinha, atualmente Espaço 
Cultural da Barroquinha. Durante o verão, as noites de segunda-feira, ali, têm rodas de 



samba lideradas pelos cantores Mazzo Guimarães e Sandra Simões – e seus convidados da 
semana. A direção musical dos shows é assinada por Luciano Salvador Bahia. 
 
Samba da Igreja / Hoje, 20h / Espaço Cultural da Baroquinha / R$ 30 e R$ 15 
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Correio Prefeitura treina 400 servidores para trabalhar no Carnaval 

A Prefeitura já está treinando equipes que irão trabalhar no Carnaval até 2010. A meta da 
Secretaria Municipal de Serviços Públicos e Prevenção à Violência (Sesp) é treinar 400 
servidores em atendimento ao público até o final de dezembro. Estes funcionários deverão 
fiscalizar ambulantes e observar se está tudo em ordem durante a festa. Em janeiro, outros 
900 servidores receberão o treinamento. 

Os funcionários treinados nesta primeira etapa já possuem experiência de trabalho com 
Carnaval. Em janeiro, será a vez daqueles que nunca trabalharam na folia. 

O treinamento é oferecido pela Secretaria Municipal de Planejamento, Tecnologia e Gestão 
(Seplag).  
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Tribuna da Bahia Prefeitura interdita 14 hotéis no Centro Histórico 

Uma operação da Vigilância Sanitária de Salvador (VISA), em parceria com Ministério 
Público Estadual, Polícias Civil e Militar, Sucom, Codesal/Defesa Civil e Codecon, interditou 
14 hotéis do Centro Histórico na última quinta-feira. As equipes percorreram 16 
estabelecimentos da Barroquinha, Carlos Gomes e Pelourinho para verificar a legalidade 
das atividades desenvolvidas e as condições higiênico-sanitárias. A iniciativa da operação 
partiu do Ministério Público, dando continuidade às ações de revitalização do Pelourinho e 
Centro Histórico. 

De acordo com a assessoria da VISA, foram encontradas condições precárias de higiene, 
como a presença de insetos, roedores, lixo, materiais inservíveis, comida estragada e com 
prazo de validade vencido, além de fiações expostas e locais sem a menor condição de 
funcionamento. Além disso, o subcoordenador da VISA, Augusto Bastos, afirmou que os 
hotéis também não possuíam alvará de funcionamento. Bastos disse ainda que os 
estabelecimentos devem permanecer fechados até que atendam a legislação sanitária. 

A operação também flagrou situações de exploração sexual infantil, em um dos 
estabelecimentos, localizado na Rua Carlos Gomes, onde três adolescentes estavam se 
prostituindo. Segundo as vítimas, parte do dinheiro que recebiam era repassada à 
proprietária e ao gerente do local, que foram presos pela prática de crime de indução à 
prostituição de adolescente. 

No início do mês o Hotel Democrata, localizado no Largo Dois de Julho, foi autuado pela 
Superintendência de Controle e Ordenamento do Uso do Solo do Município (Sucom). Além 
de não ter alvará de funcionamento, a Gerência de Fiscalização e Segurança Urbanística do 
órgão constatou que o estabelecimento funcionava como motel, exercendo atividade 
diferente do que foi licenciado. Um mês antes da interdição, o apresentador de TV, Jorge 
Pedra, foi assassinado a facadas  dentro de um quarto do Hotel Democrata. O crime 
aconteceu no apartamento 316 .Segundo funcionários o apresentador costumava 
frequentar o local.  
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Ibahia Orquestra de jovens se apresenta esta semana 
 
O projeto Cameratas da Orquestra Sinfônica da Bahia (Osba) encerra mais um ano de 
atividade com últimas apresentações nesta segunda-feira (14), às 19h e na terça-feira 
(15), às 15h. A primeira performance será no Centro Comunitário Condomínio João Durval, 
em Pernambués. Já no segundo dia, o repertório da OSBA será apresentado aos visitantes 
do Convento Sagrada Família, no Bonfim. Todas as apresentações são gratuitas. 
 
O projeto teve início em 1989 com apenas três Cameratas, hoje conta com sete, maior 
número desde a sua criação - Trio Pastorale, Quinteto de Metais, Bahia Cordas, Quadro 
Solar, Opus Lumen, Duo Barroco e Quarteto Novo. 
 
As Cameratas realizam, em média, três apresentações gratuitas por semana em locais 
alternativos como hospitais, escolas, igrejas e associações de bairros. O projeto é uma 
iniciativa da Secretaria de Cultura, através da Fundação Cultural do Estado e do Teatro 
Castro Alves.  
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"A hora da estrela" e "O Leão de Sete Cabeças": dois dos recentes filmes nacionais que 
ganharam nova chance de chegar ao público ao passar por um processo de restauração 

 



 

 
Com o objetivo de resgatar e preservar a memória cinematográfica do País, é cada vez 
maior o número de filmes sendo restaurados. Das produções de Glauber Rocha a filmes de 
cineastas menos conhecidos, a prática de dar nova vida a obras que estavam perdidas no 
passado ganha mais evidência e muda a ideia de que o Brasil não dá valor à sua história 
 
Uma ação que visa a preservação da história cinematográfica de nosso País. Projetos que 
pretendem resgatar clássicos ou filmes pouco vistos, mas de grande importância para 
nossa herança e identidade cultural, para novas gerações. Processos caros e trabalhosos, 
que demandam dinheiro, tempo e grandes investimentos, mas que se justificam pelo 
enriquecimento cultural que tais ações geram. 
 
Por meio de aparatos técnicos e das novas tecnologias, imagens clássicas e emblemáticas 
ganham nova chance de sobrevida e de resistência aos desgastes do tempo. Um processo 
de artesão que requer paciência, minúcia e pesquisa. A restauração de filmes está na pauta 
das políticas culturais dos governos e começa a ganhar cada vez mais importância nas 
discussões do resgate e proteção de nosso s patrimônios culturais. 
 
No último Festival de Brasília do Cinema Brasileiro, realizado em novembro, a cópia 
restaurada do premiado "A Hora da Estrela" chamou a atenção do público e ganhou 
exibição no Cine Brasília. Durante o evento, a Secretaria de Cultura da Bahia anunciou 
liberação verba no valor de R$ 960 mil para a restauração de "O Leão de Sete Cabeças", 
primeiro filme internacional de Glauber e que só tem uma cópia disponível. 
 
"Estamos construindo uma ambiência que fomenta tanto a produção local, como a atração 
de produções de fora para o estado", conta por telefone Márcio Meireles, secretário de 



Cultura da Bahia. "A restauração de filmes faz parte dessa política de governo para o 
audiovisual do estado. Queremos reconstruir nossa memória e afirmar a importância de 
nosso cinema para a história do cinema nacional", declara. Outros filmes raros da 
cinematografia baiana também estão passando por restauração: "Redenção" (1959), 
primeiro longa produzido na Bahia e parte da filmografia do documentarista Alexandre 
Robatto. 
 
Expressão artística 
 
"O Leão de Sete Cabeças" é o quinto filme de Glauber Rocha que passa por restauração, 
sempre aos cuidados do Tempo Glauber, instituição responsável pela preservação da 
memória das obras do cineasta. Depois de "Barravento", "A Idade da Terra", "Terra em 
Transe" e "O Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro", "Leão" reforça a proposta de 
Glauber por seguir fazendo um cinema revolucionário e seus internegativos foram achados 
na Itália. 
 
"Trata-se de um trabalho de artesão, que envolveu desde a prospecção de materiais de 
inúmeras fontes, consulta à documentação existente no Tempo Glauber até o manejo da 
tecnologia de ponta que permitiu recuperar as cores originais do filme", explica Sara 
Rocha, neta do cineasta e uma das responsáveis pela manutenção do Tempo Glauber. "É 
como uma ´missão histórica´ de resgatar e preservar a memória audiovisual brasileira e 
devolver os filmes às novas gerações, com todas as suas cores e nuances, em uma 
restauração de qualidade"´, acredita Sara. 
 
Segundo Sara, a intenção do Templo Glauber é recuperar toda a obra do cineasta baiano, 
relançados em DVD com documentários de Paloma Rocha e Joel Pizzini. De acordo com ela, 
o próximo da lista será, provavelmente, "Cabeças Cortadas". "Restaurar filmes brasileiros, 
não exige apenas uma postura técnica, que é fundamental, mas, sobretudo, uma 
disposição consciente de revirar e reviver a história recente da nossa cultura e buscar o 
mais inventivo método de recriar novas possibilidades de expressão artística", conclui. 
Longa vida aos clássicos do cinema nacional. Continua na página 4 
 
FÁBIO FREIRE 
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Folha de S. Paulo Documentário retrata os últimos dias de Glauber Rocha  
 
13/12/2009 - 16h03  

O ''Diário de Sintra'' revela os últimos momentos da vida do diretor Glauber Rocha por 
meio do olhar de sua esposa, Paula Gaitán, diretora do filme. As imagens foram gravadas 
em 1981 na cidade de Sintra, em Portugal, que segundo o cineasta "é um belo lugar para 
se morrer".  

Veja o trailer do filme, que estreia neste fim de semana, a seguir.  
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Folha de S. Paulo Pirataria on-line derruba venda nos camelôs 

Facilidade para baixar músicas de forma ilegal na web reduz oferta de cópias de 
CDs nos ambulantes, que agora priorizam arquivos de MP3 
 
Mercado de DVDs falsos foi menos afetado pela internet devido à baixa 
penetração da banda larga no país, diz associação antipirataria 
 
VERENA FORNETTI 
DA REDAÇÃO 



Nos camelôs na região central de São Paulo, um CD com cópias ilegais de músicas custa R$ 
3, dois saem por R$ 5. As opções, porém, são limitadas. Tem Victor & Leo, com o álbum 
"Borboletas", e Mariah Carey, com o hit de novela "I Want to Know What Love Is". Mas 
nada de Pitty e NX Zero, que também estão entre os artistas mais tocados em rádios do 
país. 
O motivo é a concorrência da pirataria na internet. De acordo com especialistas em 
propriedade intelectual, os consumidores preferem copiar arquivos da rede diretamente 
para os tocadores de MP3, sem passar mais pelos CDs. 
"A mercadoria está escassa aqui. O pessoal não procura mais, já baixa tudo pela internet. 
Logo, logo vai acontecer o mesmo com os CDs de jogos. As vendas já caíram bastante", diz 
um vendedor de jogos eletrônicos piratas da rua Santa Ifigênia, no centro de São Paulo. 
Em sete quadras, a Folha não encontrou nenhuma banca com cópias de álbuns de artistas. 
Só havia CDs com canções gravadas em formato MP3, reunidas de acordo com o estilo 
musical. "Esse aqui é muito melhor que CD normal. Tem mais de cem músicas", 
propagandeava o vendedor. 
Na região da rua 25 de março, no centro de São Paulo, só dois camelôs vendiam CDs 
gravados com músicas em formato tradicional nas seis quadras percorridas pela 
reportagem. 
De acordo com a APCM (Associação Antipirataria de Cinema e Música), o número de CDs 
gravados apreendidos no país caiu 74% desde 2006, no período de janeiro a setembro. 
"Estamos encontrando menos CDs nas ruas porque há uma quantidade menor sendo 
vendida", afirma Antonio Borges Filho, diretor-executivo da associação. 
 
CDs x DVDs 
A Associação Brasileira de Produtores de Disco destaca que a diminuição da pirataria de 
CDs gravados não significa queda no número de cópias ilegais de músicas. Paulo Rosa, 
presidente da entidade, afirma que o mercado fonográfico é o mais exposto à pirataria 
digital porque o arquivo de música pode ser copiado rapidamente na internet, ao contrário 
do que ocorre com filmes, jogos e programas de computador. 
Borges destaca que o mercado de DVDs piratas é menos afetado pela concorrência da 
internet que o de CDs. "A banda larga só agora se difunde no Brasil. A demora ainda é 
muito grande para baixar um filme ou um desenho", diz Borges. 
Ele diz que, com a disseminação da internet rápida, a tendência é que haja migração 
também no mercado audiovisual. Segundo dados do IBGE, o acesso à banda larga duplicou 
no país entre 2005 e 2008. Segundo o instituto, 80% da população brasileira que acessou 
a internet em domicílio no ano passado usou banda larga. 
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Folha de S. Paulo Em novo show, Bethânia transforma simples e sofisticado em 
sinônimos 

Crítica/"Amor, Festa, Devoção" 
 
TONY GOES 
COLABORAÇÃO PARA A FOLHA  
 
"Quando Bethânia canta "janela", a gente sabe se está aberta ou fechada." O comentário 
ouvido à saída do teatro Abril reforça uma constante na música brasileira: o poder que a 
cantora tem de preencher de intenções a menor das sílabas e a sua capacidade de manter 
a plateia hipnotizada. Maria Bethânia não tem fãs: tem súditos.  
Aos 63 anos, ela mostra que está no auge da forma artística. As folclóricas desafinações de 
que era acusada no início da carreira desapareceram, ou estão escondidas por um total 
domínio de cena.  
Seu novo show, "Amor, Festa, Devoção", teve casa lotada durante três noites em São 
Paulo e promete voltar à cidade em meados de 2010. É baseado no repertório dos dois 
novos discos que ela lançou recentemente, só com canções inéditas: "Tua", romântico e 
introspectivo, e "Encanteria", que celebra a fé e a baianidade.  
O roteiro é pensado para não cansar o espectador com novidades, entremeando-as com 
sucessos de várias épocas. Depois de um bloco que começa animado e segue intimista, 



Bethânia traz a casa abaixo pela primeira vez com uma versão a cappella de "Explode 
Coração", de Gonzaguinha.  
Mas talvez o momento mais forte seja "Balada de Gisberta", que encerra a primeira parte.  
Escrita pelo português Pedro Abrunhosa em homenagem a um travesti brasileiro 
assassinado no Porto, a faixa ficou de fora dos novos CDs, talvez por não se encaixar 
direito na proposta de nenhum deles.  
Cenário e figurino mudam na segunda parte, que é aberta por "Objeto Não Identificado" -
segundo a cantora, a composição de Caetano Veloso favorita do pai de ambos.  
Mais tarde, a interpretação definitiva de "É o Amor", de Zezé di Camargo, ganha uma 
citação marota de "Vai Dar Namoro", da dupla sertaneja Bruno e Marrone.  
No final, ela se faz de surpresa, como se estivesse desabituada a dar bis. Não era para 
menos: embalada pela direção musical de Jaime Alem, a direção e a cenografia de Bia 
Lessa e a luz de Lauro Escorel, Maria Bethânia transforma simples e sofisticado em 
sinônimos.  
AMOR, FESTA, DEVOÇÃO - MARIA BETHÂNIA  

 

 


