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VEÍCULO TÍTULO 

Diário Oficial ‘Tocaia no Asfalto’ será exibido na Sala Walter da Silveira 
 
Empenhados em discutir a obra e resgatar a memória do cineasta Roberto Pires, a Iglu 
Filmes e o Cineclube Roberto Pires, capitaneados por Petrus Pires, filho de Roberto, 
exibirão a cópia recém-restaurada de Tocaia no Asfalto (1962) amanhã, às 19h, na Sala 
Walter da Silveira (Biblioteca Pública dos Barris), em Salvador. A restauração foi 
financiada pelo Governo do Estado. 
 
A cópia em 35 milímetros será exibida pela primeira vez em sessão gratuita e aberta ao 
público. O objetivo é atrair estudantes, profissionais de cinema e áreas afins, historiadores, 
jornalistas da nova geração e pessoas interessadas em conhecer a história desse baiano 
que dedicou sua vida ao cinema. 
 

VEÍCULO TÍTULO 

Diário Oficial 
Legislativo 

Assembleia lança hoje mais cinco livros da coleção ‘Gente da 
Bahia’ 

 
Marcelo Nilo diz que a edição de livros foi a ação que lhe deu mais satisfação no exercício 
da presidência 
 
A Assembléia Legislativa lança hoje, às 16h30, outros cinco livros da coleção "Gente da 
Bahia". As publicações trazem os perfis biográficos de baianos como o artista plástico 
Juarez Paraíso, o abade dom Timóteo Amoroso, o capoeirista Mestre Pastinha e os irmãos 
Nélson e Edison Carneiro, esse antropólogo, aquele senador da República. Essa coleção já 
publicou seis títulos e procura resgatar a memória de personalidades das mais diversas 
áreas da vida da Bahia, ícones de sua época e daquilo que se convencionou chamar de 
"baianidade". 
 
O presidente do Legislativo, deputado Marcelo Nilo, idealizou esta coleção, priorizando esse 
trabalho de pesquisa e divulgação da história pessoal de baianos ilustres – ainda que nem 
todos tenham nascido aqui, mas que tenham adotado a Bahia ou sido adotados –, 
evitando-se o esgarçamento progressivo dessas memórias. Ele assegura que a edição de 
livros foi a ação que mais satisfação lhe deu no exercício da presidência da Assembléia 
Legislativa e gosta de citar a máxima de Monteiro Lobato: "Um país se faz com homens e 
livros." 
 
A coleção "Gente da Bahia" não foi instituída com a pretensão de ser uma biografia 
completa, mas de oferecer às novas gerações informações básicas sobre cidadãos 
(nascidos aqui, ou que adotaram e foram adotados pela Bahia e pelos baianos), que se 
sobressaíram em suas áreas de atuação. Transformando-se, na falta de palavra melhor, 
em personagens que, amalgamados tornaram-se o cerne da Bahia do misticismo, do 
sincretismo, da cultura, da musicalidade, da criatividade, da rebeldia e da inovação que a 
tornou mítica, louvada em prosa e verso em todo o Brasil. 
 
Os lançamentos acontecerão no saguão Nestor Duarte, no prédio principal do Legislativo, 
local onde os autores irão autografá-los. Os volumes serão distribuídos gratuitamente. A 
solenidade desse ato será quebrada com a apresentação de um grupo de capoeiristas 
ligados ao estilo Angola (o professado pelo Mestre Pastinha), trazidos por Gildo (Alfinete) 
Lemos Couto, "semente verdadeira de Pastinha", que, auxiliados por três tocadores de 
berimbau jogarão um pouco de capoeira no local. 
 
Os livros que serão lançados hoje foram escritos pelo poeta e escritor Cláudius Portugal 
(Juarez Paraíso – Um mestre na arte da Bahia); pelo publicitário e professor universitário 
Fabiano Oliveira (Dom Timóteo – A força de um abade amoroso e Nélson Carneiro – Um 
parlamentar à frente do seu tempo); pelos jornalistas Otto Freitas e José de Jesus Barreto 
(Pastinha – O grande mestre da capoeira Angola); e pelo jornalista Biaggio Talento e o 



historiador Luiz Alberto Couceiro, Edison Carneiro – O mestre antigo). 
 
 
Em março, outros cinco livros da coleção serão lançados. Naquela oportunidade tendo 
como biografados o gravador Calasans Neto – escrito pelo jornalista Marcos Navarro; o 
maestro Lindemberg Cardoso – pelo jornalista Eduardo Bastos; o alfaiate Walter Spinelli – 
pela jornalista Patrícia Sá Moura; o pianista e compositor Carlos Lacerda – pela jornalista 
Maria José Quadros; e o geógrafo e cientista Milton Santos, escrito pelo jornalista 
Waldomiro Júnior. 
 
‘Luta da Minha Geração’ foi relançado pela AL 
 
Logo após a solenidade, ocorreu a sessão de autógrafos no saguão Nestor Duarte 
 
Quase meio século após o lançamento da sua primeira edição, a Assembleia Legislativa 
reeditou o livro Luta da Minha Geração, de autoria do advogado e deputado Juracy 
Magalhães Júnior. A solenidade de relançamento aconteceu no último dia 10, no saguão 
Nestor Duarte, e reuniu políticos, parentes e outras autoridades. Considerado 
suprapartidariamente um dos maiores expoentes da sua geração, Juracy Magalhães Neto 
morreu prematuramente, às vésperas de completar 27 anos. A publicação fortalece a 
política editorial da Casa, que apenas em 2009 lançou 15 títulos, somando cerca de 30 mil 
exemplares. 
 
À edição original lançada pela editora José Olympio, que contém prefácios de 
Jorge Amado e do ex-presidente Jânio Quadros, foram acrescentados textos do 
presidente da Fundação Pedro Calmon, Ubiratan Castro, e da pesquisadora e 
historiadora Consuelo Novais Sampaio. 
 

VEÍCULO TÍTULO 

Agecom ‘Tocaia no Asfalto’ será exibido após restauro financiado pelo 
Estado 

 
Empenhados em discutir a obra e resgatar a memória do cineasta Roberto Pires, a Iglu 
Filmes e o Cineclube Roberto Pires, exibirão a cópia em 35mm recém-restaurada de Tocaia 
no Asfalto, nesta quarta-feira (16), às 19h, na Sala Walter da Silveira (Biblioteca Pública 
dos Barris) em Salvador, em sessão gratuita e aberta ao público. 
 
Produzido em 1962, Tocaia no Asfalto venceu o Prêmio Saci em 1963 e foi restaurado pela 
Diretoria de Audiovisual (Dimas) da Fundação Cultural do Estado, por meio do edital 
nacional Programa de Restauro Cinemateca Brasileira – Petrobras de 2007. 
 
Precursor 
 
Criador da lente Igluscope nos anos 50, Roberto Pires inaugurou o chamado Ciclo Baiano 
de Cinema e participou, com Glauber Rocha, Cacá Diegues e Luiz Carlos Barreto, do 
Cinema Novo brasileiro. 
 
A criação da lente anamórfica Igluscope permitiu que Redenção (1959), o longa de estreia 
de Roberto, fosse filmado. Outras produções haviam sido gravadas na Bahia, mas as 
equipes eram de diferentes localidades. Assim, com diretor, produção e elenco locais, 
Redenção foi o primeiro longametragem genuinamente baiano. Por conta da importância 
histórica, esse filme está sendo restaurado na TeleImage, em São Paulo, com o patrocínio 
da Secretaria de Cultura do Estado da Bahia, e ganhará exibição itinerante a partir de 
março de 2010. 
 
Um outro longa desse diretor que está programado para entrar em restauro é A Grande 
Feira (1961). Analisando os filmes e os feitos de Roberto, fica fácil entender porque, ante 



sua obstinação e criatividade, Glauber Rocha declarou: “Se o cinema baiano não existisse, 
Roberto Pires o teria inventado”. 
 

VEÍCULO TÍTULO 

Agecom Secult anuncia publicização do Neojibá 
 
Na próxima quarta-feira (16), às 15h30, no foyer do Teatro do Iceia, a Secretaria Estadual 
de Cultura (Secult) realiza coletiva de imprensa para anunciar a publicização do Neojibá 
– Núcleos Estaduais de Orquestras Juvenis e Infantis da Bahia. Criado em 2007, sob 
o comando do seu diretor-fundador, pianista e maestro Ricardo Castro, também gestor 
artístico da Orquestra Sinfônica da Bahia (Osba), o Neojibá já formou a Orquestra Sinfônica 
Juvenil 2 de Julho (J2J) e a Orquestra Castro Alves (OCA). 
 

VEÍCULO TÍTULO 

Agecom Exposição "Yalorixás no Século 21" será lançada nesta terça 
 
Nesta terça-feira (15), o lançamento da exposição fotográfica Yalorixás no Século 21, do 
fotógrafo Alberto Lima, será realizado às 19h30, no Quadrilátero da Biblioteca Pública do 
Estado da Bahia. A exposição contém o registro fotográfico de 21 Yalorixás, de Salvador e 
da Região Metropolitana, em suas casas de culto - terreiros de Candomblé. A exposição 
ficará em cartaz até o dia 31 de janeiro, com visitação gratuita das 8h30 às 21h. 
 
O material coletado pelo fotógrafo foi utilizado na produção de um calendário para 2010, 
que terá distribuição gratuita em Salvador. Ele possui um acervo de aproximadamente sete 
mil imagens relativas à cultura negra e participou da cobertura fotográfica do Mapeamento 
dos Terreiros de Salvador, além de outras atividades relacionadas ao universo afrobaiano. 
A exposição é uma promoção do Núcleo Omi-DúDú, com apoio da Secretaria Estadual de 
Promoção da Igualdade (Sepromi). 
 
Segundo Lima, a exposição tem o objetivo de criar um espaço de visibilidade para as 
sacerdotisas, valorizando suas trajetórias no âmbito religioso e retratando a importância do 
matriarcado na religião afrobrasileira. “A partir das fotografias e do calendário, os baianos 
poderão compreender o papel exercido pelas mulheres de santo”, destaca o fotógrafo. 
 
Durante os dias em que a exposição estará em cartaz, serão realizadas atividades de 
reflexão com debates, filmes e palestras sobre a religiosidade de matriz africana, além de 
performances de artistas, mostra de tecidos africanos, desfiles de moda afro e oficinas de 
estética. 
 

VEÍCULO TÍTULO 

Agecom Projeto Cameratas da Osba realiza últimas apresentações do 
ano 

 
O projeto Cameratas da Orquestra Sinfônica da Bahia (Osba) encerra mais um ano de 
atividade, com últimas apresentações na próxima semana. Nesta segunda-feira (14), às 
19h, o Quinteto de Metais se apresentará no Centro Comunitário Condomínio João Durval, 
levando a música de orquestra aos moradores de Pernambués. Na terça-feira (15), às 15h, 
será a vez do Quarteto Novo mostrar o seu diversificado repertório aos visitantes do 
Convento Sagrada Família, no Bonfim. Todas as apresentações são gratuitas. 
 
Durante os últimos 20 anos, a experiência de se apresentar ao ar livre, levando concertos 
populares ao público, tornou-se parte da rotina dos músicos da Osba. O projeto, que se 
iniciou 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 vêm mantendo regularidade na sua programação, realizando, em média, 
três apresentações gratuitas por semana em locais alternativos como hospitais, escolas, 
igrejas e associações de bairros. A presença das Cameratas pode ser solicitada através do 
telefone (71) 3117-4842. O projeto é uma iniciativa da Secretaria de Cultura, 
através da Fundação Cultural do Estado e do Teatro Castro Alves. 
 
Quinteto de Metais - Na busca de explorar todas as potencialidades de um quinteto de 
metais, o grupo tem desenvolvido uma pesquisa de repertório que resultou num trabalho 
que abrange extensão ampla em termos de gêneros e estilos musicais, enfatizando a 
música brasileira, tão rica e apropriada para interpretação através dos instrumentos de 
metal. O grupo é formado pelos músicos da Orquestra Sinfônica da Bahia, Joatan 
Nascimento e Emerson Araújo no trompete, Jorge Dias no trombone, Davi Brito na trompa 
e Renato Pinto na tuba. 
 
Quarteto Novo - É a mais nova camerata da Osba, composta pelos músicos André Becker 
no saxofone e na flauta, Ilza Cruz no fagote, Gilson Cornélio no violino e Djalma do 
Nascimento no violoncelo. O repertório do grupo passeia desde o clássico ao popular. 
 

VEÍCULO TÍTULO 

A Tarde On Line Ferreira anuncia criação do Fundo Setorial de Música 
14/12/2009 às 10:03  
 
Agência Estado - Em visita à Feira Música Brasil, no Terminal Marítimo do Recife, o ministro 
da Cultura Juca Ferreira anunciou na noite da sexta-feira a criação do Fundo Setorial de 
Música, o principal item de uma série de incentivos para o setor, em janeiro de 2010, 
atendendo a uma antiga reivindicação de artistas e produtores. A notícia da venda de 
música livre de tributação foi recebida com entusiasmo na feira. Segundo o ministro, 
outros sete fundos setoriais estão previstos para 2010, nas áreas de artes visuais, 
patrimônio e memória, artes cênicas e literatura, entre outros. A medida também prevê a 
integração do atual Fundo do Audiovisual ao Fundo Nacional de Cultura (FNC). 
 
Os investimentos na área de música deverão cobrir toda a cadeia produtiva, desde 
financiamentos de festivais até downloads remunerados de fonogramas. A verba sairá dos 
R$ 820 milhões do Fundo Nacional de Cultura. O ministro também anunciou a criação de 
memoriais em homenagem a dois grandes compositores brasileiros, o pernambucano Luiz 
Gonzaga e o baiano Dorival Caymmi, em seus Estados de origem. 
 
Segundo comunicado distribuído à imprensa durante a entrevista coletiva, "a iniciativa 
antecipa os avanços propostos na reforma da Lei Rouanet", que transformará o FNC no 
principal mecanismo de fomento e incentivo às artes no País. Bem-humorado, o ministro 
não resistiu a fazer o trocadilho, dizendo que essa notícia era "música para os ouvidos". 
 
O ministro afirmou que a área da música tem de passar por várias revisões, como por 
exemplo, a questão dos direitos autorais, que tem uma "legislação caduca". "A indústria da 
música precisa evoluir, porque ela tem potencial. Hoje representa 5% do PIB e 6% do 
emprego da mão de obra formal", afirmou Juca Ferreira. 
 
Ele lembrou que quando entrou no governo há sete anos, como secretário executivo do 
Minc, na gestão de Gilberto Gil, a verba da pasta era 0,2% do orçamento da União - hoje, 
representa 0,6%. "Mas não dá para comemorar. A gente quer 2%", disse. Depois da 
coletiva, o ministro visitou a área de negócios da feira, posou para fotos e continuou 
concedendo entrevistas individuais, em meio a uma confusa mistura de sons de vários 
estandes, como o da Warner Music e da TV Brasil. Ferreira ainda passou rapidamente pela 
área VIP dos palcos do Marco Zero, no momento em que se apresentava a cantora Fabiana 
Cozza. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo. 
 
 
 



VEÍCULO TÍTULO 

A Tarde Marighella em exposição no TCA  - Quatro Toques  

O Teatro Castro Alves apresenta, até o dia 24 de janeiro de 2010, a exposição Marighella , 
em memória aos 40 anos da morte desse baiano que foi guerrilheiro comunista e ícone do 
combate à ditadura militar no Brasil. Com curadoria de Isa Grinspum Ferraz e Vladimir 
Sacchetta, a mostra contém cartas, livros, imagens de arquivo e depoimentos. 
 
Exposição Mariguella / Ter a dom, 13h às 18h / Foyer do TCA / Entrada franca 

VEÍCULO TÍTULO 

A Tarde 1º Encontro Teia da Memória  

A capital baiana será sede do 1º Encontro Teia da Memória, amanhã e quinta-feira, das 9h 
às 19h, no Palácio da Aclamação. 
 
O encerramento do primeiro dia contará com apresentação cultural do Samba-de-Roda de 
Cachoeira. 
 
O evento,que marca o encerramento da 1ª fase do projeto, tem como objetivo promover a 
troca de experiências entre iniciativas comunitárias e construir diretrizes que nortearão 
ações para o fortalecimento dos Pontos de Memória em 2010.A meta é diminuir os índices 
de violência em áreas críticas. 

VEÍCULO TÍTULO 

A Tarde Beleza contrasta com falta de segurança na Lagoa do Abaeté  
As águas escuras, “arrodeadas de areia branca”, como descreveu o cantor e compositor 
baiano Dorival Caymmi na década de 1950, ainda percorre o mundo em imagens e cartões 
postais. Hoje, a mesma Lagoa do Abaeté que inspirou poesias é cenário pouco seguro para 
turistas e visitantes. 
 
O local, reconhecido como Área de Proteção Ambiental desde 1987,oferece espaço para 
lazer com lanchonetes, loja de artesanato e o acervo Casa da Música da Bahia, com 
registros de imagens, vídeos e a a fubica, construída pela dupla Dodô e Osmar – que deu 
origem ao famoso trio elétrico, presença obrigatória no Carnaval baiano. 
 
Apesar da estrutura, moradores se queixam do descaso e da falta de policiamento. 
 
“Aquinãoé mais aquele lugar que Caymmie Vinícius cantaram. A areia ainda é branca, mais 
a sujeira é muita”, relata uma moradora, sem se identificar por temer represália. 
 
Cuidados Enquanto visitava o local, a equipe de A TARDE foi alertada por moradores a 
deixar a região o mais rápido possível. 
 
“Não demorem aqui, não. É muito perigoso”, alertou uma transeunte. O contraste entre a 
areia alva e as águas doces e escuras compõe uma paisagem convidativa e desperta 
elogios até mesmo de quem vive na região. “Aqui é lindo demais, mas é uma beleza 
desprezada. Quer visitar? Visite de longe”, alerta ela. 
 
Para não deixar de contemplar as dunas, que se modificam e ganham novos contornos de 
acordo com a direção dos ventos, vale seguir a dica: “Eu recomendo chegar com um 
policial. Como a gente é moradora, ninguémfaz nada. Mas, normalmente, eles fazem 
estrago”, lamenta.  
 
 
 



VEÍCULO TÍTULO 

Correio Jau faz o último ensaio do ano nesta quinta-feira (17) no 
Pelourinho 

Os Ensaios de Jau, na Praça Tereza Batista, tem levado centenas de pessoas ao Pelourinho. 
O evento acontece às quintas-feiras e terá a última apresentação deste ano nessa semana, 
no dia 17, às 20h30. Animação, boas energias e o melhor da música baiana têm feito parte 
deste ensaio. Vale a pena conferir! 

 
Cantor e compositor se apresenta nesta quinta-feira (17) na Praça Tereza Batista 

Jau começou como integrante do Olodum, onde em 1989, quando tinha apenas 19 anos, 
venceu o Festival de Música e Arte do Olodum (Femadum). Desde então a sua carreira, de 
cantor e compositor, tem marcado o cenário musical da Bahia. Em 2005 fez parte da banda 
Afrodisíaco, junto com Pierre Onásis, onde teve reconhecimento nacional e fez sucesso. Em 
2006, Jau saiu da banda e seguiu carreira solo.  

 
Jau faz o último ensaio do ano nesta semana, mas volta em janeiro com o evento 

VEÍCULO TÍTULO 

Correio  Funcine aprova investimentos para o cinema de animação no 
Brasil 

O cinema de animação vai receber recursos de R$ 9 milhões do Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) por meio do Fundo de Financiamento da 
Indústria Cinematográfica Nacional (Funcine Dedicado). O investimento foi aprovado hoje 
(14). 

O BNDES Participações (BNDESPar) vai subscrever e integralizar as cotas do Funcine Anima 
SP no valor mínimo de R$ 4 milhões de até R$ 9 milhões, com teto de 70% de participação 
no patrimônio líquido do fundo. 

Os fundos de investimento da indústria cinematográfica contam com incentivo fiscal do 
investidor. “Então, um período forte de captação é o mês de dezembro, onde as empresas 
têm uma estimativa mais aproximada do imposto de renda a pagar e quanto eles podem 



disponibilizar de incentivo fiscal”, afirmou. 
  
O Funcine Anima SP é da empresa Lacan Investimentos e Participações e tem como 
parceira a TV Cultura, que desenvolve séries de animação próprias. 

Patrícia Machado destacou a importância do segmento de animação dentro da indústria 
nacional do audiovisual. “É uma indústria que tem um grande potencial [de crescimento], 
inclusive de exportação. O Brasil tem desenvolvido co-produções internacionais nesse setor 
de animação, principalmente com o Canadá”, observou. Dois exemplos são as séries de 
televisão Peixonauta e Escola pra Cachorros, já em exibição no Brasil. 

(As informações são da Agência Brasil) 

VEÍCULO TÍTULO 

Correio  Filme “Tocaia no Asfalto” tem sessão gratuita na Sala Walter 
da Silveira 

A Iglu Filmes e o Cineclube Roberto Pires, exibirão a cópia em 35mm recém-restaurada de 
Tocaia no Asfalto, nesta quarta-feira (16), às 19h, na Sala Walter da Silveira (Biblioteca 
Pública dos Barris) em Salvador, em sessão gratuita e aberta ao público. 
 
Produzido em 1962, Tocaia no Asfalto venceu o Prêmio Saci em 1963 e foi restaurado pela 
Diretoria de Audiovisual (Dimas) da Fundação Cultural do Estado, por meio do edital 
nacional Programa de Restauro Cinemateca Brasileira – Petrobras de 2007. 
 
Precursor 
Criador da lente Igluscope nos anos 50, Roberto Pires inaugurou o chamado Ciclo Baiano 
de Cinema e participou, com Glauber Rocha, Cacá Diegues e Luiz Carlos Barreto, do 
Cinema Novo brasileiro. 
 
A criação da lente anamórfica Igluscope permitiu que Redenção (1959), o longa de estreia 
de Roberto, fosse filmado. Outras produções haviam sido gravadas na Bahia, mas as 
equipes eram de diferentes localidades.  
 
Assim, com diretor, produção e elenco locais, Redenção foi o primeiro longametragem 
genuinamente baiano. Por conta da importância histórica, esse filme está sendo restaurado 
na TeleImage, em São Paulo, e ganhará exibição itinerante a partir de março de 2010. 
 
Um outro longa desse diretor que está programado para entrar em restauro é A Grande 
Feira (1961). Analisando os filmes e os feitos de Roberto, fica fácil entender porque, ante 
sua obstinação e criatividade, Glauber Rocha declarou: “Se o cinema baiano não existisse, 
Roberto Pires o teria inventado”. 

VEÍCULO TÍTULO 

Tribuna da Bahia Prefeitura anuncia patrocínios para o Carnaval de 2010 
 
O prefeito de Salvador,  João Henrique, anunciou ontem que o tema do Carnaval 2010 será 
os 60 anos do Trio Elétrico. A decisão visa homenagear o principal personagem da folia 
baiana  e os seus criadores, Dodô e Osmar. 
 
De acordo com o presidente da Saltur,  Cláudio Tinoco, a proposta é resgatar a memória de 
todos os caminhos do trio elétrico, de 1959 até os nossos dias. Num dos circuitos, ainda 
não escolhido, será montado um museu sobre a história do trio. 
 
A prefeitura anunciou também que já conta com o patrocínio oficial de três empresas de 
peso para a folia de  2010: Banco Itaú, Nova Schin e Petrobras, que foram as primeiras a 
comprar as cotas. A proposta comercial para o Carnaval contempla um total de 24 cotas, 



cujos preços variam entre R$ 80 mil e R$3,1 milhão. O gasto da prefeitura com a festa é 
de R$ 30 milhões. 
 
“O Carnaval baiano é um motivo  de orgulho para todos nós. Um produto que é nosso e faz 
sucesso no mundo inteiro. Vamos celebrar esses 60 anos  com muita alegria, e temos 
certeza que o Carnaval de 2010 será ainda melhor que o de 2009”, afirmou o prefeito 
durante entrevista coletiva à imprensa, realizada ontem à noite, no Espaço Unibanco de 
Cinema, antigo Glauber Rocha, na Praça Castro Alves. 
 

VEÍCULO TÍTULO 

Tribuna da Bahia Secult anuncia publicização do Neojibá 
 
14.12.2009 às 11:49 

Na próxima quarta-feira, às 15h30, no foyer do Teatro do Iceia, a Secretaria Estadual de 
Cultura (Secult) realiza coletiva de imprensa para anunciar a publicização do Neojibá – 
Núcleos Estaduais de Orquestras Juvenis e Infantis da Bahia. Criado em 2007, sob o 
comando do seu diretor-fundador, pianista e maestro Ricardo Castro, também gestor 
artístico da Orquestra Sinfônica da Bahia (Osba), o Neojibá já formou a Orquestra Sinfônica 
Juvenil 2 de Julho (J2J) e a Orquestra Castro Alves (OCA).  

VEÍCULO TÍTULO 

Tribuna da Bahia Coluna Alex Ferraz 
 
SALÕES - A Fundação Cultural do Estado da Bahia – FUNCEB, órgão vinculado à Secretaria 
de Cultura do Estado – SECULT, lança o Catálogo dos Salões 
Regionais de Artes Visuais da Bahia 2007-2008 no dia 17 (quinta-feira), às 
18 horas, no Museu de Arte Moderna da Bahia – MAM. Em 120 páginas, a obra reúne 
trabalhos de 63 artistas que foram premiados, homenageados ou que receberam menções 
especiais nos Salões de 2007 e 2008. Traz ainda 
depoimentos dos autores e de membros das comissões de premiação. 
 

VEÍCULO TÍTULO 

Tribuna da Bahia Em nova edição  - Coluna Larangeira 
 
Foi bastante concorrido o relançamento do livro “ Luta da Minha Geração “, de Juracy 
Magalhães Júnior, quinta-feira última, na Assembleia Legislativa do Estado da Bahia, com 
solenidade presidida pelo deputado estadual Marcelo Nilo. Agradeceu em nome da família, 
o filho do homenageado empresário  Juracy Magalhães  Neto,  após a concorrida 
solenidade  aconteceu um fino coquetel com a presença do ex-governador da Bahia Waldir 
Pires, a presidente do Instituto Geográfico e Histórico da Bahia Consuelo Pondé de 
Sena,Claudelino Miranda, Consuelo Novais Sampaio,Denascy Castro Lima, Ana Paula e 
Mauricio Nogueira Magalhães,Maria do Socorro Mendonça Vasconcelos,Marcos 
Presidio,Claudius Portugal,Paulo Bina, Délio Pinheiro, Geraldo Mascarenhas, Misael 
Tavares,Sonia Morelli, entre outros. 
 
 A publicação foi em 1963, pela Livraria José Olympio Editora com prefácios de Jânio 
Quadros,ex-presidente da República e o escritor Jorge Amado, agora na nova edição tem 
prefácio da Diretora do Centro de Memória da Bahia da Fundação Pedro Calmon 
Consuelo Novais Sampaio e apresentação do diretor-geral da Fundação Pedro Calmon 
Ubiratan Castro de Araujo. 
 

VEÍCULO TÍTULO 

Tribuna da Bahia Nossos pontos comuns – Jânio Lopo 
 



Ouvi, como sempre disperso em pensamentos fúteis, depoimentos de jornalistas 
venezuelanos sobre as maldades do presidente Hugo Chávez com a imprensa local. Parece-
me que foi num documentário da TV Cultura, retransmitido pela TVE. Os coleguinhas de lá 
chegaram à paranoia. Eles há muito deixaram de temer a censura, explícita à medida que 
ou se está a favor do governo chavista ou se está contra. Assim como no Brasil, lá as 
emissoras de rádio e tevê são concessões do Estado. 
 
Os adversários do poder as têm suspensas tão logo vença o prazo de validade para renová-
las. A censura deixou de ser, portanto, o fantasma mor da  mídia da Venezuela. A 
choradeira,  o verdadeiro pânico hoje naquelas bandas é com relação à autocensura. 
 
Os jornalistas estão ficando literalmente loucos. Ou se autovigiam ou perdem o emprego. O 
presidente Lula acha que seu colega aprendiz de ditador é a democracia personificada. 
Tentou, inclusive, amordaçar a imprensa daqui, mas felizmente não conseguiu, apesar de, 
paradoxalmente, contar com o apoio de instituições que só existem porque existem 
jornalistas. 
 
Queriam criar um Conselho Federal para vigiar as atividades jornalísticas, mas prevaleceu 
o bom senso. Entretanto, se for reparar em detalhes o que ocorre com a imprensa 
brasileira, vamos verificar que não estamos tão distantes da capenga imprensa 
venezuelana – capenga porque Chávez amputou-lhe uma das pernas, cegou-lhe um dos 
olhos e cortou-lhe uma das mãos. 
 
Talvez estejamos hoje em desvantagem com o país comandado pelo amiguinho de Lula. Há 
um caso concreto aqui de fazer inveja aos poucos veículos de comunicação independentes 
da Venezuela. 
 
E Lula não tem a ver com isso. Falo da estúpida censura imposta pela Justiça, e ratificada 
pelo Supremo Tribunal Federal, ao jornal O Estado de S. Paulo. A democracia teve uma 
recaída perigosíssima. E olha que já nos livramos da asfixia militar há mais de 20 anos. O 
Estadão não pode citar o nome do filhinho do presidente do Senado, o paizão José Sarney. 
Acho que o nome do denguinho de Sarney é Fernando. 
 
Toda essa imposição porque Fernandinho ( para os íntimos, claro) foi flagrado numa escuta 
da Polícia Federal pedindo ao popozão um empreguinho para uma cunhada, nora e sei lá 
que diabos! Sarney tem um coração maior do que o próprio universo. 
Aliás, ele é acusado de praticar centenas de atos secretos ilegais, inclusive nomeando a 
irmãzinha para uma função qualquer no Senado. Não sei se na Venezuela de Chávez 
acontece esse tipo de coisa deprimente. O mais curioso: um dos ministros do Supremo 
disse mais ou menos o seguinte: pegava mal ir contra a reputação, a honra e a moral de 
alguém, usando escutas (não sei se lícitas). Coincidentemente, esse alguém tem o 
sobrenome Sarney. Daí fica fácil concluir que o STF pisou na goela do Estadão para 
beneficiar um tagarela que sabe que pode falar o que bem quiser e entender no telefone, 
mesmo imoralidades ou algo comprometedor. Sabe também que quem o estiver 
grampeando, legal ou ilegalmente,  não escapará das duras penas da lei. 
 
O garoto (no bom sentido) de Sarney, assim como o pai, não é mortal como nós. Qualquer 
privilégio é pouco para quem nasceu na ala restrita aos deuses (ou aos demônios). 
 

VEÍCULO TÍTULO 

Ibahia Ilê Aiyê promove Festival de Música Negra 
 
O bloco Ilê Aiyê promove neste sábado (19), a partir das 22 horas, na Senzala do Barro 
Preto, a finalíssima do Festival de Música Negra. O objetivo principal é escolher as músicas 
que animarão o desfile carnavalesco do bloco em 2010, que terá como tema central 
'Pernambuco, uma nação africana'. 
 



Além das músicas concorrentes, o festival apresenta como atrações o cantor Beto Jamaica, 
Reinaldo (Terrasamba), Band`Aiyê, Da Cor do Samba e Jair Sete Cordas. Os ingressos 
custam R$30 (camarote) e R$15 (pista). 
 
Vinte composições disputam a finalíssima do festival: 10 na categoria poesia e 10 na 
categoria música tema. Além da consagração como destaques no carnaval do Ilê Aiyê, as 
músicas vencedoras ganham a oportunidade de constarem no Caderno de Educação, que é 
utilizado nas diversas atividades pedagógicas da instituição.  
 

VEÍCULO TÍTULO 

Bahiajá Centro de Cultura e arte pelourinho faz cortejo nas ruas do 
centro 

O Centro de Cultura e Arte Pelourinho (Cecap) realizará no dia 17 de dezembro, às 15h, 
um cortejo com adolescentes em medida sócio educativa pelas ruas do Pelourinho, em 
Salvador. 

A subgerente da Cecap, Susana Chaves, explica que a idéia de realizar o cortejo foi devido 
ao sucesso da primeira edição do evento, que aconteceu no mês de agosto. "Desta vez, 
vamos ter várias alegorias e apresentações dos adolescentes que participaram de 15 
oficinas realizadas este ano", ressalta. 

Com o tema Paz no Mundo, Paz em Salvador, o cortejo pretende percorrer as ruas do 
pelourinho e se concentrar Largo do Cruzeiro de São Francisco, onde será encenado o Auto 
de Natal, a culminância das atividades da Cecap em 2009. 

A atividade contará com a participação dos adolescentes atendidos pelo Centro de 
Educação Especial Elcyr Freire, especializado em atender jovens em conflito com a Lei, 
portadores de síndrome genética ou transtornos mentais. 

O cortejo tem o apoio da subprefeitura do Pelourinho, da Guarda Municipal, da 
Superintendência de Engenharia de Trânsito de Salvador e do Instituto do Patrimônio 
Artístico e Cultural (Ipac). 

 Cecap é uma unidade da Fundação da Criança e do Adolescente (Fundac) e é responsável 
pelo atendimento de jovens que cumprem medidas socioeducativas de semi-liberdade, 
liberdade assistida e a adolescentes da comunidade em geral, com o objetivo de capacitá-
los em várias oficinas artesanais e de arte educação. 

VEÍCULO TÍTULO 

Jornal da Mídia ‘Tocaia no Asfalto’ será exibido após restauro financiado pelo 
Estado 

 
Empenhados em discutir a obra e resgatar a memória do cineasta Roberto Pires, a Iglu 
Filmes e o Cineclube Roberto Pires, exibirão a cópia em 35mm recém-restaurada de Tocaia 
no Asfalto, nesta quarta-feira (16), às 19h, na Sala Walter da Silveira (Biblioteca Pública 
dos Barris) em Salvador, em sessão gratuita e aberta ao público. 
 
Produzido em 1962, Tocaia no Asfalto venceu o Prêmio Saci em 1963 e foi restaurado pela 
Diretoria de Audiovisual (Dimas) da Fundação Cultural do Estado, por meio do edital 
nacional Programa de Restauro Cinemateca Brasileira – Petrobras de 2007. 
 
Precursor - Criador da lente Igluscope nos anos 50, Roberto Pires inaugurou o chamado 
Ciclo Baiano de Cinema e participou, com Glauber Rocha, Cacá Diegues e Luiz Carlos 
Barreto, do Cinema Novo brasileiro. 
 
A criação da lente anamórfica Igluscope permitiu que Redenção (1959), o longa de estréia 



de Roberto, fosse filmado. Outras produções haviam sido gravadas na Bahia, mas as 
equipes eram de diferentes localidades. Assim, com diretor, produção e elenco locais, 
Redenção foi o primeiro longa metragem genuinamente baiano. Por conta da importância 
histórica, esse filme está sendo restaurado na TeleImage, em São Paulo, com o patrocínio 
da Secretaria de Cultura do Estado da Bahia, e ganhará exibição itinerante a partir de 
março de 2010. 
 
Um outro longa desse diretor que está programado para entrar em restauro é A Grande 
Feira (1961). Analisando os filmes e os feitos de Roberto, fica fácil entender porque, ante 
sua obstinação e criatividade, Glauber Rocha declarou: “Se o cinema baiano não existisse, 
Roberto Pires o teria inventado”.  
 

VEÍCULO TÍTULO 

Jornal da Mídia Vice-prefeito promete melhorias na área do Terreiro Ilê Axé 
Opô Afonjá 

 
 
Foto: SECOMN 
Vice-prefeito Edvaldo Brito sendo recebido por mãe Stela 
de Oxóssi 
 
 O vice-prefeito Edvaldo Brito visitou nesta segunda-
feira, 14, as instalações do terreiro de candomblé Ilê Axé 
Opô Afonjá, em São Gonçalo do Retiro, sendo recebido 
pela ialorixá Mãe Stella de Oxóssi e pelo presidente da 
Sociedade Cruz Santa do Axé Opô Afonjá José de 

Ribamar Daniel. 
 
A visita do vice-prefeito foi em solidariedade, depois dos atos de vandalismo que o terreiro 
sofreu na madrugada do último dia 30, quando a casa de Oxalá foi completamente 
destruída por marginais. Edvaldo Brito percorreu toda a área do terreiro, tomando 
conhecimento dos pontos críticos que necessitam de reformas. 
 
Faziam parte da comitiva o presidente da Desal Euvaldo Jorge, o superintendente da Sucop 
Luciano Valladares e o coordenador de iluminação pública da Sesp Raimundo Dias da Silva, 
entre outros gestores municipais. 
 
A prefeitura vai realizar melhorias que incluem reforço de iluminação nos locais de 
circulação pública e execução de projeto paisagístico para a área externa do terreiro. Numa 
praça será colocado um busto de Mãe Aninha, a fundadora do Ilê Axé Opô Afonjá, que no 
próximo ano vai comemorar um século instalado no bairro de São Gonçalo do Retiro. 
 
A ialorixá Mãe Stella de Oxossi ficou sensibilizada com a visita do vice-prefeito: "Nós 
sempre contamos com a ajuda do poder público, e mais uma vez a prefeitura se manifesta 
dando apoio. Eu peço aos orixás que protejam o professor Edvaldo Brito e que ele seja bem 
sucedido na carreira política, cada vez mais, já que na profissional é o sucesso que todos 
conhecem". O presidente da Sociedade Cruz Santa do Axé Opô Afonjá, José de Ribamar 
Daniel, agradeceu em nome da comunidade o empenho e a colaboração da prefeitura na 
recuperação do terreiro. 
 

VEÍCULO TÍTULO 

Noticia Capital Secult promove Auto de Natal com alunos da rede Municipal 
 
Seg, 14 de Dezembro de 2009 20:06 
 
Dezembro é mês de festa e de muita alegria. Por conta disso, alunos da rede 
municipal de ensino vão encerrar o ano letivo com diversas apresentações em 



celebração ao período natalino. Hoje e amanhã, a partir das 17 horas, a Secretaria 
Municipal da Educação, Cultura, Esporte e Lazer (Secult) realiza o Auto de Natal, com a 
participação de mais de 200 alunos da rede e apresentação de corais, fanfarras e números 
teatrais. 
 
O evento será realizado no Parque Solar Boa Vista, no Engenho Velho de Brotas, 
encerrando o período de apresentações estudantis, ao lado da grande árvore de Natal 
que mede 12 metros. 
 
Programação 
Dia 15 (terça-feira) 
 -Fanfarra Municipal Manoel de Almeida Cruz e Teodoro Sampaio 
-Coral da Escola Municipal Órfãos de São Joaquim 
-Auto de Natal com estudantes das Escolas Municipais Manoel de Almeida Cruz e 
Fazenda Grande II Ministro Carlos Santana 
Dia 16 (quarta-feira) 
 -Fanfarra da Escola Municipal Helena Magalhães 
-Coral da Municipal Vila Vicentina 
-Auto de Natal com estudantes das Escolas Municipais Manoel de Almeida Cruz e 
Fazenda Grande II Ministro Carlos Santana 
 

VEÍCULO TÍTULO 

Bahia em foco Patrocínio para o Carnaval 2010 de Salvador bate recorde 
 
O anúncio oficial, feito à noite no Espaço Unibanco de Cinema, na Praça Castro Alves 
 
Após 25 dias da homologação do grupo vencedor da licitação que ficará responsável pela 
comercialização das cotas de patrocínio do Carnaval 2010, no qual saiu vitorioso o 
consórcio OCP e Mago Comunicação, um total de R$ 9,3 milhões já foi adquirido pelo Banco 
Itaú, Nova Schin e Petrobras. As empresas compraram três das quatro principais cotas 
Sênior de patrocínio, no valor de R$ 3,1 milhões cada. As primeiras cotas comercializadas 
já superaram toda a arrecadação com patrocínio obtida pela Prefeitura de Salvador em 
2009, que totalizou o montante de R$ 7,5 milhões. A expectativa do consórcio é captar R$ 
15 milhões com a comercialização de um total de 24 cotas, cujos preços variam entre R$ 
80 mil e R$ 3,1 milhões. 
 
O anúncio oficial, feito à noite no Espaço Unibanco de Cinema, na Praça Castro Alves, foi 
comemorado pelo prefeito João Henrique, que participou da solenidade de apresentação 
dos maiores patrocinadores do Carnaval do próximo ano à imprensa e ao trade turístico. "A 
festa tem um custo de infraestrutura para a Prefeitura e envolve desde a organização, 
como a manutenção, fiscalização, segurança e defesa civil", ressaltou o prefeito. O modelo 
de captação de recursos, adotado pela Prefeitura nos últimos anos, tem dado certo, avalia 
o prefeito. "O empresariado foi se profissionalizando e vendo a necessidade de contribuir 
mais com a festa". 
 
Anunciados pelos representantes do Consórcio OCP/Mago, Antonio Barreto Júnior e 
Alexandre Sangalo, respectivamente, os primeiros patrocinadores do Carnaval de Salvador, 
assim como as demais empresas que patrocinarem o Carnaval, terão direito a 
merchandising nos 25 quilômetros dos três circuitos da folia e nas principais vias da cidade, 
assim como nos seis bairros populares onde a Prefeitura do Salvador promove a festa. 
 
Além do anúncio dos patrocinadores, o prefeito João Henrique, o vice-prefeito Edvaldo 
Brito, que coordena o grupo municipal que organiza a festa de 2010, e o presidente da 
Saltur, Cláudio Tinoco, divulgaram algumas das novidades que estão sendo preparadas 
para a maior festa de rua do planeta. Em 2010, João Henrique anunciou que, em 
homenagem aos 60 anos do trio elétrico, tema do próximo Carnaval, será criado o 
Corredor da História, um espaço alternativo que será montado na Praça Castro Alves para 
contar a história do trio elétrico. 



 
Outra novidade do próximo Carnaval, anunciada por João Henrique, é a entrega das chaves 
da cidade ao Rei Momo em cima da Fobica, o nome dado ao calhambeque com dois alto-
falantes criado pelo radio técnico Adolfo Nascimento e pelo mecânico Osmar Macedo, no 
Carnaval de 1950, que deu origem ao atual trio elétrico e imortalizou a dupla Dodô e 
Osmar. 
 
Antonio Barreto, da OCP, afirmou que os números obtidos até agora não ocorreram à toa. 
"A engenharia e a estratégia de comercialização que o consórcio conseguiu operacionalizar 
resultou nesta captação". Para o presidente da Saltur, Cláudio Tinoco, a meta de 
arrecadação para o próximo Carnaval é ousada, mas a Prefeitura vem se esforçando, 
segundo ele, para garantir a auto-sustentabilidade. Em média, informou, a Prefeitura de 
Salvador investe R$ 30 milhões na festa, e mobiliza 12 mil pessoas na operação do 
Carnaval. 
 
Os primeiros patrocinadores do Carnaval 2010 de Salvador não são novatos no assunto. O 
Banco Itaú participa há dois anos consecutivos do evento como patrocinador máster. Já a 
Nova Schin, presente na festa desde o ano 2000, ingressa no décimo ano consecutivo, e já 
garantiu o patrocínio oficial para o Carnaval de 2011. A Petrobras, alinhada com a questão 
ambiental e com a Conferência do Clima que vem sendo realizada em Copenhague, 
introduz, no próximo Carnaval, o Biodiesel B-20 - mistura de 20% de biodiesel no diesel 
comum - combustível que abastecerá os trios elétricos da cidade. A troca reduzirá a 
emissão de gás carbônico na atmosfera em mais de 10 toneladas. 
 

VEÍCULO TÍTULO 

irohin.org.br Oficinas gratuitas de Dança Criativa 
 
14/12/2009 - 16:07:12 
 
Projeto coordenado pela bailarina e coreógrafa gaúcha Marilice Bastos recebeu o “Prêmio 
Interações Estéticas - Residências Artísticas” do Ministério da Cultura 
 
O Grupo Afro-Sul Odomodê sedia, a partir desta semana, a primeira fase do projeto 
"Integração Cultural Afro-Sul em Dança", uma iniciativa da bailarina e coreógrafa Marilice 
Bastos, que propõe um diálogo entre a dança contemporânea e os ritmos afro-brasileiros. 
Esta iniciativa integra o Prêmio de Interações Estéticas - Residências Artísticas em Pontos 
de Cultura, sendo financiado pelo Governo Federal, Ministério da Cultura - Secretaria de 
Cidadania Cultural, Cultura Viva, Mais Cultura e Fundação Nacional de Artes - Funarte. O 
projeto consiste em oferecer formação cultural em dança contemporânea a integrantes do 
Afro-Sul, além de realizar oficinas abertas à comunidade. Terá duração de três meses e, 
além das aulas regulares ao grupo Afro-Sul, haverá a realização de cinco oficinas gratuitas 
e abertas à comunidade. 
 
Segundo Marilice, um dos objetivo é "propiciar aos participantes a oportunidade de ampliar 
seus conhecimentos em diversas áreas da criação artística". O projeto também tem como 
finalidade a realização de oficinas com profissionais capacitados, visando o ensinamento de 
métodos alternativos para o desenvolvimento da arte, complementando, desta forma, o 
ensino da dança contemporânea 
 
A primeira atividade do projeto é a Oficina de Ritmos Afros e de Construção de 
Instrumentos Afro com Material Reciclável, ministrada por Simone Conceição, que inicia 
nesta quinta-feira, dia 17 de dezembro, das 17h às 20h. Na sexta-feira, dia 18, realiza-se a 
oficina de Dança Criativa com Ritmos Afro, ministrada por Marilice Bastos. As oficinas 
ocorrem na sede do Afro-Sul, na Avenida Ipiranga, 3850, em Porto Alegre. As inscrições 
podem ser feitas pelo fone: (51) 33158187 ou no próprio local, no horário comercial. 
Podem participar pessoas com ou sem experiência, a partir de 12 anos de idade. 
Informações pelo fone: (51) 99115907. 
 



Em janeiro, terão início as aulas de Dança Contemporânea para o grupo Afro-Sul. Também 
nesse mês ocorrerão as oficinas de Áudio e Vídeo com o produtor musical Jorge Foques, e a 
de Confecção de Figurino com Material Reciclável e/ou Renovável, com a artista plástica 
Heloísa Franco. Em fevereiro, será realizada a oficina de Confecção de Cenário com 
Material Reciclável e/ou Renovável, com Heloísa Franco. 
 
Ainda em fevereiro, no dia 23, será realizada uma Mostra Final, apresentando os resultados 
da integração entre a dança contemporânea e a dança afro, de modo a socializar e 
multiplicar os conhecimentos obtidos ao longo dos processos. Também haverá uma 
exposição de cenário, figurino e instrumentos musicais, além de uma mostra de vídeo 
reunindo o trabalho dos participantes. 
 
Assessoria de Imprensa: 
Silva Abreu (MTB 8679-4) - 14/12/09 - Fone: 51- 92772191 - 84869779 
 

VEÍCULO TÍTULO 

blogbahiafolia Suingue e charme da banda EME XXI vão invadir o Pelô 
 
A banda feminina EME XXI, formada por três conhecidos nomes do Axé Music do final da 
década de 80, subirá ao palco do Largo Pedro Archanjo no dia 15 de dezembro, a partir das 
21h. O show terá o apoio do Programa Pelourinho Cultural da Secretaria de 
Cultura do Estado da Bahia. 
 
Primordialmente formado por Carla Visi, Márcia Short e Cátia Guima, o trio EME XXI surgiu 
a partir do convite dos produtores musicais André Simões e Jonga Cunha, que buscavam 
mulheres baianas que cantassem com excelência, para integrarem um projeto que 
homenageasse o universo feminino através da música. Atualmente, a banda conta com a 
cantora Will Carvalho em sua formação, que entrou no lugar de Carla Visi após a saída dela 
para tentar carreira internacional na Europa. 
 
No Pelourinho, as três cantoras irão apresentar o show MPB Groove. No repertório, além de 
composições autorais, muita música baiana, negra, groove, samba e canções românticas. A 
banda, que é composta por oito instrumentistas além das cantoras, apresenta arranjos 
especialmente preparados para as vozes das três. Márcia Short canta as músicas mais 
voltadas para o groove enquanto Will Carvalho fica com os sambas e Cátia Guima com as 
canções mais leves e românticas. 
 

VEÍCULO TÍTULO 

blogbahiahoje Editais incentivam a produção audiovisual 
 
Sete editais na área de cinema e televisão foram lançados pela Secretaria de Cultura do 
Estado da Bahia. Dos sete, quatro são inéditos e completam o pacote de editais em apoio 
a produção de obras audiovisuais na Bahia. Os prêmios variam de R$ 1,2 milhões a R$ 
18.750, valor em dinheiro. Os interessados devem ficar atentos aos prazos de inscrição nos 
sites www.cultura.ba.gov.br e www.iderb.ba.gov.br .  
 
Os projetos a serem contemplados pelos editais são: produção de projeto completo para 
série de animação e interprograma deTV (prêmio de R$ 50.000), produção de obras 
audiovisuais de curta-metragem (prêmio de R$ 65.000),produção de longa-metragem (R$ 
1.200.00,00),pesquisa e preservação de memória audiovisual baiana (R$50.000,00), 
realização de mostras e festivais audiovisuais (R$ 40.000,00), desenvolvimento de roteiros 
audiovisuais de longa-metragem (R$ 18.750,00) e produção de teledramaturgia em série 
para televisão (R$ 300.00,00)  
Postado por Jornal Bahia Hoje em 14.12.09  
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Estado de S.Paulo McTone?  

No ano em que completa cem anos, o Bar Vesúvio - o de Jorge Amado, em Gabriela - tenta 
emplacar projeto cultural no Ministério da Cultura e também na Secretaria da Bahia. 

VEÍCULO TÍTULO 

Folha de S. Paulo Chapéu - Ilustrada - Monica Bergamo 

A Fundação Bienal está disparando e-mails para pedir doações de pessoas físicas e 
jurídicas que poderiam abatê-las no Imposto de Renda. O dinheiro será usado na mostra e 
em reformas do prédio da Bienal. A fundação espera arrecadar R$ 5 milhões até o dia 21, 
quando encerra a campanha. O doador ganhará um convite para a inauguração da 29ª 

Bienal, "válido para uma pessoa". 
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Folha de S. Paulo MAM anuncia programação do próximo ano - Ilustrada 
 
Artes plásticas  
 
O Museu de Arte Moderna de São Paulo (MAM) divulgou ontem a programação para 2010, 
com duas grandes exposições marcadas para o primeiro semestre. Em fevereiro, começa 
uma retrospectiva do artista americano Gordon Matta-Clark, com cerca de 160 obras, entre 
fotografias, projetos e desenhos. 
No mês de abril, o museu abordará os diversos trabalhos de Flávio de Carvalho, em 
exposição com curadoria de Rui Moreira Leite. 
No segundo semestre, destaque para a instalação que Ernesto Neto montará, em outubro. 
 


