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VEÍCULO TÍTULO 

Diário Oficial 50  anos de arte no Brasil  
 

Museu de Arte Moderna 

Na sexta-feira, às 20h, o Museu de Arte Moderna da Bahia 
abre a exposição Coleção MAM/BA | 50 Anos de Arte 
Brasileira, com 80 obras de seu acervo que ilustram 
momentos-chave da história da arte brasileira. O evento 
ocupa todos os espaços expositivos do Solar do Unhão e se 
divide em quatro núcleos: Modernistas, Fotografia, Rubem 
Valentim e Contemporâneos. A abertura também será 
marcada pelo lançamento do Programa Ibram de Fomento 
aos Museus/2010 

VEÍCULO TÍTULO 

Diário Oficial Oficinas culturais capacitam 600 jovens de baixa renda  
 
Foram oferecidas atividades culturais em diversas áreas, com foco na juventude negra  

Proposta é combater a exclusão racial, valorizando a 
beleza e a potencialidade da cultura afro, com lições de 
cidadania e formação pessoal 

Apresentações de vídeos autorais, teatro, musical, 
dança e desfile de moda marcaram o encerramento da 
segunda edição do projeto Didá Alamojú, ontem, na 
Biblioteca Pública dos Barris. 

A iniciativa, realizada pela parceria entre a Secretaria 
de Desenvolvimento Social e Combate a Pobreza (Sedes) e a ONG Omidudu, capacitou 600 
jovens de baixa renda, por meio de oficinas culturais que resultaram nas ações 
apresentadas pelos participantes. 

Os jovens interessados em conhecer a ONG e o projeto podem buscar mais informações 
pelo site www. nucleoomidudu.org.br, pelos telefones (71) 3334-2948/ 5982 e pelo email 
contatos @nucleoomidudu.com.br. 

Atividades - Ao longo de 2009, foram oferecidas atividades culturais nas áreas de 
produção audiovisual, estética negra, confecção e moda, receptivo afro, etnomídia e 
formação de líderes comunitários, com foco na juventude negra. 

"É um meio de combater a exclusão racial, valorizando a beleza e a potencialidade da 
cultura negra, com ênfase em lições de cidadania e formação pessoal", afirmou o 
coordenador da Omidudu, Bartolomeu Dias. 



As aulas, proferidas por educadores e mobilizadores capacitados pela própria ONG – que há 
20 anos atua na valorização de adolescentes de 16 a 24 anos –, foram viabilizadas pelo 
investimento de aproximadamente R$ 900 mil. O valor é proveniente do programa Jovens 
Baianos, coordenado pela Sedes. 

"O Governo do Estado e a Sedes enxergam que o jovem não é apenas o futuro, ele é o 
presente e no presente a gente precisa dar oportunidades como esta iniciativa, que 
certamente terá continuidade em 2010", comentou a superintendente de Inclusão 
Alimentar da Sedes, Ana Torquato. 

Ampliação - Para Bartolomeu, ante o sucesso do programa que ele afirma já ser uma 
referência em políticas públicas na Bahia, o Didá Alamojú poderá duplicar, em 2010, a 
quantidade de jovens participantes. "Afinal, os preparamos também para o mercado de 
trabalho, ao estimular o empreendedorismo, a iniciativa e a criatividade", enfatizou. 

Ellen Caroline Paim, de 18 anos, foi uma das participantes qualificadas pelo projeto. A 
adolescente parou de estudar há dois anos, quando teve seu primeiro filho. 

"Agora tenho, pelo menos, mais chances de conseguir um trabalho", comentou Ellen, que 
fez o curso de estética negra e aprendeu a fazer penteados afros. "Posso arrumar um 
emprego em um salão de beleza do meu próprio bairro", disse a jovem, moradora do bairro 
do Curuzu.  
 

VEÍCULO TÍTULO 

Agecom Cultura assina primeiro contrato com Organização Social 

O Governo do Estado assinou o primeiro contrato de gestão de instituição cultural por meio 
do modelo de Organização Social (OS). A Associação Amigos das Orquestras Juvenis e 
Infantis vai gerenciar o Projeto Neojibá - Núcleos de Orquestras Juvenis e Infantis da 
Bahia. A vigência do contrato é de dois anos e o valor anual R$2,4 milhões. 

O modelo de OS vem sendo implantado na esfera pública estadual, sob coordenação da 
Secretaria da Administração (Saeb), que já habilitou 35 entidades para assinar contratos 
de gestão na administração pública estadual. 

“Com esta assinatura, o modelo de gestão OS avança no Estado, ampliando a capacidade 
de atuação da administração pública estadual em importantes áreas da sociedade”, 
comenta o secretário da Administração, Manoel Vitório. Nesta forma de gestão, o Estado 
transfere para as entidades o gerenciamento das atividades e serviços de interesse público. 

O acompanhamento da execução é realizado por meio do Conselho de Gestão das 
Organizações Sociais (Congeos), do qual a Secretaria de Cultura (Secult) passa a ter 
assento, indicando dois novos membros para atuar na fiscalização dos contratos entre 
Governo e entidades habilitadas como OS. O contrato firmado entre a associação e a 
Secult, responsável pela seleção juntamente com a Fundação Cultural do Estado da Bahia 
(Funceb), foi publicado na edição de 5 e 6 de dezembro do Diário Oficial do Estado. 

Competência - Segundo contrato de gestão para o projeto Neojibá, a instituição contratada 
deverá cuidar de toda a gestão artístico-cultural do projeto - incluindo criação e execução 
de ensaios e apresentações - e deve apresentar uma proposta para organizar a nova sede 
a ser instalada no Teatro Iceia. A principal vantagem da adoção deste tipo de gestão é a 
garantia de maior flexibilidade e agilidade para o desempenho das atividades. 

“Agora nosso potencial para atender todo o estado da Bahia é real”, afirmou o maestro 
Ricardo Castro, diretor fundador e regente da Orquestra Sinfônica Juvenil 2 de julho (J2J) - 
a primeira formação artística derivada do projeto Neojibá, composta por 90 integrantes 
entre 11 e 25 anos. O Projeto Neojibá é voltado para a integração social e formação 



musical de orquestras e corais juvenis e infantis. Esta é uma das ações prioritárias do 
Governo do Estado na área cultural, agregando a instrução e a prática coletiva de música e 
a capacitação de jovens em luteria - fabricação e reparo de instrumentos musicais. 

Atualmente, 13 contratos nos quais bens públicos são geridos por organizações sociais 
estão em vigor. Antes da assinatura com o projeto Neojibá, o último a passar pelo 
processo, em novembro, foi o Hospital Regional de Santo Antônio de Jesus, que será 
inaugurado nesta segunda-feira (21). A OS gestora, Instituto de Medicina Integral 
Professor Fernando Figueira, já administra o Hospital Regional de Juazeiro. 

As demais OS são Associação Centro de Educação Tecnológica da Bahia (Asceteb), 
responsável pelo Centro de Educação Tecnológica da Bahia (Ceteb), em Feira de Santana, 
o Instituto Biofábrica de Cacau, em Ilhéus, a Fundação José Silveira, que gere o Hospital 
Geral Santa Tereza, no município de Ribeira Pombal, a Santa Casa de Misericórdia, 
responsável pela Maternidade de Referência Professor José Maria de Magalhães Netto, o 
Centro Ítalo Brasileiro de Promoção Sanitária (Monte Tabor), que gerencia o Hospital 
Dantas Bião, em Alagoinhas, e o Hospital Deputado Luis Eduardo Magalhães, no município 
de Porto Seguro. 

Já a Associação Obras Sociais Irmã Dulce (Aosid) é responsável pela gestão do Hospital do 
Oeste (Barreiras), Hospital Santa Rita de Cássia, e o Hospital São Jorge, em Salvador. O 
Hospital Regional Castro Alves é gerenciado pela Associação de Proteção à Maternidade e 
Infância de Castro Alves. 

  VEÍCULO TÍTULO 

Agecom MAM realiza a exposição 50 Anos de Arte Brasileira 

Nesta sexta-feira (18), às 20h, o Museu de Arte Moderna da Bahia abre a exposição 
Coleção MAM/BA - 50 Anos de Arte Brasileira, com 80 obras de seu acervo que ilustram 
momentos-chave da história da arte brasileira. O evento ocupa todos os espaços 
expositivos do Solar do Unhão e se divide em quatro núcleos: Modernistas, Fotografia, 
Rubem Valentim e Contemporâneos. A abertura também será marcada pelo lançamento do 
Programa Ibram de Fomento aos Museus/2010. 

  VEÍCULO TÍTULO 

Agecom Oficinas afro-culturais capacitam 600 jovens 

Apresentações de vídeos autorais, teatro, musical, dança e desfile de moda marcaram o 
encerramento da segunda edição do projeto Didá Alamojú, nesta terça-feira (15), na 
Biblioteca Pública dos Barris. A iniciativa, realizada pela parceria entre a Secretaria de 
Desenvolvimento Social e Combate a Pobreza (Sedes) e a Ong Omidudu, capacitou 600 
jovens de baixa renda, por meio de oficinas culturais que resultaram nas ações 
apresentadas pelos participantes. 

Os jovens interessados em conhecer a Ong e o projeto podem buscar mais informações 
pelo site www.nucleoomidudu.org.br, pelos telefones (71) 3334-2948/ 5982 e pelo email 
contatos@nucleoomidudu.com.br. 

Ao longo de 2009, foram oferecidas atividades culturais nas áreas de produção audiovisual, 
estética negra, confecção e moda, receptivo afro, etnomídia e formação de líderes 
comunitários, com foco na juventude negra. “É um meio de combater a exclusão racial, 
valorizando a beleza e a potencialidade da cultura negra, com ênfase em lições de 
cidadania e formação pessoal”, afirmou o coordenador da Ong Omidudu, Bartolomeu Dias. 

As aulas, proferidas por educadores e mobilizadores capacitados pela própria Ong – que há 
20 anos atua na valorização de adolescentes de 16 a 24 anos –, foram viabilizadas pelo 



investimento de aproximadamente R$ 900 mil. O valor é proveniente do programa Jovens 
Baianos, coordenado pela Sedes. “O Governo do Estado e a Sedes enxergam que o jovem 
não é apenas o futuro, ele é o presente e no presente a gente precisa dar oportunidades 
como esta iniciativa, que certamente terá continuidade em 2010”, comentou a 
superintendente de Inclusão Alimentar da Sedes, Ana Torquato. 

Ampliação - Para Bartolomeu, ante o sucesso do programa que ele afirma já ser uma 
referência em políticas públicas na Bahia, o Didá Alamojú poderá duplicar, em 2010, a 
quantidade de jovens participantes. “Afinal, os preparamos também para o mercado de 
trabalho, ao estimular o empreendedorismo, a iniciativa e a criatividade”, enfatizou. 

Ellen Caroline Paim, de 18 anos, foi uma das participantes qualificadas pelo projeto. A 
adolescente parou de estudar há dois anos, quando teve seu primeiro filho. “Agora tenho, 
pelo menos, mais chances de conseguir um trabalho”, comentou Ellen, que fez o curso de 
estética negra e aprendeu a fazer penteados afros. “Posso arrumar um emprego em um 
salão de beleza do meu próprio bairro”, disse a jovem, moradora do bairro do Curuzú. 

 VEÍCULO TÍTULO 

Agecom Decreto facilita consignação de livros 

Editores independentes terão maior facilidade para consignar seus livros nas livrarias 
baianas. É o que garante o Decreto anunciado pelo secretário de Cultura, Márcio Meirelles, 
no último domingo (13), durante a Feira de Livros do Teatro Castro Alves. A partir de 
agora, o editor independente, pessoa física, não precisará mais emitir nota fiscal avulsa, 
podendo registrar a entrega através de documento de controle interno da livraria, onde 
conste descrição, quantidade, valor e a data da entrega do produto e a identificação do 
remetente. O Decreto foi publicado na edição do Diário Oficial do dia 12 de dezembro e 
passa a valer a partir desta data. 

 VEÍCULO TÍTULO 

Agecom Seminário discute literatura e música 

O Núcleo do Livro, Leitura e Literatura da Fundação Pedro Calmon realiza, nesta quarta-
feira (16), às 15h, na Academia de Letras da Bahia, a 9ª edição dos Seminários Novas 
Letras, com o tema Variedades Culturais: literatura, música e cordel. O evento é destinado 
a estudantes de Letras, de Comunicação, de Música e também bibliotecários, escritores, 
cordelistas e o público interessado em literatura e música. 

Os Seminários Novas Letras consistem numa série de encontros mensais com os escritores 
baianos da atualidade, que, por meio de mesas redondas, palestras e conferências abertas 
ao público, falarão de sua obra, de suas preferências estéticas e dos autores baianos do 
passado e presente. 

Os encontros promovem a Academia, além de aproximá-la da comunidade, que passa a 
ter, na instituição, uma referência de cultura, arte e conhecimento, e ainda um órgão 
propagador de ideias e formador de senso crítico. 

Serão realizadas palestras O Trânsito dos Poetas Fáusticos na Literatura Ocidental, com 
Dalila Machado, Elomar; O eremita, com Dênisson Padilha e A Ludicidade na Literatura de 
Cordel, com Antônio Barreto. Durante o seminário haverá apresentação musical - Cartas 
Contemporâneas -, onde Sapiranga interpreta Elomar, acompanhado por Fabrício Rios. 
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A Tarde MAM expõe obras do acervo nas comemorações dos 50 anos  

ARTE A exposição Coleção MAM-BA | 50 Anos de Arte Brasileira, que será aberta sexta, 
reúne 83 obras, de pinturas modernistas a peças de artistas contemporâneos 
 
Daniela Castro - O acervo do Museu de Arte Moderna da Bahia, no Solar do Unhão, conta 
com pouco mais de 1.100 obras. Um ano atrás, um esforço de curadoria permitiu a 
catalogação de todos esses itens em um livro que leva o nome do museu e se apóia em 
quatro pilares da coleção: pinturas modernistas, fotografia, arte contemporânea e obras de 
Rubem Valentim. 
 
A partir de sexta-feira, essas peças poderão ser vistas ao vivo novamente, depois de terem 
passado por um processo de restauração que culmina na mostra Coleção MAM-BA | 50Anos 
de Arte Brasileira. 
 
Até o mês de março, ficam à disposição do público 83 obras escolhidas com curadoria de 
Solange Farkas, diretora do MAM. 
 
“O livro é o eixo norteador, já que traz o olhar de quatro críticos que ajudaram a identificar 
as linhas de força da coleção”, diz Solange, se referindo a Cristina Tejo, Emanoel Araújo, 
Rubens Fernandes e Aracy Amaral. 
 
Núcleos No Casarão, estarão cinco pinturas modernistas, assinadas por Tarsila do Amaral 
(O Touro/Boi na Floresta, 1928), Flávio de Carvalho (Retrato de Oswald de Andrade e 
Julieta Bárbara, 1939), Di Cavalcanti (Retrato, 1941), Alfredo Volpi (Casas , 1957) e 
Cândido Portinari (Vendedorde Passarinhos , sem data). 
 
Veteranos da fotografiacomo Pierre Verger e Mario Cravo Neto também terão suas obras 
expostas no Casarão, junto com artistas contemporâneos que usam a fotografia como 
importante ingrediente de seus trabalhos, como Caetano Dias, Luís Braga , Pedro Motta, 
Milena Travassos e Danilo Barata. 
 
O piso térreo do espaço abrigará pinturas, vídeos, instalações e esculturas de artistas 
contemporâneos como Efrain Almeida, Brígida Baltar, Iuri Sarmento, Gaio Matos, Tatiana 
Blass, Bené Fonteles, Marepe e Ayrson Heráclito. 
 
A Capela ficou reservada para as pinturas, esculturas e serigrafias concebidas por Rubem 
Valentim, cuja coleção ganha destaque especial dentro do acervo do MAM, graças ao 
legado deixado pelo artista autodidata que lançou um novo olhar sobre as religiões afro-
brasileiras pela geometrização dos símbolos. 
 
Tempo Na Galeria Subsolo, uma Linha do Tempo contextualiza a exposição. 
 
“Mostra os movimentos da história da arte na Bahia e no Brasil, permitindo fazer um 
retrospecto importante da política cultural brasileira”, avalia Solange Farkas, lembrando 
que as informações estarão disponíveis em português e em inglês, para não deixar de 
fisgar a atenção dos turistas que devem circular pela cidade na alta estação. 
 
O público local será contemplado com visitas mediadas, que sugerem a apreciação das 
obras por núcleos. Também haverá uma programação paralela que inclui cursos para 
estudiosos da área e atividades voltadas para crianças e jovens, além de iniciativas 
voltadas especificamente para professores e para a comunidade vizinha. 
 
Programação Paralela 
 
Estudiosos O curso Histórias e Leituras para um Acervo em Formação terá cinco módulos 
conduzidos por curadores convidados, em março: Dilson Midlej (MAM-BA – Um panorama 



heterogêneo), Aracy Amaral (Modernismo brasileiro na coleção), Kabengele Munanga 
(Rubem Valentim: arte e religiosidade afro-brasileira), Rubem Fernandes (Momentos e 
movimentos – a fotografia no MAM-BA), Cristiana Tejo (A arte contemporânea no MAM-
BA). 
 
Crianças e jovens Ao s sábados, a oficina Meu Museu propõe a construção de um museu e 
a seleção de obras para compor uma coleção. Aos domingos, tem o projeto Investigação 
MAM: Eu – Detetive, com um percurso de exploração a partir de palavras e temas-chave e 
pistas, e continua acontecendo o Pinte no MAM. 
 
Professores A Semana do Professor vai apresentar aos profissionais as possibilidades de 
trabalho a partir do acervo do museu e a prática de ensino da arte nas escolas. 
 
Comunidade O projeto do MAM Zoom In. Zoom Out que busca estreitar as relações entre o 
museu e a comunidade, com visitas guiadas, conversas e oficinas, contando com 
transporte gratuito. 

VEÍCULO TÍTULO 

A Tarde Seminário aborda variedades culturais 

A 9ª edição do Seminários Novas Letras acontece hoje, às 15 horas, na Academia de Letras 
da Bahia, em Nazaré. Realizado pelo Núcleo do Livro, Leiturae Literatura da Fundação 
Pedro Calmon, o projeto tem como tema nesta edição Variedades Culturais: Literatura, 
Música e Cordel. 
 
A programação conta com as palestras O Trânsito dos Poetas Fáusticos na Literatura 
Ocidental, com Dalila Machado; Elomar, O Eremita, com Dênisson Padilha; A Ludicidade na 
Literatura de Cordel, com Antônio Barreto. 
 
Há, ainda, a apresentação musical Cartas Contemporâneas, com Sapiranga. 

VEÍCULO TÍTULO 

A Tarde Professor de filosofia lança livro no Rodin 

O professor Luciano Santos lança amanhã, às 19 horas, no Palacete das Artes Rodin 
Bahia, o livro Osujeito encarnado – A sensibilidade como paradigma ético em Emmanuel 
Levinas. O escritor Luciano Santos é professor de filosofia da Universidade do Estado da 
Bahia (Uneb), doutor em filosofia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul 
(Pucrs), com estágio no Institut Catholique de Paris Université de Poitiers, e membro do 
Centro Brasileiro de Estudos sobre o Pensamento de Emmanuel Levinas, que alerta para a 
emergência de se repensar os caminhos da filosofia. 

VEÍCULO TÍTULO 

A Tarde Árvore é tema de exposição no Pelô 

O artista visual Willyams Martins inaugura a exposição individual A Árvore já é a Imagem 
do Mundo, amanhã, às 19 horas, no Centro Cultural dos Correios (Pelourinho). São fotos, 
objetos e instalações, no total de 16 trabalhos, que podem ser vistos diariamente pelo 
público, de sexta-feira até o dia 31 de janeiro, das 10 às 18 horas. O artista trabalha com 
matérias-primas como folhas, caules, livros, galhos, hortaliças, diamantes, adubo, 
sementes e ouro para ressaltar a importância das árvores. 
 
O título foi retirado do livro Mil platôs,dos franceses Gilles Deleuze e Felix Guattari. 
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A Tarde Catálogo dos Salões Regionais de Artes da Bahia surpreende 
com novo projeto e mais conteúdo 

Artes Visuais Publicação traz trabalhos de 63 artistas premiados, homenageados e que 
receberam menções em 2007 e 2008 
 
Cássia Candra - Poderia ser uma publicação clichê, com texto de apresentação e belas 
imagens deobras de arte sobre fundo neutro de papel couchê. Mas o Catálogo dos Salões 
Regionais de Artes Visuais da Bahia 2007-2008, que a Fundação Cultural do Estado da 
Bahia – Funceb, vai lançar amanhã, às 18 horas, no Museu de Arte Moderna – MAM-BA, 
abre mão do formato de anos anteriores e se assume como um projeto mais ousado. 
 
Ao apresentar trabalhos dos 63 artistas premiados, homenageados e que receberam 
menções especiais nos Salões de 2007 e 2008, a publicação de 120 páginas pretende criar 
um espaço funcional, que possibilite uma troca importante entre a prata da casa e os 
grandes gestores de arte do País. 
 
A Associação Brasileira de Críticos de Arte, o MAM-BA e o Museu de Arte de São Paulo 
(Masp), o Centro Cultural Dragão do Mar, de Fortaleza, e colunistas de arte de impressos 
de grande circulação são alguns dos destinatários do catálogo, com tiragem de mil 
exemplares. A informação é de Dilson Midlej, diretor de artes visuais da Funceb, um dos 
organizadores da publicação. 
 
“A idéia é de valorização dessa produção simbólica e de inserção desses artistas no sistema 
de arte. E a expectativa é dar visibilidade a esta produção fora do Estado”, diz Dilson, 
enfatizando que a iniciativa se sustenta em sua principal meta: “Possibilitar um registro 
histórico de todos esses talentos”. 
 
Rigor de conteúdo O diferencial da edição é o conteúdo, que vai além da informação 
iconográfica. Os textos informam sobre as obras e seus criadores e contém ainda 
depoimentos de membros das comissões de premiação. “O catálogo deu um salto 
qualitativo grande, já que agora conta com análise de conteúdo”, considera Alejandra 
Muñoz, professora de História da Arte da Escola de Belas Artes da Ufba, que assina o texto 
crítico da publicação. 
 
“A idéia era essa, fazer um catálogo com rigor de conteúdo”, confirma o artista visual e 
professor da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, Ayrson Heráclito, que organizou 
a publicação com Dilson Midlej. 
 
Para Ayrson está muito claro que ao apresentar os artistas, a iniciativa agrega um outro 
valor, que é o de “funcionar como instrumento de agenciamento estético”. 
 
Ele explica que cada um dos autores das obras são apresentados não só através dos 
trabalhos que os destacaram nos salões como por meio dos depoimentos e de seus 
contatos. 
 
“A proposta é excelente. Tudo o que o artista quer é divulgar o seu trabalho e muitas vezes 
não consegue”, reconhece a fotógrafa Iraildes Mascarenhas, de Salvador, que recebeu 
menção especial com as obras Baiana em Movimento I e II no Salão Regional de 
Alagoinhas, em 2008. 
 
O catálogo parece um espaço ainda mais importante para artistas do interior, como 
Lithosilva, que vem se dedicando a uma pesquisa sobre os tupinambás, e a ceramista 
Márcia Almeida, que se destacaram em salões do ano passado e,a partir de 
então,ampliaram sua participação. “Descobrimos que os salões são um caminho 
interessante.Agora estou participando do Salão de Porto Seguro e Lithosilva, do Salão de 
Valença”, conta a artista. 



 
Analisando a cena do interior, Alejandra Muñoz pensa que “se trata de uma produção 
expressiva e qualitativamente importante”, mas pondera a necessidade de mais 
investimento: “Vimos que estes artistas caminham sozinhos. 
 
Com mais estrutura,melhoraria o panorama. Seria interessante se tivessem oportunidade 
de fazer pequenos cursos e intercâmbios”, sugere. 
 
Para a professora, os salões vêm funcionando como um dado importante para futuros 
investimentos na área: “São um termômetro para direcionamento e estruturação de 
algumas ações que poderiam interferir positivamente”. 
 
CATÁLOGO DOS SALÕES REGIONAIS DE ARTES VISUAIS DA BAHIA 2007-2008 / 
LANÇAMENTO AMANHÃ, ÀS 18H /GALERIA 1 DO MUSEU DE ARTE MODERNA DA BAHIA / 
AV. CONTORNO, S/N° / ENTRADA FRANCA A publicação quer possibilitar uma troca entre a 
prata da casa e os grandes gestores de arte do País 
 
O diferencial é o conteúdo, que vai além da informação iconográfica e informa sobre as 
obras. 

VEÍCULO TÍTULO 

A Tarde Evento é um estímulo para os artistas do interior do Estado 

Nem, um escultor de Juazeiro, premiado oito vezes na carreira de 23anos, temos Salões 
Regionais de Artes Visuais da Bahia como principal referência. Autodidata, conta que em 
2000 se inscreveu no edital para seleção no Salão de Alagoinhas. “Foi a primeira vez que 
participei de um evento de arte”, conta. 
 
Saiu do salão com o reconhecimento do trabalho, que mereceu menção especial, e admite 
que este foi o impulso que precisava. 
 
Se inscreveu em muitos outros eventos, prêmios importantes como o Salão de Valença, no 
2º Ano Internacional do Planeta, em São Paulo e na VI Bienal do Recôncavo, e realizou 
exposições em Berlim e Londres. 
 
Solange Farkas, diretora do MAM-BA, destaca que os salões vêm tendo um papel 
importante com sua “estratégia da inclusão de valores emergentes”, além de terem se 
tornado “dinamizadores do circuito de arte local”. 
 
A idéia, de acordo com Dilson Midlej, diretor do setor de artes visuais da Funceb, é que “os 
salões funcionam como uma espécie de mapeamento dessa produção, representada 
através de todas as linguagens”. 
 
Os Salões Regionais de Artes Visuais da Bahia tiveram início em 1992. A cada ano são 
produzidas três mostras em espaços de cidades baianas, além de exposições com as obras 
premiadas em Salvador. Este ano foram realizados salões em Valença, Juazeiro e Porto 
Seguro. 

VEÍCULO TÍTULO 

A Tarde Thriller Tocaia no Asfalto, de Roberto Pires, é exibido após 
restauração 

Clássico do Ciclo Baiano de Cinema, realizado em 1962, ganha sessão na Sala Walter da 
Silveira 
 
João Carlos Sampaio Crítico de cinema - Aprimeira exibição da cópia restaurada do 
thriller baiano Tocaia no Asfalto(1962), de Roberto Pires, acontece hoje, às 19 horas, na 



Sala Walter da Silveira, com entrada franca. A partir desta sessão, o público ganha de 
volta uma pérola da cinematografia nacional dos anos 1960. O filme é uma equilibrada 
interseção entre o folhetim policial e o drama político, modelo que consagrou cineastas 
como o grego Costa Gavras. 
 
Terceiro filme de Pires, Tocaia no Asfalto deixa claro o gosto do cineasta pela narrativa 
clássica, pelo filme de gênero, que Hollywood sempre buscou. A reconhecida habilidade de 
artesão do diretor baiano garante uma qualidade acima da média, a despeito da carência 
de recursos técnicos. 
 
Contemporâneo de Glauber Rocha e contaminado pelos ventos de uma arte preocupada 
com a sociedade, característica típica do Cinema Novo, Pires consegue criar um filme de 
entretenimento sem deixar de fazer denúncia. 
 
A trama central traz Agildo Ribeiro – bem antes de se tornar um dos grandes comediantes 
brasileiros – no papel de um matador de aluguel contratado para eliminar um político 
corrupto, interpretado pelo ator Milton Gaúcho. 
 
A figura do pistoleiro de sangue frio não condiz com a personalidade (bem construída) do 
personagem de Agildo, um tipo atormentado, que destila sua angústia em meio ao 
ambiente viciado do submundo (hospedase num prostíbulo). 
 
Numa situação aparentemente invertida à deste anti-herói está a figura impoluta do 
político, um homem quase ingênuo, interpretado por Geraldo Del Rey. Ele circula nas altas 
rodas, mas sem se contaminar pelo poder sedutor do dinheiro. 
 
De certa forma, os tipos de Agildo e Geraldo são como duas facetas de uma mesma crença, 
que tem a ver com valores morais e um certo código de conduta baseado na retidão e na 
justiça. 
 
No lado oposto, estão os homens de mau caráter, como o tipo de Milton Gaúcho. 
 
Os bons diálogos atacam desde as negociatas dos bastidores da política até a superlotação 
do sistema carcerário. Pires não se exime de trazer ainda elementos de romance, já que os 
brutos também amam e o matador se apaixona (pela personagem de Arassary de Oliveira). 
Apresenta também reviravoltas com a presença de Antonio Pitanga na pele de outro 
pistoleiro na trama. 
 
O elenco traz, por fim, os atores Othon Bastos e Jurema Penna, numa aventura que 
alinhava bem todos os elementos propostos a partir da mão segura de Roberto Pires, autor 
desta película surpreendente. 

VEÍCULO TÍTULO 

A Tarde Mais dois filmes de Roberto Pires vão ganhar cópia nova 
Além de Tocaia no Asfalto, outros dois filmes do cineasta baiano Roberto Pires (1934-2001) 
vão ganhar cópia nova. Um deles, o mais conhecido da filmografia do diretor, é A Grande 
Feira , que foi citado pelo secretário Márcio Meirelles, durante o evento de lançamento do 
trabalho de restauro de O Leão de Sete Cabeças , de Glauber Rocha. 
 
Na solenidade, que aconteceu no mês passado, no 42º Festival de Brasília do Cinema 
Brasileiro, Meirelles se dirigiu a Petrus Pires, filho do cineasta e figura central na luta pela 
restauração da obra do pai, pedindo um projeto de recuperação para A Grande Feira, que 
pode ser restaurado por iniciativa direta do governo do Estado da Bahia. 
 
O esforço de Petrus Pires tem rendido muitos frutos, seja no seu trabalho como cineasta 
(coautor do documental cinebiográfico O Artesão dos Sonhos , sobre Roberto Pires), seja 
na ação para trazer de volta o primeiro filme de longa-metragem rodado na Bahia, o 
clássico Redenção, lançado em 1959. 



 
Redenção Pioneira estreia de Roberto e da famosa lente Igluscope –criação artesanal que 
reproduz o efeito de tela larga do sistema Cinemascope –, o filme Redenção já se encontra 
em adiantado trabalho de restauro, após um longo período desde a sua milagrosa 
redescobeta. 
 
O filme era tido como perdido até se achar uma cópia num acervo particular, no estado de 
Pernambuco. Será o próximo filme de Roberto Pires a renascer das cinzas 
 

VEÍCULO TÍTULO 

Correio Museu expõe 83 grandes obras da arte brasileira nos últimos 
60 anos 

 
Ana Cristina Pereira | Redação CORREIO  

Foi um ano movimentado para o Museu de Arte Moderna da Bahia. Ou talvez seja 
melhor dizer está sendo, pois a instituição, que completou cinco décadas de fundação em 
2009, abre sexta-feira, às 20h, a mostra que simboliza o que a atual administração quer 
oferecer de melhor: os tesouros do acervo próprio, de onde foram pescadas 83 obras para 
a mostra Coleção MAM-BA - 50 anos de arte brasileira. “Estamos num momento histórico 
especial, dando visibilidade a nosso acervo. E é o acervo que determina a importância de 
um museu”, afirma Solange Farkas, 54, diretora do MAM- BA e curadora da exposição.  

 
Pinturas, esculturas e serigrafias do baiano 
Rubem Valentim ocupam Capela do MAM 

Parece contraditório, destaca Solange, mas mesmo com a 
tendência atual de transformar museus em centros culturais - 
e o MAM é cheio de atrativos para isso - as obras que ele 
possui são o seu coração. Por isso, diz, desde que assumiu o 
espaço, em 2007, uma das metas principais era preparar uma 
parte do conjunto para expor.  

Linhas de força 
O trabalho incluiu restauração (reparos, higienização, 
colocação de molduras e suportes), seguros para as obras e 
uma grande pesquisa para dimensionar a importância e 
entender melhor a coleção, que soma 1,3 mil peças. A partir 

de sábado, o público tem a oportunidade de conferir 80 delas, agrupadas em quatro 
grandes núcleos, que ocuparão todos os espaços expositivos.  

O primeiro andar do Casarão abrigará Cinco Pinturas Modernistas, com trabalhos deTarsila 
do Amaral, Flávio de Carvalho, Di Cavalcanti, AlfredoVolpi e Cândido Portinari. E também 
Fotografia, núcleo plural que vai de Pierre Verger a nomes contemporâneos. Já no térreo, o 
Casarão receberá os Contemporâneos, núcleo que inclui pinturas, vídeos, instalações e 
esculturas e foi alimentado anualmente pelos Salões de Artes da Bahia.  

O escultor, pintor e gravador baiano Rubem Valentim (1922-1991) é o único artista que 
conta com um espaço exclusivo, a Capela. Completando a mostra, a Galeria Subsolo traz 
uma Linha do Tempo, que contextualiza as obras expostas, os movimentos artísticos no 
século XX e a própria criação do MAM, em 1960. “São linhas de força e, através delas, 
queremos apontar caminhos para uma identidade do MAM”, explica Solange.  

A partir desta exposição, o museu vai criar um espaço no primeiro andar do Casarão para 
mostras de longa temporada do seu acervo. Com esta exposição, o MAM fecha 2009 com 
chave de ouro. Atraídos por mostras como Cuide de você, da francesa Sophie Calle, cerca 



de 340 mil pessoas visitaram o Solar do Unhão no período. “Tivemos uma resposta 
maravilhosa do público. Isto é um fato histórico”, comemora Solange.  

Para 2010, as prioridades são a construção da Reserva Técnica (espaço para guardar as 
obras), cujo projeto encontra- se na mão do governador Jaques Wagner, e formatar o novo 
Salão de Arte da Bahia, que foi suspenso este ano para reformulação e passará a ser 
bienal.  

Fotografia  
Volumosa e variada, a coleção de fotos é um dos destaques do MAM. Tendo como ponto de 
partida os registros clássicos de Pierre Verger (1902-1996), chega a autores 
contemporâneos como Mário Cravo Neto (1947-2009) e outros ainda mais novos, a 
exemplo de Caetano Dias, Luís Braga, Pedro Motta, Milena Travassos e Danillo Barata.  

 
Foto de Danilo Baratta é uma das que integram a exposição 

“A pluralidade de procedimentos técnicos e as diferentes regiões geográficas dos autores 
caracterizam a coleção”, avalia o crítico e curador Rubens Fernandes, que analisou o 
conjunto para o livro MAM-BA, publicado no ano passado pela Coleção Museus, do Instituto 
Cultural J. Safra  

Modernistas  
Neste módulo da exposição Coleção MAM-BA - 50 anos de arte brasileira estão cinco 
trabalhos referenciais do período modernista, como O touro (Boi na floresta), assinado por 
Tarsila do Amaral em 1928; e Retrato (1941), de Di Cavalcanti. “São obras que ressaltam 
tendências da arte brasileira da primeira metade do século 20”, comenta a crítica de arte e 
historiadora Aracy Amaral. As outras três são Retrato de Oswald de Andrade e Julieta 
Bárbara (1939), de Flávio de Carvalho; Casas (1957), de Alfredo Volpi; e Vendedor de 
passarinhos (sem data), de Cândido Portinari.  

 
Retrato (1941) de Di Cavalcanti 



 
O touro (Boi na floresta) de Tarsila do Amaral 

Contemporâneos  
Multiplicidade temática e de suportes. A coleção de trabalhos contemporâneos do MAM, 
como destaca a curadora Cristiana Tejo, condensa a pluralidade característica da produção 
artística feita a partir da década de 1970. São peças como o quadro Tropicália, do mineiro 
Iuri Sarmento, releitura da capa do disco homônimo de 1968, e a instalação do baiano 
Marepe. 

 
Tropicália, do mineiro Iuri Sarmento 

 
Instalação do baiano Marepe 

Mostra terá atividades educativas  
Visitas mediadas, cursos, palestras e oficinas integram a programação de atividades 
educativas que acompanhará a exposição Coleção MAM-BA 50 anos de arte brasileira. Um 
dos destaques será o curso Histórias e leituras para um acervo em formação, dividido em 
cinco módulos, conduzidos por curadores convidados, como os pesquisadores Dilson Midlej, 
Aracy Amaral, Cristiana Tejo e Kabengele Munaga.  



O primeiro começa no dia 2 de março. Um pouco antes da abertura da exposição, 
na sexta, às 18h, acontece o lançamento do Programa Ibram de Fomento aos 
Museus - 2010, com a presença do ministro da Cultura, Juca Ferreira, do 
governador Jaques Wagner, do secretário de Cultura, Marcio Meirelles, e do 
diretor do Ibram, José do Nascimento. Para conferir todos os eventos ou agendar 
visitas acessar o site www.mam.ba.gov.br  ou pelo telefone (71) 3117-6139.  

Serviço 
Exposição - Coleção MAM-BA - 50 anos de arte brasileira 
Artistas - Vários 
Onde - Museu de Arte Moderna da Bahia (Av. Contorno) 
Abertura - Sexta (18), às 20h 
Visitação - até 28 de março, de terça a domingo (13h às 19h) e aos sábados (13h às 21h), 
gratuita 
 

VEÍCULO TÍTULO 

Tribuna da Bahia Cidades baianas ganham bibliotecas 
 
Cristiane Flores- A Secretaria de Cultura através da Fundação Pedro Calmon, órgão 
responsável pelas bibliotecas estaduais, em parceria Ministério da Cultura (Minc), está 
promovendo a instalação de bibliotecas em municípios baianos. De acordo com nota 
publicada no Diário Oficial do Estado da Bahia, foi inaugurada na última sexta-feira, dia 11 
de dezembro, primeira Biblioteca Pública Municipal de Jandaira. A população da cidade terá 
acesso a um acervo de aproximadamente 3 mil livros, desde literatura infanto-juvenis, 
romances, livros de pesquisas e obras sobre temas como filosofia e literatura. 
 
Atualmente 359 municípios baianos possuem bibliotecas; dos 58 que não possuem este 
equipamento, 54 já foram contemplados com o Programa Livro Aberto. Estão agendadas 
10 implantações para janeiro de 2010. A meta do governo é que no primeiro semestre de 
2010 seja zerado o número de municípios baianos sem este importante espaço. 
 
A instalação cumpre determinação do governo federal. Depois de seis anos, a Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania da Câmara dos Deputados aprovou por unanimidade 
proposta  da ex-deputada federal, Ester Grossi, para que toda escola, pública ou privada, 
tenha obrigatoriamente uma biblioteca . 
 Marilene Betros, vice-coordenadora da Associação dos Professores Licenciados Bahia 
(APLB/Sindicato), considera essencial as escolas possuírem bibliotecas com profissionais 
capacitados. “Consideramos fundamental que cada escola possua uma biblioteca, para que 
os alunos não precisem sair do ambiente escolar para realizar pesquisa. A gente sempre 
defendeu que escolas possuam não só biblioteca, como também, info-centro com 
manutenção adequada dos computadores. É importante ressaltar que uma biblioteca não 
se trata apenas de uma sala repleta de livros, é necessário um profissional capacitado não 
só para cuidar de maneira adequada das obras como também, orienta os estudantes”, 
opina Marilene. 
 

VEÍCULO TÍTULO 

Tribuna da Bahia Arte nas ruas 
 
Elielson Barsan - Nada de muros pichados, sujos ou com propagandas. Além das belezas 
naturais, a orla marítima de Salvador passou a exibir uma nova paisagem: muros coloridos 
e revitalizados com a arte do grafite. Ontem pela manhã, cerca de 30 grafiteiros do 
programa Salvador Graffita, da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer (Secult), 
realizaram o último mutirão do ano e presentearam a cidade com a transformação do muro 
do antigo clube do Esporte Clube Vitória, no Jardim Armação, num mural artístico com 
mensagens de boas vindas para 2010. 
 
A ação faz parte do projeto Orla Mais Bonita, que já contemplou mais de dez muros, do 
Jardim de Alah a Itapuã, embelezando ainda mais a região. O secretário Carlos Soares fez 



questão de prestigiar o encontro e falou sobre a importância do programa. “O Salvador 
Graffita é um dos projetos de inclusão mais especiais que a cidade possui. As escolas 
recém-inauguradas ganharam mais vida, os viadutos estão mais coloridos, e agora a orla 
marítima está ficando ainda mais bela”, declarou o secretário, que fez questão de deixar a 
sua marca nas pinturas e arriscou alguns traços com as latas de spray. 
 
Como forma de agradecimento e reconhecimento pelo trabalho desempenhado no ano de 
2009, o secretário sorteou três cestas de Natal entre os artistas. O grafiteiro Luiz Paulo, 
conhecido como Zig, foi um dos sorteados e não escondeu a alegria. “Nem podia imaginar 
ganhar um cesta de Natal do secretário. Meu Natal chegou mais cedo e esta cesta veio em 
boa hora. Foi um gesto muito bonito da parte dele”, comemorou. 
 
Integrante do Salvador Graffita desde 2005, o grafiteiro Gleidiston Silva, o Gringo, falou 
sobre a importância do programa. “A arte liberta e espero que todo mundo que passe pela 
Orla de Salvador, ou por qualquer outro ponto da cidade, perceba que o grafite é uma 
forma de representação artística. É através das tintas que expressamos as alegrias e 
sofrimentos do cotidiano”, ressaltou Gringo. 
 
“Os grafiteiros atuam em muros públicos que estão abandonados, ou privados, mediante 
autorização do proprietário, evitando a pichação desordenada e a sujeira e com o intuito de 
deixar a cidade mais bonita e mais colorida”, conclui Amine Leitão, técnica do Salvador 
Graffita. 
 
O Salvador Graffita foi iniciado em 2005 quando o prefeito João Henrique decidiu 
transformar a pichação desordenada e ilegal em arte, emprego e inclusão social. O 
programa também tem como objetivo inserir os pichadores na limpeza e melhoria estética 
da cidade. 
 
Desde 2008, sob o comando da Secretaria Municipal da Educação, Cultura, Esporte e Lazer 
(SECULT), os grafiteiros colorem as fachadas das escolas da rede municipal e estimulam 
novos conhecimentos aos estudantes, com temas que elevam a cultura da paz e fomentam 
a preservação do patrimônio público. 
  
Já são mais de 40 escolas e creches da Rede Municipal de Ensino contempladas pelo 
programa, além de diversas localidades da cidade como Ribeira, Vasco da Gama, Hospital 
Couto Maia, Irmã Dulce, escolas estaduais e particulares, entres outros. 
 
Durante estes anos foram promovidos diversos encontros e pinturas especiais, a exemplo 
da realização das temáticas para a Copa de 2006 e STOCK CAR, em agosto deste ano. 
Além disso, são realizadas semanalmente oficinas de grafite nos bairros de Massaranduba, 
Uruguai, Ribeira e Saramandaia, levando às crianças desses bairros o conhecimento sobre 
a arte de rua. 
 

VEÍCULO TÍTULO 

Tribuna da Bahia Coluna Alex Ferraz 
 
Livros - Editores independentes terão maior facilidade para consignar seus livros nas 
livrarias do Estado da Bahia. É o que garante o decreto anunciado pelo secretário de 
Cultura, Márcio Meirelles, no último domingo, dia 13, durante a Feira de Livros do Teatro 
Castro Alves. A partir de agora, o editor independente, pessoa física, não precisará mais 
emitir nota fiscal avulsa, podendo registrar a entrega através de documento de controle 
interno da livraria, onde conste descrição, quantidade, valor e a data da entrega do 
produto e a identificação do remetente. O Decreto foi publicado na edição do Diário Oficial 
do dia 12 de dezembro e passa a valer a partir desta data. 
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A Tarde On Line Mariene de Castro se apresenta no Centro Cultural da 
Barroquinha 

 
Edgar de Souza | Divulgação 
 
Projeto Santo de Casa, com Mariene de Castro e 
convidados no Espaço Cultural da Barroquinha 

A partir desta sexta-feira, 18, a cantora Mariene de 
Castro leva ao Espaço Cultural Barroquinha (antiga 
igreja de Nossa Senhora da Barroquinha), a sexta 
edição do projeto “Santo de Casa”, para agitar a 
temporada de ensaios de verão em Salvador. “A ideia é, 

contradizendo o ditado popular, mostrar que a cultura feita na nossa casa tem muito 
valor”, destaca Mariene.  

A artista será a anfitriã dos encontros multiculturais que promoverão o intercâmbio entre 
diferentes linguagens artísticas como música, culinária, artesanato, cinema, entre outras. 
Estes encontros acontecerão a cada quinze dias, a partir das 18 horas.  

Cada evento terá dois grupos ou artistas de samba como convidados, um deles do interior 
da Bahia. A primeira noite musical será iniciada por Rita da Barquinha e a segunda atração 
será o grupo Filhos de Gandhy. Para fechar a noite, a cantora sobe ao palco para mostrar 
ao público seu repertório com canções como “Ilha de Maré”, de Valmir Lima e Lupa e “Vi 
Mamãe na Areia", composta por Roque Ferreira.   

Serviço  
Projeto “Santo de Casa – Ensaios com Mariene de Castro”  
Quando: 18 de dezembro, a partir da 18h. Outros shows serão nos dias 1º, 15 e 29 de 
janeiro. Em fevereiro, acontece nos dias 5 e 19. 
Onde: Espaço Cultural Barroquinha (antiga igreja de Nossa Senhora da Barroquinha) 
Quanto: R$ 30 (pista) e R$ 50 (camarote) 
Informações: 71- 3334-7350  
 

VEÍCULO TÍTULO 

Ibahia MAM abre exposição dos 50 anos de arte brasileira 
 
O Museu de Arte Moderna da Bahia abre a exposição Coleção MAM/BA | 50 Anos de Arte 
Brasileira, na sexta-feira (18), às 20h, com 80 obras de seu acervo que ilustram 
momentos-chave da história da arte brasileira. 
 
O evento ocupa todos os espaços expositivos do Solar do Unhão e se divide em quatro 
núcleos: Modernistas, Fotografia, Rubem Valentim e Contemporâneos. A abertura também 
será marcada pelo lançamento do Programa Ibram de Fomento aos Museus/2010. 
 

VEÍCULO TÍTULO 

Ibahia Cortejo estará nas ruas do Pelourinho nesta quinta 
 
O Centro de Cultura e Arte Pelourinho (Cecap) realizará no dia 17 de dezembro, às 15h, 
um cortejo com adolescentes em medida socioeducativa pelas ruas do Pelourinho. 
 
Com o tema ‘Paz no Mundo, Paz em Salvador’, o cortejo pretende percorrer as ruas do 
pelourinho e se concentrar no 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. 
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Bahia Noticias Prefeito manda reformar ruas do pelô 
 

Foto: Divulgação/Secom 
  
Com a assinatura de uma ordem de serviço, o prefeito João 
Henrique deu início a obras de recuperação das ruas a Oração e 
Três de Maio, localizadas próximas ao Terreiro de Jesus, no 
Pelourinho. A ação faz parte da revitalização do Centro Histórico, 
assumida pela prefeitura meses atrás, e pretende recuperar 640 
metros quadrados da Rua Três de Maio e 270 metros quadrados 
da Rua da Oração. Ambas vão passar por recuperação da rede de 
drenagem e das calçadas, ganharão iluminação mais moderna e 
pavimentação com paralelepípedo, respeitando o padrão 
arquitetônico do Centro Histórico. As obras também hão de 
reduzir a freqüência de criminosos e usuários de drogas, que 
vinham se acumulando nas duas ruas devido ao processo de 

degradação avançado que havia nos locais. 
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Bahia Já Centro Histórico de salvador pede pelo amor do senhor um 
Papai Noel  

 
 

  Miudinhas globais: 
 
  1. Natal é tempo de luzes, alegria, 
confraternização e do advento do Senhor. 
Todas as cidades de origem cristã decoram 
seus centros históricos e fazem o melhor que 
podem para criar um ambiente de festa. Isso 
é no Brasil e no mundo. Natal, no Rio Grande 
do Norte está uma beleza. O centro de 
Frankfurt, Alemanha, um primor. Floripa, São 
Paulo, Recife e assim por diante. Até NY que 
tem população predominante evangélica se 
enfeita toda. 
 
  2. Pois dito, Salvador, que tem o nome do 
Senhor, a nossa querdissima capital baiana 
está com seu centro histórico sem decoração 

natalina, sem uma árvore de Natal, apenas com umas peças de iluminação na Rua Chile 
que era melhor não ter colocado. O Terreiro de Jesus sem uma gurilanda, sem um 
ramalhete, uma vergonha. Se soubesse que estava assim tinha passado no Le Biscuit e 
comprado umas bolas para colocar na cruzeiro de São Francisco. 
 
  3. Nem é preciso dizer o que acontecia até pouco tempo nos governos de César 
Borges/Paulo Souto, Estado, e Antonio Imbassahy, prefeitura. Tânia Simões e Eliana 
Dumet decoravam tudo, levavam bandas, instalavam quermeses, e Coral das Crianças da 
Cidade do Salvador com Keiler Rego à frente dava um show. Havia um clima de Natal e 
não se onerava os cofres públicos com tais iniciativas. 
 
  4. Hoje, santo pai! Nem parece que estamos na cidade do Salvador. Perdoai Senhor! 

Foto: BJÁ

Salvador, a terra do Senhor, do 
salvador, sem alegria com a festa 

do Natal 



                                                            ** 
 
  5.  Artistas e personalidades de várias partes do país devem dar o ar da graça na Bahia 
no próximo final de semana. O motivo? A realização da Pacha White Party, importando o 
conceito da tradicional e disputada Pacha Ibiza (Espanha), para fazer Salvador ferver neste 
fim de ano.  
 
  6. O PMDB continua atendendo aos dois senhores (Lula e Serra) até 2010 chegar. 
 
  7. Nesta quinta, 17, posse de Paulo Costa Lima na Academia de Letras da Bahia, 
19h30min.  
 
  8. A representa sindical baiana, antes aguerrida, está murcha com o anúncio oferecido 
pelo governo do Estado de 4% de reajuste salarial para servidores. 
 
  9. Sempre digo, nada como um dia depois do outro. Lembram de Marinalva da Fetrab? Do 
professor Rui, da APLB? Eles ainda existem só que mudaram a forma de agir. 
 
  10. Lembrando que dos R$9.3 milhões das cotas do Carnaval a agência fica com 20%. 
Então, vale R$7.4 milhões. 
 
  11. Comercial gratuito: A Avatim - Cheiros da Terra, empresa especializada em 
aromatização de ambientes, com sede em Ilhéus e escritórios em Ilhéus e Salvador, dá 
mais um importante passo no seu projeto de crescimento, com a inauguração da sua loja-
conceito no Shopping Boulevard 161, no Itaigara, nesta quinta-feira (17), a partir das 19 
horas. 
 
  12. A Setur vai mapear os grupos de capoeira da Bahia. E vai gastar com isso R$157 mil. 
 
  13. A inflação é de 6.9% no ano de 2009. Os planos de saúde subiram 12.9%. 
 
  14. Diz-se que Renato Gaúcho vai trazer Romário para reforçar o Bahia. Cláudio Adão 
ambém ainda está em forma. 
 
  15. A Câmara Municipal homenageou o capitão de fragata, médico e diretor do Hospital 
Naval, Álvaro Figueiredo Bisneto, outorgando-lhe o Título de Cidadão da Cidade do 
Salvador. A iniciativa partiu da vereadora Eron Vasconcelos, a Tia Eron (DEM). 
 
  16. Aviso aos políticos: na festa do Bonfim cuidado com as réplicas da igreja.  
 
  17. A Secretaria de Saúde do Estado anuncia que o Hospital da Criança de Feira terá 
contrato de gestão com Organização Social. Tá vendo! Até Solla muda. 
 
  18. O artista plástico Leonel Matos lê miudinhas todos os dias. Leia também. 
 
  19. Fazendo o maior sucesso na Cantina da Lua a codorna grelhada com farofia.  
 
  20. Pensamento Picante do Dia: - Já que Lula está se achando um rei restaure-se a 
monarquia com Sua Alteza Luiz I. 
 
  21. O Orçamento do Estado 2010 é de R$23.7 bilhões. Só um deputado apresentou 
emendas no valor de R$1 bilhão. 
 
  22. A Câmara Municipal de Salvador realizará sessão especial nesta quinta-feira, 17 de 
dezembro, em homenagem aos 15 anos do Centro de Integração Familiar (Ceifar), 
instituição filantrópica, sem fins lucrativos, que desenvolve um trabalho voluntário no 
bairro de Tancredo Neves, em Salvador.  
 
  23. A solenidade, requerida pelo vereador Téo Senna (PTC), terá início às 15 horas, no 



Plenário Cosme de Farias. 
 
  24. O PV já começou a dar água. Cadê o documento que iriam entregar ao governador 
liberando os cargos ocupados? 
 
  25.  O deputado ACM Neto (DEM) afirmou hoje (15) que o senador César Borges, 
presidente do PR na Bahia, apostaria numa “aventura” se apoiasse o governador Jaques 
Wagner (PT) ou o ministro Geddel Vieira Lima (PMDB) nas eleições do ano que vem. 
   
  26. "César sabe que o seu eleitor está conosco. Ele sabe que nem no PT ou no PMDB, que 
no passado atacavam nosso grupo político de forma violenta e injusta, não vai encontrar 
votos que precisará para se reeleger", declarou Neto.  
 
  27. O democrata disse que César Borges é um político correto e coerente, e que já deu 
provas disso no passado. "Ele foi um dos políticos mais leais ao senador Antonio Carlos 
Magalhães. Agora, como presidente de partido, ele tem a obrigação de conversar com 
todas as correntes políticas e partidárias. Foi assim ano passado, na eleição para a 
prefeitura de Salvador, quando, na hora certa, ele anunciou o apoio a minha candidatura". 
 
  28. É, deputado. Só que os tempos são outros. Agora, esse tipo de nota de ACM Neto 
demonstra a preocupação interna do DEM. 
 
  29. Adolescentes acolhidos pela Comunidade de Atendimento Socioeducativo de Salvador 
(CASE), familiares e funcionários do local participaram de Mutirão de Documentação Civil 
Básica.  
 
  30. A atividade foi articulada pela Secretaria da Justiça, Cidadania e Direitos Humanos, 
em comemoração aos 61 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos (SJCDH). 
 
  31. Foram confeccionadas 48 carteiras de trabalho, 75 carteiras de identidade e 46 
Cadastros de Pessoas Físicas (CPF), documentos emitidos pela Secretaria do Trabalho 
Emprego, Renda e Esporte e pelo Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC) Móvel.   
 
  32. É Nelson Pelegrino antenado com 2010. 
 
  33. Nesta quarta-feira (16), às 14h, o governador Jaques Wagner visita o litoral sul 
baiano para atingir a marca de 12.400 pessoas contempladas pelo Programa Nova 
Geladeira da Coelba, após a substituição e entrega de 593 geladeiras de moradores do 
município de Itabuna e Ilhéus (a 431 km de Salvador).  
 
  34. Além da economia média de 61,4kWh por mês, os eletrodomésticos adquiridos 
utilizam o isobutano, gás refrigerante considerado ecológico, pois não agride a camada de 
ozônio e não aquece o planeta. 
 
  35. O Rasta do Pelô tá precisando trocar sua geladeira. 
 
  36. O Lar Irmã Maria Luíza é uma instituição mantida por doações que acolhe hoje 76 
idosos, muitos deles acamados, em seus três abrigos localizados no bairro da Calçada. 
Uma campanha, realizada pela Ahseb, Sindhosba e Agência de Textos, está arrecadando 
alimentos para a entidade, que serão recolhidos até o dia 18 de dezembro.  
 
  37. Para facilitar a arrecadação das doações, os postos de coleta estão distribuídos em 
várias clínicas situadas em diferentes bairros da cidade. Mais informações sobre a 
campanha no telefone (71) 3082-3752, e sobre o Lar Irmã Maria Luíza no número (71) 
3314-2885. 
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Bahia Já Prefeitura recupera ruas da oração e três de maio no centro 
histórico 

 
As ruas da Oração e Três de Maio, localizadas 
próximas ao Terreiro de Jesus, no Pelourinho, 
estão em obras e até o final de janeiro, 
quando ficam prontas, os motoristas já 
poderão circular livremente por elas. As duas 
vias serão urbanizadas, com a recuperação da 
rede de drenagem e das calçadas, iluminação 
mais moderna e pavimentação com 
paralelepípedo, respeitando o padrão 
arquitetônico do Centro Histórico. 
  
A Ordem de Serviço foi assinada hoje à tarde 
(15) pelo prefeito João Henrique, pelo vice-
prefeito Edvaldo Brito e pelo coordenador da 
Subprefeitura do Pelourinho, José Augusto 
Leal.   

Com recursos da Prefeitura, a recuperação das ruas da Oração e Três de Maio faz parte do 
programa municipal de revitalização do Pelourinho, iniciado em meados do ano, por 
decisão do prefeito João Henrique, sob a coordenação do vice-prefeito Edvaldo Brito. "A 
recuperação de ruas e casarões antigos mexe com a autoestima dos soteropolitanos e nos 
possibilita receber melhor os baianos e os turistas", afirmou João Henrique, durante a 
solenidade, que contou com a presença dos secretários Fábio Motta, da Sesp, Carlos 
Soares, da Secult, do superintendente da Sucop, Luciano Valladares, e assessores.  

 
RUAS 
 
Serão recuperados 640 metros quadrados da Rua Três de Maio e 270 metros quadrados da 
Rua da Oração. Ambas vinham passando por um processo de degradação. Como estavam 
interditadas por conta dos buracos, o local vinha sendo usado como ponto de consumo e 
venda de drogas. Com a reforma, as vias terão circulação de veículos e possibilitarão a 
mobilidade das equipes de segurança das polícias militar e civil.  As obras serão realizadas 
por meio de convênio entre a Superintendência de Conservação e Obras Públicas do 
Salvador (Sucop) e a Fundação Mário Leal Ferreira.  

Além da recuperação de sua parte física, como melhorias de ruas, iluminação, 
intensificação da coleta de lixo e limpeza de monumentos, o Pelourinho também ganhou 
ações de âmbito social.  
 
Através do projeto Salvador Cidadania, a Setad vem promovendo a reintegração social dos 
cidadãos em situação de rua, possibilitando o retorno para seus locais de origem, 
regulamentação da situação cívica, auxílio moradia e até capacitação para o mercado de 
trabalho. O trabalho é feito por meio de uma equipe multiprofissional que faz a abordagem 
junto aos moradores de rua, verificando suas carências e necessidades, e encaminhando-os 
para os órgãos competentes. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto: Valdir Argolo

A Rua da Oração está sendo 
calçada pela Prefeitura do Salvador 
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Noticia Capital Secretaria de Cultura do Estado anuncia publicização do 
Neojiba 

 
Ter, 15 de Dezembro de 2009 10:20 
 
Amanhã, às 15h30, no foyer do Teatro do ICEIA, a Secretaria de Cultura do Estado realiza 
coletiva de imprensa para anunciar a publicização do NEOJIBA – Núcleos Estaduais de 
Orquestras Juvenis e Infantis da Bahia. Trata-se de um novo modelo de parceria entre 
Governo e sociedade na área da cultura. 
 
Criado em 2007, sob o comando do seu diretor-fundador, pianista e maestro Ricardo 
Castro, também gestor artístico da Orquestra Sinfônica da Bahia, o NEOJIBA já formou 
duas orquestras – a Orquestra Sinfônica Juvenil 2 de Julho (J2J) e a Orquestra Castro Alves 
(OCA), compostas por cerca de 130 integrantes de 9 a 25 anos. Desde o início, as 
atividades do projeto vem sendo desenvolvidas nas dependências do Teatro Castro Alves.  
 
A partir de agora, o NEOJIBA será gerido pela Associação Amigos das Orquestras Juvenis e 
Infantis da Bahia e do NEOJIBA – AOJIN, entidade do Terceiro Setor qualificada pelo Estado 
da Bahia como Organização Social, em um processo de parceria chamado de publicização. 
Com isso, suas atividades passarão a ocupar, em Salvador, o Teatro ICÉIA, no Barbalho, 
que será dinamizado e revitalizado. 
 
Na Bahia, o NEOJIBA é a primeira experiência de publicização na área da cultura no âmbito 
estadual. No município de Camaçari, o mesmo modelo foi adotado para gestão da Cidade 
do Saber, complexo educacional de referência para o estado. No Brasil, somente o Estado 
de São Paulo já registra 38 espaços e programas culturais publicizados, a exemplo da 
Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo – OSESP, da Pinacoteca do Estado e do Museu 
da Língua Português 
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Noticia Capital Decreto da Sefaz facilita consignação de livros 
 
Editores independentes terão maior facilidade para consignar seus livros nas livrarias 
baianas. É o que garante o Decreto anunciado pelo secretário de Cultura, Márcio Meirelles, 
no último domingo (13), durante a Feira de Livros do Teatro Castro Alves. A partir de 
agora, o editor independente, pessoa física, não precisará mais emitir nota fiscal avulsa, 
podendo registrar a entrega através de documento de controle interno da livraria, onde 
conste descrição, quantidade, valor e a data da entrega do produto e a identificação do 
remetente. O Decreto foi publicado na edição do Diário Oficial do dia 12 de dezembro e 
passa a valer a partir desta data. 
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mais.cultura.gov Festival Cine Cultura Viva 

5/12/2009 | Notícias do Mais Cultura 

Parceria entre Cine Mais Cultura e Cultura Viva leva produção recente de curtas a todo o 
país 

Ao longo dos dias 18, 19 e 20 de dezembro, espaços de exibição do Brasil inteiro estarão 
sintonizados na produção nacional recente de curta e curtíssima metragem. Um conjunto 
de 27 Cines da ação Cine Mais Cultura em todo o país, sendo um por estado, exibirão 
conteúdo do I Festival Cine Cultura Viva, que acontece em Brasília entre os dias 16 e 20 
deste mês. A participação dos Cines começa na sexta-feira, dia 18. 



O material a ser exibido no Circuito Cine Mais Cultura é composto pelos 20 curtas 
selecionados para a Mostra Competitiva do Festival, obras com duração de 5 a 26 
minutos finalizadas a partir de 2007, que representam Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio 
de Janeiro, Minas Gerais, Bahia, Pernambuco, Paraíba e Distrito Federal. A curadoria 
responsável pela seleção dos filmes ficou a cargo de Adriana de Andrade, Eládio Garcia e 
João Vargas Penna. O time de jurados será composto por José Eduardo Belmonte, William 
Alves e Adirley Queirós, figuras históricas e do cinema no DF. 

Nas mesas de debate estarão presentes Adilson Ruiz, diretor de Programas e Projetos de 
Audiovisual da SAV; TT Catalão, diretor da Secretaria de Cidadania Cultural – Programa 
Cultura Viva; Orlando Senna, Presidente da Televisão América Latina – TAL; Ivana Bentes, 
diretora da Escola de Comunicação Social da UFRJ; Janaina Rocha, coordenadora do 
programa Ponto Brasil; além de Rodrigo Bouillet, coordenador de rede do Cine Mais 
Cultura, e Antônio Claudino de Jesus, presidente do Conselho Nacional de Cineclubes 
(CNC), que participarão de um debate sobre o cineclubismo como estratégia de circulação 
de curtas. 

“A parceria entre o festival e os cines é mais uma forma de favorecer o encontro e a 
integração do público brasileiro com a produção audiovisual do país, um objetivo comum 
da ação Cine Mais Cultura e da rede Cultura Viva, que atua no âmbito da valorização e 
fortalecimento da diversidade cultural brasileira”, diz Bouillet. 

A ação Cine Mais Cultura disponibiliza, por meio de editais e parcerias diretas, equipamento 
audiovisual de projeção digital, obras brasileiras do catálogo da Programadora Brasil e 
oficinas de capacitação cineclubista, e atende prioritariamente periferias de grandes 
centros urbanos e municípios. 

O Festival Cine Cultura Viva é uma iniciativa do Grupo de Trabalho Audiovisual dos 
Pontos de Cultura e da Casa Verde / Cultura e Meio Ambiente, com apoio da Secretaria do 
Audiovisual e da Secretaria da Cidadania Cultural do Ministério da Cultura (MinC), que 
pretende, ao incentivar a produção de ficção de curta metragem em formato digital, gerar 
maior visibilidade às realizações dos Pontos de Cultura e integrar produtores 
independentes. 

“O Cine Cultura Viva é um espaço que pretende reunir Pontos de Cultura e os melhores 
produtores audiovisuais do Brasil. Deste encontro surgirão infinitas possibilidades. Os 
Pontos, espalhados pelo Brasil, podem oferecer locações, assistentes, técnicos, atores, 
trilhas, artistas de todo tipo e, em contrapartida, num processo de constante troca de 
saberes, aprender com profissionais experientes e melhorar, cada vez mais, a qualidade de 
suas produções”, destaca Bouillet. 

Informações sobre as exibições do Circuito Cine Mais Cultura do Festival estão disponíveis 
em http://www.festivalcineculturaviva.com.br/circuito-cine-mais-cultura.html 
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MinC Dirigentes da cultura tomam posse em Comitê de Articulação 
da Sudene 

Na comemoração dos 50 anos da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste 
(Sudene), e pouco mais de um ano após a reativação da autarquia, mais um movimento 
pelo fortalecimento das iniciativas na região Nordeste se deu na última sexta-feira (11), 
com a instituição e posse do Comitê de Articulação dos Secretários de Cultura da Área de 
Atuação da Sudene. Estiveram presentes na reunião, entre outros: o diretor de 
Planejamento da Sudene, Guilherme Rebouças, a chefe da Representação Regional 
Nordeste do Ministério da Cultura, Tarciana Portella, e os dirigentes dos órgãos de cultura 
do Maranhão, Luiz Henrique Bulcão; do Ceará, Francisco Auto Filho; da Paraíba, Francisco 
Pereira; do Piauí, Sônia Terra; de Sergipe, Eloísa Galdino; da Bahia, Márcio Meirelles; do 



Rio Grande do Norte, Crispiniano Neto; e representando Pernambuco, o coordenador do 
Núcleo de Economia da Cultura da Fundarpe, 
Edgar Andrade. 

Dirigentes de Cultura do Nordeste discutem áreas 
prioritárias para atuação. 

O Comitê, formado por representantes da Sudene 
e pelos secretários de cultura dos nove estados do 
Nordeste, mais Espírito Santo e Minas Gerais, tem 
por finalidade a cooperação “mútua, coordenada, 
sinérgica e compartilhada” nas ações de 
desenvolvimento cultural desta região. Aceita a 
missão, os integrantes do Comitê já têm uma 
primeira tarefa, que é de sugerir modificações no 

caderno de estratégias elaborado pela Sudene, o Plano Regional de Desenvolvimento do 
Nordeste (PRDNE), após as quais o documento será enviado para a Câmara dos 
Deputados, em busca de aprovação enquanto Projeto de Lei. Dentre as propostas descritas 
no PRNDE (clique para fazer o download) estão o fortalecimento do empreendedorismo e 
da organização da sociedade, a capacitação dos nordestinos, a ampliação e modernização 
do setor produtivo e a gestão sustentável do patrimônio ambiental. 

Cada um desses estados deverá entregar também um diagnóstico da Secretaria ou 
Fundação pelo qual é responsável, identificando processos, capacitação e equipamentos, 
material que dará pano pra manga em duas ações. A primeira é a implementação do 
Programa de Fortalecimento dos Órgãos de Cultura, que deve começar a funcionar a partir 
de março de 2010. A ideia, proposta este ano, no Fórum dos Secretários de Cultura do 
Nordeste, é que seja criada uma metodologia de formação para os profissionais de cultura 
na região, de forma a garantir boas práticas na gestão, circulação, produção e 
desenvolvimento da cultura. A segunda é a publicação do primeiro caderno setorial do 
Plano Regional de Desenvolvimento do Nordeste, voltado para a cultura e a economia 
resultante desta. 

Ampliação 
Durante a reunião, os presentes votaram por convidar o Ministério da Cultura a participar 
formalmente do Comitê de Articulação dos Secretários de Cultura da Área de Atuação da 
Sudene. Para Tarciana Portella, chefe da RRNE/MinC, o Comitê cria um espaço de 
articulação direta entre gestores, financiadores e pesquisadores, já que podem ser 
convidados membros de outros órgãos, conforme a natureza da discussão: “A Sudene está 
dando uma oportunidade única de os secretários discutirem com instituições de pesquisa, 
gestão e/ou financeiras, que atuam na área. É uma forma de agregar e fortalecer”. 

Confira abaixo os nomes dos membros do Comitê de Articulação dos Secretários 
de Cultura do Nordeste*: 
* Ainda não foram indicados os nomes de titular e suplente dos estados de Alagoas, 
Espírito Santo e Minas Gerais. 

BAHIA 
Márcio Meireles Durval – Titular 
Secretário de Estado de Cultura e Turismo da Bahia 
Carlos Beydrodt Paiva Neto – Suplente 

CEARÁ 
Francisco Auto Filho – Titular 
Secretário de Estado da Cultura do Ceará 
Karine Alves David – Suplente 



MARANHÃO 
Luis Henrique de Nazaré Bulcão – Titular 
Secretário de Estado da Cultura do Maranhão 
Marlilde Mendonça de Abreu – Suplente 
Secretária Adjunta de Estado da Cultura do Maranhão 

PARAÍBA 
José Davi Campos Fernandes – Titular 
Sub Secretário de Cultura do Estado da Paraíba 
Francisco Pereira da Silva Júnior – Suplente 

PERNAMBUCO 
Luciana Azevedo 
Presidente da Fundação de Cultura de Pernambuco – FUNDARPE 
Edgar Andrade - Suplente 
Assessor Especial da Vice-Governadoria 

PIAUÍ 
Sônia Maria Dias Mendes – Titular 
Presidente da Fundação Cultural do Piauí – FUNDAC 
Jairo Gomes Araújo – Suplente 

RIO GRANDE DO NORTE 
Joaquim Crispiniano Neto - Titular 
Diretor Presidente da Fundação José Augusto 
Suplente ainda não informado. 

SERGIPE 
Eloisa Galdino – Titular 
Secretária de Estado da Cultura de Sergipe 
Marcelo Rangel - Suplente 

SUDENE 
Guilherme Maia Rebouças – Titular 
Diretor de Planejamento e Articulação de Políticas 
Fernanda Ferrário de Carvalho - Suplente 
Coordenadora de Gestão da Informação para o Desenvolvimento 

Texto: Maíra Brandão 
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Culturacayru 
.wordpress 

Cairu participa do Curso Gestores Culturais 

A referida capacitação é resultado de um acordo estabelecido entre a SECULT- Secretaria 
Estadual de Cultura da BA e a UFBA- Universidade Federal da Bahia que através da CULT- 
Centro de Estudos Multiidisciplinares em Cultura-CULT, instância da UFBA,  realizou a 
qualificação de Gestores públicos e agentes culturais, membros de ONG’s e associações 
comunitárias dos municípios que compõem o Território do Baixo Sul, e vale lembrar que 
esta capacitação também foi ofecida à Região Metropolitana de Salvador. 

Do Municipio de Cairu estiveram presentes Adelaide Ribeiro, representando o Poder Público 
local, Genildo Amaral representando a FUNCESC-Fundação Cento de Apoio Social de Cairu, 
Ana Rosa Ferreira representando a SBAC-Sociedade Beneficiente Amigos de Cairu e 
Zenaide dos Santos representando a CFM-Cairu, Casa Familiar do Mar. 



Os cursos foram divididos em VI módulos, divididos em encontros semanais que 
aconteciam nas sextas e sábados das 8:00 às 18:00 nos dias: 06, 07, 13, 14, 20 e 21 de 
novembro e 04,05, 11 e 12 de dezembro. 

Em breve disponibilizaremos fotos do curso.. 
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politicalivre Secult anuncia publicização do Neojibá 

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). 
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Enfoquecultural 
blogspot.com 

Encontro de Gestores Públicos de Turismo da Bahia  

terça-feira, 15 de dezembro de 2009 

Jequié participou do Encontro de Gestores Públicos de Turismo da Bahia com outros 149 
municípios que integram as zonas turísticas do Estado. O diretor municipal de Turismo, 
Ricardo Ferreira, aproveitou a ocasião para manter contatos com a coordenadora do setor 
de Regionalização da Bahiatursa, Rose Oliveira, com quem abordou sobre a participação de 
Jequié no projeto “Caminhos do Sudoeste”. Para que isso aconteça, a Prefeitura Municipal 
já vem fazendo um levantamento completo da infraestrutura hoteleira, de restaurantes, 
meios de transportes, transportes urbanos, entre outros, para permitir sua integração já 
em 2010. O Encontro de Gestores Públicos de Turismo da Bahia contou com a presença de 
Domingos Leonelli, secretário de Turismo da Bahia; Emilia Salvador, presidente da 
Bahiatursa; Juliano Matos, secretário de Meio Ambiente; Soraia Sena, representante do 
Banco do Nordeste; Edval Passos, superintendente do SEBRAE-Ba, além dos 
representantes de todas as zonas turísticas do estado, totalizando 150 municípios.No 
Encontro foi feito um balanço das atividades turísticas e o lançamento do programa 
turístico “Crie Raízes na Bahia” em parceria com a Secretaria Estadual de Meio Ambiente. 
Foi assinado Termo de Compromisso entre Secretaria de Turismo e prefeituras que 
entraram nas zonas turísticas do Estado. 
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news.bahiaafro 
filmfestival 

Conferência Experiência da Film Comission de Paulinea – SP 
e relações com Cachoeira/Recôncavo e Salvador. 

Conferência Experiência da Film Comission de Paulinea – SP e relações com 
Cachoeira/Recôncavo e Salvador.  

Participações: Pólo cinematográfico de Paulinea – SP, Instituto de Radiodifusão da Bahia, 
Film Comissions da Bahia e Minas Gerais, Paulo Miguez – Pesquisa de Audiovisual da Bahia, 
PETROBRAS, Secretaria de Audiovisual do MINC, Secretaria de Indústria e Comércio da 
Bahia, Secretaria de Turismo da Bahia, ABD, ABCV, DESENBAHIA, Curso de Cinema da 
UFRB, DIMAS, Casa de Cinema da Bahia, mediação Ponto de Cultura Cineclube Rede 
Terreiro Cultural. 

Local: Auditório do Centro de Artes Humanas e Letras da Universidade Federal do 
Recôncavo da Bahia. 
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webnode.com.pt FUNCEB/SECULT cadastra fanfarras do estado 

Registro de grupos, que segue até o dia 30 de novembro, servirá para revelar 
quantidade e métodos de trabalho de bandas baianas 

Como anda a produção artística das fanfarras da Bahia? Para saber mais sobre este e 
outros tópicos, o Governo do Estado da Bahia está abrindo um processo de 
 cadastramento. Os dados levantados servirão para revelar a quantidade de grupos baianos 
existentes e fazer um levantamento das principais dificuldades enfrentadas por essas 
bandas. Os representantes das fanfarras podem fazer o download do formulário de 
cadastro no site da FUNCEB, imprimir, preencher e, em seguida, enviar pelos Correios ou 
entregar em mãos, no endereço da DIMAC (Diretoria de Música e Artes Cênicas da 
FUNCEB). 

“As fanfarras, que são grupos musicais instrumentais, serão objeto de estudo do Governo. 
Saberemos seus pontos fortes e seus pontos fracos para, futuramente, podermos apoiá-las 
e atender as suas necessidades”, afirma Gilberto Monte, diretor de Música da Fundação 
Cultural do Estado da Bahia. O período de cadastramento vai do dia 15 de outubro ao dia 
30 de novembro. 

Clique aqui e faça o download do formulário, que solicita informações das escolas de 
músicas e quantificação de instrumentos 

Telefone: 71 3116-6619 / Diretoria de Música e Artes Cênicas da FUNCEB 

Quando: 15/10/2009 a 30/11/2009 

Endereço: Fundação Cultural do Estado da Bahia – FUNCEB. DIMAC/Música. Rua Gregório 
de Matos, n° 29 – Pelourinho. CEP: 40025-000 – Salvador / BA 

Link para download do arquivo: 
http://ascomfunceb.wordpress.com/2009/10/15/formulario-de-cadastro-do-programa-de-
fanfarras/ 

Email: musica.funceb@gmail.com 
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MinC - 
cultura.gov 

Circuito Cine Mais Cultura 

Parceria com o Festival Cine Cultura Viva leva a recente produção de curtas a 
cidades de todo o país 

Nos dias 18, 19 e 20 de dezembro, espaços de exibição do Brasil inteiro estarão 
sintonizados na produção nacional recente de curta e curtíssima metragem. Um conjunto 
de 27 Cines da ação Cine Mais Cultura em todo o país, sendo um por estado e no Distrito 
Federal, exibirão conteúdo do I Festival Cine Cultura Viva, que acontece em Brasília, entre 
16 e 20 deste mês. A participação dos Cines começa nesta sexta-feira, dia 18. 

O material a ser exibido no Circuito Cine Mais Cultura é composto pelos 20 curtas 
selecionados para a Mostra Competitiva do Festival, obras com duração de 5 a 26 minutos 
finalizadas a partir de 2007, que representam Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio de 
Janeiro, Minas Gerais, Bahia, Pernambuco, Paraíba e Distrito Federal. A curadoria 
responsável pela seleção dos filmes ficou a cargo de Adriana de Andrade, Eládio Garcia e 



João Vargas Penna. O time de jurados será composto por José Eduardo Belmonte, William 
Alves e Adirley Queirós, figuras históricas e do cinema no DF. 

Nas mesas de debates estarão presentes, pelo Ministério da Cultura, Adilson Ruiz, diretor 
de Programas e Projetos de Audiovisual da Secretaria do Audiovisual (SAv/MinC), e TT 
Catalão, diretor da Secretaria de Cidadania Cultural (SCC/MinC). Também participam 
Orlando Senna, presidente da Televisão América Latina (TAL); Ivana Bentes, diretora da 
Escola de Comunicação Social da UFRJ; e Janaina Rocha, coordenadora do programa Ponto 
Brasil; além de Rodrigo Bouillet, coordenador de rede do Cine Mais Cultura, e Antônio 
Claudino de Jesus, presidente do Conselho Nacional de Cineclubes (CNC). 

“A parceria entre o festival e os cines é mais uma forma de favorecer o encontro e a 
integração do público brasileiro com a produção audiovisual do país, um objetivo comum 
da ação Cine Mais Cultura e da rede Cultura Viva, que atua no âmbito da valorização e 
fortalecimento da diversidade cultural brasileira”, diz Bouillet. 

O Cine Mais Cultura é uma ação do Programa Mais Cultura do MinC e disponibiliza, por 
meio de editais e parcerias diretas, equipamento audiovisual de projeção digital, obras 
brasileiras do catálogo da Programadora Brasil, além de oficinas de capacitação 
cineclubista. A ação visa democratizar o acesso à cinematografia nacional e apoiar a 
difusão da produção audiovisual brasileira por meio da exibição não comercial de filmes. A 
prioridade é atender localidades rurais e urbanas que não possuem salas de cinema, 
localizadas nos Territórios da Cidadania e nas periferias dos grandes centros urbanos. 

O Festival Cine Cultura Viva é uma iniciativa do Grupo de Trabalho Audiovisual dos Pontos 
de Cultura e da Casa Verde/Cultura e Meio Ambiente, com apoio da SAv/MinC e da 
SCC/MinC, que pretende, ao incentivar a produção de ficção de curta metragem em 
formato digital, gerar maior visibilidade às realizações dos Pontos de Cultura e integrar 
produtores independentes. 

“O Cine Cultura Viva é um espaço que pretende reunir Pontos de Cultura e os melhores 
produtores audiovisuais do Brasil. Deste encontro surgirão infinitas possibilidades. Os 
Pontos, espalhados pelo Brasil, podem oferecer locações, assistentes, técnicos, atores, 
trilhas, artistas de todo tipo e, em contrapartida, num processo de constante troca de 
saberes, aprender com profissionais experientes e melhorar, cada vez mais, a qualidade de 
suas produções”, destaca Bouillet. 

Informações sobre as exibições do Circuito Cine Mais Cultura do Festival estão disponíveis 
em www.festivalcineculturaviva.com.br/circuito-cine-mais-cultura.html. 

(Fonte: Assessoria de Imprensa Cine Mais Cultura) 
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Folha de S. Paulo Governo envia nova Lei Rouanet ao Congresso 

Texto fortalece fundo público, alimentado pela União, e exige que empresas 
coloquem recursos próprios em projetos incentivados  
 
Projeto de lei enfrentou resistência nas áreas econômicas; Ministério da Cultura 
define novos critérios para aprovação  
 
Ana Paula Sousa - O setor cultural já estava descrente, e o ministro Juca Ferreira 



evitava falar sobre o assunto publicamente. Mas, finalmente, o projeto de lei que muda a 
Lei Rouanet, responsável por movimentar cerca de R$ 1 bilhão por ano, será protocolado 
no Congresso Nacional. 
No final da manhã de ontem, o Ministério da Cultura (MinC) recebeu o sinal verde há muito 
esperado e, às pressas, começou a organizar a cerimônia de entrega do projeto ao 
Congresso. "Cumpri minha palavra", disse, com certo alívio, Ferreira. "Fechamos um ciclo 
do movimento cultural brasileiro." 
Também ontem, estavam na boca do Congresso as discussões sobre o vale-cultura e o 
Simples, que desonera micro e pequenas empresas culturais. O MinC tinha a expectativa 
de que ambos fossem aprovados entre ontem e hoje e seguissem para sanção presidencial. 
Segundo o secretário-executivo do MinC, Alfredo Manevy, o projeto da Rouanet chega ao 
Congresso com pedido de tramitação urgente/urgentíssima, que asseguraria a aprovação 
em 90 dias. Questionado sobre o envio às vésperas do Natal e sobre a discussão em ano 
eleitoral, Ferreira argumentou: "Foi o tempo necessário. E o Brasil precisa pôr fim ao 
paradigma de que em ano eleitoral não se trabalha". 
Prometida desde o primeiro mandato do governo Lula, a mudança, que deixa apreensivos 
produtores e artistas, passou por uma consulta pública e, depois, ficou seis meses em 
fervura no governo. "A área econômica tem dificuldade de compreender as singularidades 
da cultura", diz Ferreira. "Precisamos nos adequar às metas do governo, mas eu não 
estava disposto a mudar radicalmente o projeto." O ministro refere-se, sobretudo, ao 
incremento do fundo público. 
 
Investimento direto 
A partir de 2010, devem ser disponibilizados, num fundo gerido pelo MinC, R$ 800 milhões. 
"O fortalecimento e a desburocratização do fundo é a grande novidade, porque põe fim à 
busca do patrocínio", diz Manevy. O dinheiro, quase todo do Orçamento, será distribuído 
por meio de bolsas e prêmios. "Vamos construir uma rede de pareceristas, formada por 
especialistas de cada área, que escolherá os projetos." 
A migração de dinheiro para um fundo divide o setor cultural. Alguns defendem que só 
assim se abre espaço para manifestações menos moldadas ao mercado, que tendem a 
encontrar as portas fechadas nas salas dos grandes patrocinadores, interessados em expor 
suas marcas. Para outros, a centralização de poder nos corredores do ministério pode dar 
origem a favorecimentos indesejados. 
Outra mudança que deve causar ruído diz respeito à exigência de contrapartida 
empresarial. A proposta prevê que, para usar benefício fiscal, as empresas devam colocar 
ao menos 20% de recursos próprios num projeto. O texto estabelece três diferentes tetos 
de renúncia: 40%, 60% e 80%. 
"Num primeiro momento, as empresas não eram favoráveis a essa ideia", diz Manevy. 
"Mas o próprio debate público as levou a isso. Tanto empresas estatais quanto privadas 
assumiram esse compromisso, então partimos do pressuposto de que manterão 
investimentos." 
Muitos produtores temem, porém, que a medida acabe por afastar os empresários e 
dificulte ainda mais a captação. Cabe lembrar que apenas cerca de 20% dos projetos 
aprovados pelo MinC conseguem, de fato, patrocínio. 
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Folha de S. Paulo Direitos autorais de intérprete mudam de 50 para 70 anos 
ARGENTINA - DA REPORTAGEM LOCAL 

Mudanças importantes na legislação de direitos autorais na Argentina. 
Foi promulgada ontem a lei que estende de 50 para 70 anos o tempo que os intérpretes 
dos discos se mantêm detentores dos direitos de suas obras. 
A normativa tinha sido sancionada pelo Parlamento argentino em 25 de novembro com 139 
votos a favor, dois contra e sete nulos. 
No Brasil, o direito à propriedade intelectual permanece com os herdeiros até 70 anos após 
a sua morte. 
Das obras dos grandes compositores da música popular brasileira, apenas a de Noel Rosa 
caiu em domínio público- já que o artista morreu em maio de 1937. 


