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VEÍCULO TÍTULO 

Agecom  Cursos do Centro Técnico do TCA inscrevem até dia 24 

Encerram-se na próxima terça-feira (24) as inscrições para os cursos de Desenho Artístico 

e Desenho Técnico para Figurino com Olga Gomez e Miguel Carvalho, promovidos pelo 

Centro Técnico do Teatro Castro Alves (TCA). Os interessados podem fazer suas inscrições 

das 14 às 18h, no Núcleo de Produção do TCA, mediante apresentação do currículo e 

fotocópias da carteira de identidade e CPF, além de pagamento da taxa de inscrição, no 

valor de R$ 10. O número de vagas é de apenas 20 por oficina. 

VEÍCULO TÍTULO 

Agecom Começa venda de ingressos para o Mummenschanz 
 
Já estão à venda os ingressos para a apresentação única do grupo artístico Mummenschanz 

pela Série TCA/Ano 14, que acontece em 1º de dezembro, às 21h, na Sala Principal do 

Teatro Castro Alves. 

Consagrada internacionalmente por criar uma arte inovadora que mistura circo, teatro, 

fantoches e comédia dell’arte em performances repletas de lirismo e humor, a companhia 

traz a Salvador o espetáculo comemorativo dos seus 33 anos, completados em 2005. 

A apresentação tem ingressos a R$ 100 (filas A a P), R$ 80 (Q a Z) e R$ 60 (Z1 a Z11), 

que podem ser adquiridos no TCA, das 12 às 18h, e nos postos dos SACs dos shoppings 

Iguatemi e Barra. 

  
VEÍCULO TÍTULO 

Agecom Festival 5 Minutos chega ao penúltimo dia recheado de 
atrações 

O festival 5 Minutos, da Fundação Cultural do Estado da Bahia (Funceb), entra em sua reta 

final e já começa a deixar saudades. Quem não conferiu as atrações do evento, no entanto, 

ainda tem mais uma chance. Afinal, em seu penúltimo dia, o festival oferece ao público, 

nesta sexta-feira (20), uma programação ampla e diversificada, com mostra competitiva, 

mostras paralelas, curso, oficinas, debates e encontros – tudo voltado para discutir e exibir 

as inovações e tendências do audiovisual brasileiro. A programação completa está no site 

www.dimas.ba.gov.br. 

VEÍCULO TÍTULO 

Agecom Pinte no MAM promove Leitura de Imagens para Crianças 

A partir deste domingo (22), o Projeto Pinte no MAM, coordenado pelo artista plástico 
Maninho de Abreu, passa a contar com mais uma novidade: a atividade Leitura de Imagens 
para Crianças, que tem como convidada a mediadora, a arte-educadora Ana Rachel 



Schimiti. O projeto tem como objetivo promover nas crianças a construção da autoestima e 
confiança, desenvolvendo uma imagem positiva das linguagens por meio da própria 
reflexão e consciência. 

Para isso, a mediadora utilizará imagens artísticas, permitindo aos participantes 
entenderem a pluralidade das artes – culta e popular –, descobrindo e conhecendo seus 
potenciais, e, a partir daí, fortalecendo uma maneira de se relacionar satisfatoriamente 
com o Museu, a obra de arte, e os elementos das artes visuais. 

A iniciativa tem, em cada dia, uma temática diferente. Neste domingo, será trabalhado 
Pinte no MAM com as luzes e brilhos que vêm do mar e da vida marinha, que vai trabalhar 
com animais, plantas e minerais marinhos, relembrando técnicas do uso da colagem, 
desenvolvendo a capacidade de observação e percepção dos contrastes de cores, luzes e 
sombras. 

No dia 29, o tema será Pinte no MAM com inspiração nas Pérolas Imperfeitas, quando os 
participantes poderão treinar a pintura livre, aprender a técnica do espatulado, utilizando o 
reuso do cartão telefônico, incentivando a técnica da deformação intencional, percebendo a 
multiplicidade das cores. 

 
VEÍCULO TÍTULO 

A Tarde OnLine Show de Margareth Menezes encerra celebração do Dia da 
Consciência Negra 

Thiago Fernandes 

Fernando Vivas / Agência A TARDE 

 
A voz potente de Margareth e o ritmo do samba-reggae no encerramento da festa da 
Consciência Negra 

Não havia melhor artista para o show de encerramento das celebrações pelo Dia da 
Consciência Negra em Salvador do que Margareth Menezes. Com uma carreira marcada 
pela valorização da cultura, do ritmo e das tradições negras, ela não decepcionou a 
multidão presente na Praça Castro Alves logo após o Ato Público que contou com a 
presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Na apresentação, Maga fez a alegria dos 
fãs investindo no seu já tradicional resgate dos clássicos do samba-reggae, como "Faraó", 
"Elejibô" e "Raça Negra", canção que abriu o show.  

A cantora também não deixou de fora seu grande sucesso "Dandalunda" e  ainda mostrou 
sua nova música de trabalho, "Saudação ao Caboclo". O show contou com a participação 
especial de Seu Mateus Aleluia, integrante do grupo Tincoãs, da década de 70, e de Tonho 
Matéria.  

A cantora ressaltou sua emoção e felicidade por ter sido convidada para se apresentar 
numa data tão significativa. Sempre engajada com a causa negra, ela não poderia deixar 
de mandar sua mensagem: "é preciso ter sempre amor pelo seu povo, pela sua cultura. 



Não existe justiça sem respeito ao direito de todos os cidadãos, independente da cor da 
pele", afirmou.  

Ganhou o merecido aplauso do público.  

VEÍCULO TÍTULO 

A Tarde OnLine Consciência Negra 2009: Salvador em festa 

Presidente Lula participa das comemorações ao 20 de 
novembro em Salvador.Foto: AP Photo|Riccardo De Luca 

Passeio pela História 

A partir das 11 horas de amanhã, no Palácio Arquiepiscopal (Praça da Sé) estará sendo 
inaugurada a exposição Para que não esqueçamos: o triunfo sobre a escravidão. A 
exposição foi doada à Fundação Pedro Calmon pela Unesco/ONU. A cerimônia terá a 
participação da banda Tambores da Raça, do compositor Adailton Poesia, da Banda Erê do 
Ilê Aiyê e do Grupo de Dança São Gonçalo. 

A mostra é formada por 32 painéis ilustrativos com textos em português e inglês onde são 
retratadas imagens do povo negro e também as atrocidades cometidas pela escravidão. 

A Fundação Pedro Calmon acrescentou à exposição a relação das 31 rebeliões escravas 
ocorridas na Bahia, no período que vai de 1807 a 1837, reveladas nas pesquisas do 
historiador João José Reis.Também será possível conferir a localização das comunidades 
remanescentes de quilombos espalhadas pela Bahia. 

A exposição segue até o dia 4 do próximo mês e a entrada é gratuita. O objetivo do projeto 
é receber estudantes de escolas públicas de Salvador. No local serão realizadas palestras, 
exibição de filmes e atividades recreativas na Biblioteca Móvel. Uma equipe de 
bibliotecárias e arte educadoras vão estar orientado os trabalhos. A parceria da Fundação 
com o Ceafro possibilitou a participação de 18 estudantes cotistas da Ufba como monitores 
da exposição. 

Lavagem aos pés de Zumbi 

A partir das 13 horas, também na Praça da Sé, a Unegro, Olodum,  Male De Balê,  
Muzenza,  Grucon e Associação das Baianas de Acarajé, Vendedoras de Mingau e Similares 
(Abam) realizam um ato público. A manifestação está sendo chamada de I Lavagem da 
Imagem de Zumbi dos Palmares. 

O objetivo é chamar a atenção dos poderes públicos para adotar melhores cuidados com o 
monumento a Zumbi. Da Praça da Sé, o grupo segue para o Campo Grande onde vão ser 
apresentadas, em forma de manifesto público, as reivindicações de entidades do 
movimento negro baiano. 



Marchas 

Atenção quem vai participar das duas mais tradicionais marchas das da Consciência 
Negra:  a organizada pela Coordenação Nacional de Entidades Negras (Conen) sai do 
Campo Grande às 14 horas. 

Já a patrocinada pelo Fórum de Entidades Negras sai da Liberdade às 15 horas. Todas as 
duas se dirigem para a Praça Castro Alves onde a partir das 14 horas acontece o ato 
público organizado pela Seppir, que vai contar com a participação do presidente Lula. 

O presidente vai receber, durante a cerimônia, a Medalha Zumbi dos Palmares, 
condecoração da Câmara Municipal de Salvador. A homenagem foi proposta pela Conen e 
acolhida pelos vereadores. 

VEÍCULO TÍTULO 

A Tarde Honras e resmungos para o Chachá – Tempo Presente 
 
Boa parte de integrantes da comunidade negra de Salvador que foi à abertura da exposição 
O Benin está vivo ainda lá – ancestralidade e contemporaneidade, no Museu Nacional da 
Cultura Afro-Brasileira, anteontem, não gostou (e resmungou muito) da recepção oferecida 
pelo governador Jaques Wagner a Feliciano Julian de Souza, descendente do brasileiro 
Francisco Félix de Souza, o Chachá, tido como o maior mercador de escravos do antigo 
reino do Daomé, hoje Benin, para o Brasil. 
 
O atual Chachá foi recebido com honras de chefe de Estado na Bahia. 
 
Líderes da comunidade negra acharam (com razão) um contrasenso, no Dia da Consciência 
Negra, festejar justamente a figura de um agente ativo do tráfico de escravos. 
 

VEÍCULO TÍTULO 

A Tarde Arte e cultura na esquina – espaço do leitor 
 
Parabenizo a iniciativa do Projeto Hoje é Dia de Esquina, realizado na última terça-feira em 
esquinas do bairro da Pituba.O evento é patrocinado pelo governo do Estado, através do 
Fundo de Cultura da Bahia. Uma ação democrática, valorizando o espaço público urbano 
como palco de manifestações artísticas, culturais e sociais e humanizando a cidade. 
Esperamos que o projeto continue, trazendo novas atrações e percorrendo outros bairros 
de Salvador. 
 
DANIELA GUEDES, DANIELAGUEDS@ GMAIL.COM, SALVADOR-BA 
 

VEÍCULO TÍTULO 

A Tarde Lula anuncia criação de feriado em clima de palanque na 
Castro Alves 

Presidente discursa contra racismo e assina decretos em prol de quilombos 

VÍTOR ROCHA  
 
No clima de comício que marcou as homenagens ao Dia da Consciência Negra,ontem, na 
Praça Castro Alves, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou lei que não sancionou e 
tratou a ministra chefe da Casa Civil, Dilma Roussef, como futura presidente. Ele também 
prometeu curtir o próximo 20 de novembro numa praia baiana, já como feriado nacional, e 
fez forte discurso contra o racismo. 
 
De concreto, Lula assinou decretos para titular 30 comunidades como quilombolas, sendo 



três delas na Bahia. 
 
Lançou também selo quilombola para produtos oriundos destas comunidades. 
 
O presidente tratou o Estatuto da Igualdade Racial, projeto ainda em discussão no 
Congresso, como aprovado. 
 
“No ano que vem nós já teremos um ano de vigência do Estatuto”, declarou. 
 
O projeto, que garante direitos à população negra, foi aprovado numa comissão da 
Câmara, mas ainda aguarda votação no Senado para virar lei. A meta do governo era 
assinalo hoje, mas a oposição evitou. Agora a expectativa é sancioná-lo ainda neste 
ano.(leia matéria na página A11) Praia “No ano que vem, nós estaremos em algum lugar 
da Bahia, eu espero que seja numa praia, para comemorar esse dia da consciência”, disse. 
 
“Ano que vem já será feriado nacional”, completou, sob aplausos, apesar de frustar setores 
do movimento negro que esperavam a assinatura do decreto ontem. 
 
A presidência, no entanto, preferiu esperar a aprovação de um projeto de lei, já em trâmite 
no Congresso, para oficializar o feriado, informou a assessoria de imprensa da Secretaria 
de Promoção da Igualdade Racial. Seria uma forma de dar segurança jurídica ao ato. 
 
Lula disse que sofreu preconceito por ser “pobre e nordestino”, mas que tudo passou 
quando ele virou presidente. 
 
E, se dirigindo a Dilma, disse: “Não sei o que vai acontecer neste país nos próximos anos”, 
falou. “Pode ser que daqui a dois anos, você esteja nesta tribuna e eu esteja ali gritando 
pra você favorecer muito mais à população negra”, completou. 
 
Em seu discurso, Dilma ressaltou a luta dos negros. “O escravo foi sujeito ativo e criativo 
de sua própria história”, declarou, depois de homenagear Zumbi dos Palmares, morto em 
1695, há exatos 314 anos. 
 
Vaias Sobre a política baiana, o ponto marcante do evento foram as vaias ao ministro da 
Integração Nacional, Geddel Vieira Lima (PMDB). Ele subiu ao palco acompanhado do 
presidente da Petrobras, José Sergio Gabrielli, antes do início do ato. Vaiado, se retirou 
discretamente e não foi anunciado pelo chefe de cerimônia. 
 
Uma claque organizada com cerca de 70 pessoas vestindo camisa do PMDB entrou ruidosa, 
mas saiu em silêncio logo depois do ministro. O prefeito João Henrique (PMDB) também 
não compareceu, mas foi representado pelo vice Edvaldo Brito. Em entrevista à Rádio 
Metrópole, ontem, Lula disse que queria ver Geddel e o governado Jaques Wagner (PT) no 
mesmo palanque em 2010. Não foi ontem que isso aconteceu. Wagner, em seu discurso, 
comparou Lula ao líder quilombola. 
 
“Zumbi e Lula são ícones e símbolos da luta do povo negro”. 
 
 
Sociedade civil deu tom de protesto à cerimônia 
CLEIDIANA RAMOS  
 
Em meio a tantas estrelas da política, representantes da sociedade civil quebraram o tom 
protocolar da cerimônia oficial de comemoração ao Dia Nacional da Consciência Negra. Esta 
quebra veio por meio de situações de apelo, protesto e emoção protagonizadas por Valdina 
Pinto, a Coordenação Nacional de Entidades Negras (Conen) e o garoto Edil Nunes Santos, 
respectivamente. 
 
Representante da sociedade civil no palanque montado na Praça Castro Alves, Makota 
Valdina, como é mais conhecida por conta do seu cargo religioso no terreiro Tanuri 



Junçara, dirigindo-se diretamente ao governador Jaques Wagner disse: “Eu quero fazer 
uma denúncia e um apelo ao nosso governador. Que ocorra um fim das mortes dos nossos 
jovens negros”. 
 
Aplaudida efusivamente pelo público, Makota Valdina prosseguiu dizendo que chamaria 
tanto o governador como o presidente de “você”, por ter confiança nos dois.“Não vou 
agradecer o que vocês fazem de positivo, porque vocês estão cumprindo o que foi 
destinado para vocês cumprirem”. Em seu discurso, o governador Jaques Wagner elogiou e 
definiu Makota Valdina como sincera, verdadeira e eventualmente “dura” e completou: 
“Precisamos educar as nossas polícias civil e militar para que entendam que nos bairros 
humildes de Salvador não moram marginais. Mora gente simples e trabalhadora”. 
 
Trio elétrico Já a Conen, organizadora de uma das marchas do 20 de novembro, finalizou o 
ato com um protesto na Praça Castro Alves. Os participantes desistiram de entrar quando 
perceberam as grades com detectores de metal. 
 
“Não fomos avisados que teria aquele tipo de contenção. 
 
Entendemos a questão da segurança, mas é inadmissível alguém imaginar que vai 
conseguir controlar uma massa que participa de uma caminhada”, disse o coordenador 
geral da Conen, Gilberto Leal. De acordo com Leal, as barreiras tornaram impraticável a 
passagem de tantas pessoas ao mesmo tempo. A irritação da direção da Conen foi também 
por conta da pouca visibilidade que foi dada à participação da entidade no processo de 
concessão da Medalha Zumbi dos Palmares ao presidente Lula. 
 
“Fizemos toda a articulação com a Câmara de Vereadores e nem sequer nos citaram”,disse. 
 
Os participantes da marcha da Conen não chegaram às proximidades do palanque, maso 
trio que animava a marcha continuou tocando. 
 
O som acabou atrapalhando a cerimônia no palanque. 
 
Segundo Leal, a manutenção do som em alto volume foi proposital. Após negociações com 
a organização da cerimônia, o som foi diminuído a tempo da fala de Lula. 
 
Choro Durante a cerimônia, foram também anunciados os vencedores do concurso de 
redação sobre Zumbi dos Palmares, realizado pela Secretaria Municipal da Educação e 
Cultura, Edil Nunes Santos, que venceu na categoria de 5ª a 8ª série, chorou ao receber o 
diploma das mãos do presidente Lula. 
 
Foram alguns minutos de abraço apertado entre o menino e o presidente. Depois de ser 
cumprimentado por Jaques Wagner e pela ministra Dilma Rousseff, Edil, aplaudido de pé 
por todas as autoridades presentes, se despediu acenando para a multidão. 
 
 
Presidente volta a assumir o papel de pai dos pobres 
BIAGGIO TALENTO  
Agência A Tarde  
 
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva assumiu mais uma vez o papel de “pai dos pobres” 
no discurso que fez durante a solenidade de concessão de incentivos fiscais à Ford em 
Camaçari. Para uma plateia formada por altos executivos da montadora americana e 
operários contou: “Os meus ministros da Fazenda e do Banco Central falam muito da 
macroeconomia, eu prefiro mostrar essa micro economia, que garante a cidadania de 
milhões de brasileiros que foram marginalizados que só são lembrados pelos políticos em 
época de eleição”. 
 
Provocou gargalhadas com sua sinceridade. “No Brasil em época de eleição rico não presta, 
só presta pobre. Pobre vira santo. \'Nego\' pega criancinha no colo, beija, abraça e vai para 



a televisão e mete o pau no rico, no banqueiro. Depois que ganha as eleições mete o pé no 
pobre e vai almoçar e jantar com banqueiro e empresário”. 
 
Ao contrário dos outros Lula disse almoçar com empresários, “mas não esqueço que eu vim 
dali”. E pediu como única deferência quando deixar o Palácio do Planalto, “ser tratado nas 
ruas como companheiro como tratava antes de eu ser presidente da República”. 
 

VEÍCULO TÍTULO 

A Tarde Jovens que fizeram denúncia de racismo vão às ruas 

Amigos que, erroneamente, foram presos como ladrões vão à Caminhada da Liberdade  

MEIRE OLIVEIRA  
 
Há um ano e 25 dias, a dor só permitia indignação. Ontem, na 9ª Caminhada da Liberdade, 
os jovens Ítala Correia e Henrique dos Santos –que denunciaram ações racistas praticadas 
por um taxista e policiais civis contra eles – protestaram de forma diferente. 
 
Exibiram, pelas ruas do bairro, o orgulho de trazer no corpo marcas de seus ancestrais. 
 
O tema da Caminhada “Basta de violência, repara já”, reforçou a lembrança inevitável do 
que aconteceu com a dupla e mais um amigo naquela noite. “As feridas ainda estão 
abertas, mas venho para que vejam. Mesmo com tudo isso, conseguimos passar por cima e 
brilhar mais. Encaro como um dever participar da caminhada”, contou Ítala, abraçada com 
quem dividiu maus momentos. 
 
Os dois chegaram ao Curuzu por volta das 15 horas, para o evento. Logo seguiram junto à 
multidão que compôs a caminhada, rumo ao centro de Salvador. Embalados pelo som dos 
tambores, reivindicavam direitos elencados nas letras de músicas de grupos como Ilê Aiyê, 
Muzenza, Malê Debalê, Okambi, Os Negões e Cortejo Afro. 
 
Henrique acredita que a alegria do 20 de Novembro não deve esconder, nem resolve o 
problema do racismo. 
 
“As manifestações que ocorrem hoje são vitórias, mas as pessoas continuam a julgar pela 
aparência. O preconceito não deixou de existir”, contou o vendedor, lembrando da 
agressão que classifica como a mais forte que já sofreu. 
 
Ele se refere aos acontecimentos ocorridos há pouco mais de um ano, quando ele, Ítala e 
outro amigo, Saturnino Silva, foram encaminhados à 1ª CP (Delegacia dos Barris) 
comoassaltantes. 
 
Eles pegaram o carro do taxista César Augusto da Silva Purificação Santos, 49, que, 
desconfiado do trio, chamou a polícia. 
 
A matéria sobre o fato, publicada em A TARDE no dia 3 de novembro de 2008, rendeu 
repercussão por um bom tempo. Ítala, estudante de relações públicas e integrante da 
Central Única das Favelas (Cufa), encarregou-se da divulgação do fato. 
 
Impunidade “Fiz um texto e mandei pra toda a mídia alternativa e paraa rede de pessoas 
que tenho contato. Me senti na obrigação de não ficar calada. Para usufruir dos direitos que 
tenho hoje, muita gente passou por momentos difíceis. Precisava dar minha colaboração”, 
afirmou Ítala. 
 
Henrique lembra que recebeu vários e-mails de pessoas reprovando a atitude dos policiais 
e do taxista. “Chegamos a dar entrevista para vários veículos de comunicação e muita 
gente ficou assustada. 
 



Iremos retomar a mobilização para não ser mais um caso”, prometeu. 
 
Após o incidente, as vítimas prestaram queixa no Disk Racismo, na Gerência de Táxi da 
Prefeitura de Salvador (Getáxi) e na Promotoria do Combate ao Racismo, vinculada ao 
Ministério Público da Bahia (MPB). Até hoje aguardam o resultado de todas as ações e 
deuma reunião marcada pela Cufa com representantes da Secretaria de Segurança Pública 
(SSP), que não ocorreu. 
 
“Não teve nenhuma novidade até hoje. Há muito tempo fiquei sabendo que o Ministério 
Público estava ouvindo alguns envolvidos, mas não deu em nada até agora”, contou Ítala. 
 
 
Tambores, cantos e orgulho 
 
Cabelos trançados, colares e outros adereços para caprichar no visual. As reivindicações 
explicitadas em letrasde blocos afro que compõem o Fórum de Entidades Negras foram 
expressas em voz alta pela multidão que acompanhou a 9ª Caminhada da Liberdade, 
ontem. No trajeto entre o Curuzu e a Praça Castro Alves, a população pedia providências 
imediatas contra a violência que vem tomando a capital baiana. “Basta de violência, repara 
já” foi o tema deste ano da Caminhada, chamando a atenção para o grande número de 
jovens, principalmente negros, que vêm sendo mortos em bairros periféricos da cidade. 
 
A partir das 14 horas teve início a mobilização no Curuzu, ponto de partida da caminhada. 
 
Tambores enfileirados na quadra da Senzala do Barro Preto sede do Ilê Aiyê esperavam 
pelos percussionistas que tomaram as ruas por volta das 15h30. 
 
Após o pedido de licença aos ancestrais, os vocalistas, foram entoando sucessos que 
mexiam com as lembranças do público. Foi assim com o ambulante João Francisco Silva, 
50 anos, que sentiu os pelos do braço arrepiarem. “Essas músicas traduzem a gente. 
 
Não tem como não se emocionar”, disse ele, já enxugando as lágrimas. 
 
Feriado O anúncio feito pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva sobre o feriado nacional no 
dia 20 foi assunto entre grupos de amigos e lideranças negras que participaram da 
Caminhada, ontem. 
 
A vendedora Hilcélia Costa Bispo, 32, está ansiosa para a chegada do próximo 20 de 
novembro. 
 
“Se cair dia de sexta ou segunda vai ser ótimo.Vou para a ilha”, disse. De forma contrária 
pensa o técnico em eletrônica Vanderci dos Anjos, 25. “Não acho que não vai ser bom. As 
pessoas vão acabar esquecendo o significado da data. Vai virar mais um feriado. 
 
Prefiro assim, parando a cidade para ver a gente passar preto e lindo”, afirmou. 
 
O presidente do Ilê Aiyê, Antônio Carlos dos Santos, o Vovô, prefere acreditar na 
consciência da população. 
 
“Independente do feriado, iremos continuar mobilizados. 
 
Já fui contra, mas confio na consciência e em ver as ruas cheias mesmo com feriado”, 
espera Vovô. 
 
A professora Carla Dias, 28, por exemplo, promete que seu compromisso com a Caminhada 
será mantido. “Venho por me sentir na obrigação de lembrar a luta dos meus 
antepassados. Manter viva a memória de quem sofreu para a gente sair na rua e 
reivindicar direitos”. 
 



 
Quilombolas sobre o trio 
 
Regularização das áreas de comunidades remanescentes de quilombos foi uma das 
bandeiras de luta defendidas na Marcha da Consciência Negra. Para falar sobre os conflitos, 
diversos quilombolas subiram no trio que seguiu à frente da multidão. Foi o caso de Osório 
Brito dos Santos, um senhor de 73 anos que integra a comunidade de São Francisco do 
Paraguaçu, na c idade de Cachoeira. “Temos travado um luta constante com os fazendeiros 
da área, que querem tirar o que nos dá liberdade, a nossa terra”, revelou. A pauta 
defendida pelos coordenadores da Marcha destacou os conflitos fundiários ocorridos em 
dezenas de comunidades quilombolas da Bahia. 
 
 
Marcha reúne 3 mil pessoas entre o Campo Grande e a Sé 
JULIANA DIAS  
 
Zumbi dos Palmares, Dandara, João Cândido e João de Deus foram alguns dos mártires e 
líderes na luta pela igualdade de direitos que foram evocados ontem, durante a 30ª Marcha 
da Consciência Negra. O percurso do Campo Grande à Praça da Sé, iniciado às 16 horas, 
atraiu cerca de três mil pessoas, entre crianças, jovens e adultos. 
 
A diversidade reinou no evento, com presença como a da Companhia Beto Bittencourt, do 
Estado do Maranhão. 
 
“Esse intercâmbio entre as nossas raízes é importantíssimo. 
 
É uma pena que no meu Estado não tenha um momento como este”, disse a dançarina 
Euricélia Coqueiro, do Maranhão. 
 
Quem também veio de longe conferir a festa foi a californiana Tianna Paschel. “É bonito ver 
a utilização das ferramentas política e cultural num mesmo espaço”, disse. 
 
Durante o percurso, militantes do movimento negro fizeram intervenções a favor das 
políticas públicas voltadas para a população negra. 
 
De acordo com Gilberto Leal, da Coordenação Nacional de Entidades Negras (Conen), a 
Marcha renova o discurso a cada edição. “Neste ano, protestamos contra a violência 
urbana,na qual as maiores vítimas são jovens negros, e pelas titulações das comunidades 
quilombolas”, destacou. 
 
Todos os anos, o trio para na Praça da Piedade, como forma de rememorar os heróis 
negros da Revoltados Búzios. Lá, a makota do Terreiro Tanuri Junçara Valdina Pinto tomou 
a palavra e lamentou: “A fase mais cruel do racismo é quando a juventude negra é 
brutalmente assassinada. E enquanto existir racismo, eu não posso comemorar”. 
 
Bandeiras de luta Na marcha estiveram presentes o deputado federal Luiz Alberto e o 
vereador Moisés Rocha. 
 
Ambos ressaltaram que houve muitas conquistas para a população negra e concluíram que 
os avanços ainda são o início de uma grande caminhada. 
 
“O grau de conscientização e politização que temos hoje é fruto de todas as lutas travadas 
no passado” resumiu Moisés Rocha. 
 
Grupo estréia no evento 
Cerca de 20 crianças e jovens, com idades entre nove e 20 anos, da comunidade 
quilombola Caonge, da região de Cachoeira, estiveram na Marcha da Consciência Negra 
pela primeira vez. Rosane Pereira, de 10 anos, por exemplo, demonstrou bastante 
animação coma passagem dos trios elétricos. “Gostei muito de ter vindo, todo mundo está 



se divertindo”, disse. O grupo faz parte da Escola Cosme e Damião, localizada na 
comunidade. Segundo Juvane Neri, professora da escola, o Dia da Consciência Negra é 
uma tradição no quilombo.“ Esse é um momento de valorização do nosso povo e da nossa 
terra. Ensinamos isso aos jovens, pois eles são a futura resistência”, revelou. 
 
Homenagem ao líder Zumbi 
JULIANA DIAS  
 
Há aproximadamente dois anos a estátua de bronze de 2.20 metros de altura do líder 
Zumbidos Palmaresfoi instalada na Praça da Sé, Centro Histórico. Ontem, no Dia da 
Consciência Negra, diversas organizações e entidades realizaram a primeira lavagem 
simbólica da estátua, em meio a cânticos de religiões de matriz africana, banhos de água-
de-cheiro e voos de pombos brancos. 
 
A emoção tomou conta da Praça, num cenário repleto de baianas de acarajé. “Foi um dever 
cumprido, um grito que estava preso. Essa estátua simboliza toda a nossa luta pelo fim da 
discriminação racial e de gênero”, desabafou Mônica Kalile, presidente do Grêmio Cultural e 
Carnava lesco a Mulherada. Kalile participou da comissão gestora que motivou a instalação 
da estátua. 
 
De acordo com a coordenadora de assuntos de gêneros da Unegro, Ubiraci Matildes, os 
objetivos da lavagem foram a valorização da imagem do líder Zumbi e chamar a atenção 
dos órgãos públicos para o abandono do monumento. 
 
“Essa atividade, além de ser um ato simbólico, é também um ato político. Depois de muita 
luta conseguimos colocar essa estátua, e hoje ela não tem nenhum tipo de manutenção, 
como poda de árvores ao redor ou mesmo iluminação ”, indignou-se. 
 
A coordenadora destacou que o abandono atinge outras estátuas de heróis negros que 
estão instaladas na cidade e não possuem conservação. 
 
“Isso acontece com muito dos nossos heróis, temos o exemplo dos monumentos da Praça 
da Piedade”, frisou. A Unegro foi uma das organizadoras do evento. 
 
Liberdade e Igualdade A Associação de Baianas de Acarajé e Mingau da Bahia reuniu cerca 
de 50 baianas, que participaram da lavagem repletas de jarras de flores e água de cheiro. 
“É um grande orgulho participar desse momento de resistência e luta pela liberdade do 
povo negro”, confessou a baiana de acarajé Maria Lindaura dos Passos, que há mais de 35 
anos está no ramo. 
 
Dezenas de pessoas acompanharam a lavagem simbólica, dentre elas o cabeleireiro Oliver 
Santos. Ele definiu a ocasião como um grande momento para reflexão e motivação da 
população negra na luta pela igualdade de direitos. 
 
“É importante não só pelo fato de ser Zumbi dos Palmares, mas para que lembremos da 
existência de muitos ‘zumbis’ que resistiram e resistem até hoje, contra a opressão e todas 
as formas de preconceito”, ressaltou 
 
Ação afirmativa junto à estátua 
O professor universitário de história da África Jorge Conceição acompanhava, de longe, a 
lavagem da estátua de Zumbi dos Palmares. Ele foi um dos membros da comissão gestora 
que viabilizou a instalação do monumento. 
 
“Visualizo essa ação como uma forma de alteração da consciência da população negra. 
Zumbi é um símbolo para todas as pessoas negras”, destacou. Segundo ele, a partir dessa 
simbologia, novas formas de referência vão surgindo para enfrentar a repressão e a 
sensação de inferioridade que permeia o consciente dessa população. 
 



“Estamos todos emanados com essa luta contra o racismo e isso é uma ação afirmativa”, 
resumiu. 
 
Mídia étnica na internet 
O Dia da Consciência Negra passou,mas quem não participou das comemorações pode 
conferir toda a cobertura da da data através de fotos, vídeos e textos, no site 
www.correionago.ning. 
 
com. A ação foi uma realização do Instituto Mídia Étnica, no projeto Cyber@ruá, 
queconcebeu a cobertura on-line das caminhadas e marchas que rememoraram o líder 
Zumbi dos Palmares, através das novas tecnologias da comunicação. 
 
O nome Cyber Aruá é um trocadilho em referência ao termo cyber-café. 
 
Aruá é o nome de uma bebida africana, cujo consumo é comum nas práticas religiosas do 
Candomblé. A cobertura contou com entrevistas e tqambém depoimentos. 
 

VEÍCULO TÍTULO 

A Tarde Quilombolas aguardam títulos de terra 

Comunidade de Nova Batalhinha espera que regularização fundiária traga 
remanescentes de volta 

MIRIAM HERMES  
 
Sucursal Barreiras Uma das três comunidades baianas beneficiadas pelos decretos de 
regularização fundiária de quilombos, assinados ontem, em Salvador, pelo presidente Lula, 
a comunidade de Nova Batalhinha, a 60 quilômetros de Bom Jesus da Lapa, passou o dia 
de ontem no seu pacato ritmo de vida rural. Agora, a expectativa das 21 famílias 
cadastradas pelo Incra que vivem no lugar, localizado a quase 800 quilômetros de 
Salvador, é receber a almejada titulação e ter de volta os parentes que abandonaram o 
local, há cerca de 30 anos, para fugir dos conflitos com fazendeiros. 
 
Entre os moradores, a promessa é queuma grande festa será organizada no dia em que 
receberem o título da terra. 
 
O decreto assinado ontem foi publicado em setembro no Diário Oficial da União, mas ainda 
não há previsão de quando os títulos de propriedades serão entregues às famílias. 
 
As demais comunidades são Quilombola Jatobá, no município de São Francisco, e Lagoa do 
Peixe, em Bom Jesus. 
 
A maioria da população que abandonou o lugar, na década de 70, viveu uma época de 
várias investidas de grandes proprietários rurais. Segundo os habitantes mais velhos, eles 
perseguiram duramente os remanescentes de quilombos. 
 
“Ficamos acuados em um pequeno pedaço de chão, depois que perdemos quase todo o 
rebanho e ficamos ameaçados de morte”, relembra o aposentado Aureliano Ramos de 
Almeida, alegre por ter conseguido “resistir”. 
 
Hoje, as cerca de 100 pessoas sobrevivem da pecuária e agricultura de subsistência, duas 
atividades castigadas pela estiagem nos últimos anos. “Muitas famílias se obrigaram a 
buscar meio de sustento em outros lugares. 
 
Esperamos que quando tudo estiver resolvido, eles possam voltar a viver aqui entre nós”, 
diz a aposentada Maria Ramos de Souza. 
 
A telefonia celular e a energia elétrica são dois “luxos” que eles desfrutam há poucos anos. 



Uma das principais reivindicações agora é água encanada e tratada –na época de seca, a 
única fonte de abastecimento é o São Francisco, pois a comunidade fica a9 km da margem. 
 
A situação precária da estrada de acesso, asfaltada na década de 80, é outro problema da 
comunidade. Hoje, devido às condições precárias da via, o percurso de apenas 60 
quilômetros até Bom Jesus da Lapa exige três horas de deslocamento. 
 
“Têm dias que os ônibus e carros não conseguem passar, a maior preocupação é quando 
alguém fica doente”, diz a aposentada Guilhermina Borges. 
 
Na comunidade, não existe escola. “Por causa das dificuldades desta estrada, o 
aprendizado das crianças fica comprometido”, reclama a lavradora Adélia Araújo, 34 anos, 
que tem dois filhos em idade escolar. Os estudantes têm que ir até outros povoados 
próximos para o ensino fundamental e até a cidade, para o ensino médio e faculdade. 
 
Cultura devastada Vice-coordenador da Associação Quilombola Nova Batalhinha, Adenilton 
Borges de Almeida, 26 anos, lamenta que as complicações econômicas resultantes dos 
obstáculos que os moradores enfrentaram com seguidos anos de seca e a perseguição de 
latifundiários tenham influenciado negativamente na preservação dos traços culturais na 
comunidade. 
 
“Na luta pela sobrevivência, essa parte ficou esquecida e não está tão presente no 
momento atual”, diz ele, acrescentando, no entanto, que existe um projeto de resgate, 
“para o qual estamos recorrendo à memória dos mais velhos”. 
 
Adenilton reconhece que existe esta necessidade “não só para a nossa geração, mas 
também para as crianças e adolescentes, que precisam ter esta referência cultural”. 
 
Em outras comunidades de remanescentes de quilombos da região, muitas manifestações 
são preservadas. Uma delas é Rio das Rãs, também no município de Bom Jesus da Lapa e 
nas proximidades do Rio São Francisco. 

FESTA DA LIBERDADE 

Público Hoje são esperados entre 800 a mil remanescentes de quilombolas, na comunidade 
de Bebedouro, distrito de Bom Jesus da Lapa, para o já tradicional encontro anual 
Programação Samba-de-roda, maculelê e capoeira estão nas apresentações previstas para 
o evento que celebra a memória de Zumbi dos Palmares Organização Todos os anos, a 
Coordenação Regional dos Quilombolas (CRQ) promove este encontro sempre no primeiro 
sábado após o 20 de novembro 

 
Estatuto só deve ser votado no final do próximo mês 

LUDMILLA DUARTE  
Sucursal Brasília  
 
O Estatuto da Igualdade Racial se atrasou no Congresso. A esperança da Presidência da 
República era tê-lo nas mãos esta semana para que fosse sancionado pelo presidente Lula 
em Salvador, com pompa, durante as comemorações do Dia da Consciência Negra. 
 
Mas, frustrando as expectativas, somente na primeira quinzena de dezembro o documento 
deverá receber a assinatura do presidente. O autor do projeto, senador Paulo Paim (PT-
RS), garante que não haverá embate no Senado. 
 
“Todos os pontos polêmicos foram retirados na Câmara de Deputados”, adianta o 
senador.“Se não aprovamos a tempo é porque chegou à Casa há apenas dez dias”, critica. 
O Estatuto foi aprovado na Câmara no dia 9 de setembro. De acordo com Paim, entre os 



trâmites de redação final e a secretaria geral da mesa,demorou demais para aterrissar no 
Senado. 
 
O autor lamenta os cortes feitos pelos deputados federais: foram retirados três capítulos 
inteiros – aqueles que tratavam dos quilombolas, das mulheres negras e o que destinava 
20% de cotas para afrodescendentes na mídia e no teatro. “A pressão sobre o Estatuto 
refletiu a correlação de forças dentro do próprio Congresso: sou o único senador negro, 
entre 81, e há somente 15 deputados federais entre os 513”, ressalta. 
 
Para Paim, apesar dos capítulos retirados, o Estatuto ainda é um passo à frente na questão 
racial. Outro militante da questão racial no Legislativo, o deputado federal baiano Luiz 
Alberto (PT), opina que os cortes feitos na Câmara para viabilizar a aprovação do 
documento tocavam em pontos fundamentais. “O conceito de território quilombola, por 
exemplo, seria um instrumento legal importante para que o Incra tivesse celeridade na 
concessão de titularidade de terras a estas comunidades”, exemplifica o deputado. 
 
Outro item cortado, a cota para minorias raciais nas universidades, foi, na opinião do 
baiano “uma medida sem lógica, pois as cotas já são uma realidade no país”. A pressão 
sobre esse item foi do partido oposicionista DEM, mas o presidente do partido na Bahia, 
Paulo Souto, e membros da bancada baiana dos Democratas fizeram questão de ir a 
público para frisar que discordavam da posição do partido sobre o assunto. 
 
Apesar dos capítulos retirados, o Estatuto aprovado na Câmara preservou alguns avanços 
em seus 70 artigos restantes, como o incentivo à contratação de negros em empresas, o 
reconhecimento da capoeira como esporte, a reclusão de até três anos para quem praticar 
racismo na internet, o livre exercício dos cultos religiosos de origem africana e o estímulo 
às atividades produtivas da população negra no campo. A proposta foi o resultado de mais 
de seis anos de discussão no Congresso. 
 
Demarcação O texto aprovado reafirma o princípio constitucional de que os moradores das 
comunidades remanescentes de quilombos têm direito à propriedade definitiva das terras. 
 
O Estatuto, assim, fortalece o decreto n º 4.887/2003, que regulamenta o artigo 68 da 
Constituição Federal, que trata da demarcação de terras quilombolas. Os direitos dessas 
comunidades estão garantidos ao longo de todo o texto aprovado, de forma transversal. 

TRATAM ENTO DI FERENCIADO 

Um dos itens do Estatuto prevê, por exemplo, que para fins de política agrícola, os 
remanescentes quilombolas receberão tratamento especial diferenciado, assistência técnica 
e linhas especiais de financiamento público para atividades produtiva 

 
MP apura violação dos direitos à propriedade 
AGÊNCIA ESTADO  
São Paulo  
 
O Ministério Público Federal abriu inquérito civil para investigar suposta violação por parte 
do governo federal dos direitos fundamentais das comunidades quilombolas do País, em 
especial quanto à posse de terras. Além de denunciar atraso nos processos de 
regularização fundiária, o inquérito aponta a falta de recursos e de estrutura do Instituto 
Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) para atuar nos estudos de 
reconhecimento das áreas. 
 
No documento, assinado por seis procuradores e pela vice-procuradora-geral da República, 
Deborah Duprat Pereira, o Ministério Público Federal afirma que a União “expediu apenas 
105 títulos de propriedade de terras” para quilombolas, em 21 anos de Constituição. 
 



“O governo, por um lado, tem assinado documentos e tenta mostrar que cumpre suas 
políticas públicas, mas há pouco avanço na questão. 
 
São 105 títulos, sendo que existem 3 mil comunidades quilombolas”, afirma o procurador 
regional da República Walter Claudius Rothemburg. 
 
Para os procuradores, “o quadro geral relativo às políticas públicas voltadas ao 
atendimento da população quilombola, em especial da sua garantia do direito à terra, é 
alarmante, e denota grave e sistemática violação a direitos fundamentais”. 
 
A Constituição e a Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho 
(OIT)asseguram às comunidades remanescentes dos quilombos o direito às terras que 
ocupam. 
 
Entre 2004 e 2008 (com exceção de 2006) o percentual de execução orçamentária 
referente ao pagamento de indenização aos ocupantes das terras demarcadas e tituladas 
foi de 0%, segundo os procuradores. 
 
O presidente do Incra, Rolf Hackbart, afirmou que o governo tem a questão dos 
quilombolas como prioridade. 
 
Para ele, a assinatura dos 30 decretos reconhecendo áreas de quilombolas pelo presidente 
Lula prova isso. “Estamos pagando uma dívida histórica.” Hackbart disse que o órgão 
contratará mais 60 antropólogos para acelerar o reconhecimento. 
 
 

VEÍCULO TÍTULO 

A Tarde Protesto e celebração nas ruas de Salvador 

Em cada ponto da cidade a comunidade mostrou que a resistência é feita de lutas 
individuais 

 

Encontro de gerações  

Reunidas num mesmo espaço de luta, dialogam a tradição e a inovação 

A marcha ratifica a luta pela inclusão e que passa pela transformação da sociedade 

A caminhada foi embalada pelo som étnico e percussivo dos blocos afro e dos afoxés 

 

À espera dos tocadores 

Os tambores das várias nações aguardam o toque que embala a massa 

 

Herói sempre relembrado 

A Marcha da Consciência Negra desembocou na Praça da Sé, aos pés da estátua do maior 
herói negro brasileiro, Zumbi dos Palmares, que ocupa lugar de destaque no marco zero de 
Salvador, resgatando sua contribuição para a resistência à escravidão 



VEÍCULO TÍTULO 

A Tarde O grito pela igualdade 

Mestre e doutor em economia, Sílvio Humberto Cunha seguiu a profissão para entender as 
raízes das dificuldades dos negros no Brasil  

IÇARA BAHIA  
 
Filho de mãe costureira e pai mecanógrafo, Sílvio Humberto Cunha não fazia ideia de como 
era o curso de economia quando conseguiu ser aprovado na universidade. Hoje, com título 
de doutor pela Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, ele dirige o Instituto 
Cultural Steve Biko, que oferece oportunidade para a comunidade negra da capital baiana, 
e afirma que o racismo é apenas uma das formas de preconceito social. 
 
“Eu não gosto muito de falar de mim”, diz, logo após contar sobre os projetos oferecidos 
pelo instituto cultural, que surgiu no ano de 1992, mas não dispõe de sede própria até 
hoje. Em uma das salas utilizadas pelos alunos, no andar alugado de um prédio do Ipac, no 
Largo do Carmo, ele conta como surgiu o interesse por economia. 
 
Para começo de conversa, Sílvio revela que a história dele vai de encontro à trajetória da 
maioria dos meninos assistidos pela instituição. “Eu sempre estudei em escola particular, 
porque, na minha época, a escola pública não era muito boa”, conta. O esforço 
empreendido pelos pais para mantê-lo numa instituição privada não podia deixar de ser 
reconhecido por ele.“Meu pai sempre dizia: ‘Você está estudando em escola de burguês, 
mas você não é igual a eles. Você é filho de operário’”. 
 
E ele cresceu com a certeza de que, na vida, nada seria conquistado sem muito esforço. 
 
Aos 14 anos, no ano de 1977, ingressou no Colégio Dois de Julho, onde estudou até os 16. 
 
“Era eu e meia dúzia num universo enorme de estudantes. 
 
Contando, não passávamos de dez”, diz, sobre o número de alunos negros na escola. 
 
Sílvio ia para as aulas a pé, todos os dias. No caminho, reparava que as pessoas nas ruas 
fixávamos olhares na direção do emblema da escola, estampado na camisa, e olhavam 
para ele com uma “cara estranha” logo em seguida. 
 
“Quando o jovem negro estuda em escola particular, ele é estranho em seu próprio 
território”, afirma o economista. 
 
Graduação Ainda aos16, prestou vestibular para engenharia química na universidade 
pública, mas não passou. Foi aprovado no curso de economia, na Universidade Católica do 
Salvador, aindasem teracertezado que queria fazer. “Minhamãe disse que era para pedir a 
Deus para me iluminar”. Iluminado, então, se formou aos 20 anos e seguiu na profissão, 
certo de que a economia é uma interessante ciência. Ela estuda a parte mais sensível do 
serhumano:o bolso. Se o bolso vai mal, a cabeça vai mal e todo o resto vai mal também”, 
brinca. 
 
Em 1985, entrou para o mestrado em economia, na Universidade Federal da Bahia, para 
“suprir as necessidades da própria graduação”. Conseguiu o título de mestre em 1991 e 
continuou os estudos acadêmicos. “Eu tinha uma inquietação que era a de entender as 
raízes das dificuldades no Brasil”, explica. 
 
Disposto a ir além, conseguiu o título de doutor em 2004, como trabalho Um retrato fiel da 
Bahia: sociedade-racismo economia na transição para o trabalho livre no Recôncavo 
Açucareiro, defendido na Unicamp. 
 



O engajamento político e a inquietação, ele desenvolveu a partir do movimento negro. 
 
“O movimento me deu essa visão. A universidade apurou, mas o start foi dado pelo 
movimento negro. É como se eu tivesse me encontrado”, conta. 
 
Aos 16 anos, Sílvio conheceu o livro Genocídio do negro brasileiro, de Abdias Nascimento, 
e, depois da leitura, passou a compreender o motivo de se sentir “diferente”. 
 
Preconceito Para ele, as pessoas confundem preconceito com racismo, mas deixa claro que 
nãoé apenas isso. “Omito da democracia racial substitui a escravidão, na forma de 
regulação das relações sociais. Ainda se subjuga o outro em relação à cor da sua pele”. E 
completa: “O DNA de ninguém serve para nada. Você não dá emprego pelo DNA, mas pelo 
fenótipo. 
 
Isso determina o seu lugar na sociedade”, opina. 
 
Aos 46 anos, ele já foi três vezes à África e diz que, ao chegar lá, tem a sensação de voltar 
para casa. “Quando você pisa, você sente”, recorda. 
 
Acredita que Barack Obama na presidência norte-americana é uma grande conquista 
mundial e diz que, no Brasil, falta ação afirmativa. “Vale aproveitar o 20 de novembro e 
denunciar essa falta de oportunidade aqui”, finaliza. 

Sua forma de reagir ao racismo foi criar o Instituto Cultural Steve Biko, que 
oferece pré-vestibular e cursos para a comunidade negra 

VEÍCULO TÍTULO 

A Tarde Azulejaria da Misericórdia ganha novo brilho 

Solenidade de entrega de painéis restaurados acontece hoje com assinatura de aditivo para 
reformar o teto 

LIANA ROCHA  
 
Uma procissão com ossos de criminosos, ou outra em que se dramatiza a perseguição de 
Jesus, para sua execução. Instantâneos de um cotidiano de séculos atrás que vive para 
sempre nos azulejos da Igreja da Misericórdia. 
 
E agora, em pleno vigor. 
 
Após passar por uma merecida restauração, três grandes painéis de azulejos portugueses 
do século XVII que compõem a decoração da nave da igreja (parte do Museu da 
Misericórdia) serão entregues hoje à comunidade, em solenidade às 18 horas. 
 
O presente marca o início das comemorações da Santa Casa de Misericórdia pelo seu 460º 
aniversário. 
 
“A grande importância destes azulejos é o retrato do momento histórico. As cenas são 
vinculadas ao ritual da época e retratam os irmãos da Santa Casa“, diz a restauradora Zeila 
Machado. 
 
Além do registro histórico dos atos religiosos, as peças têm outra peculiaridade: o rodapé 
com desenho, chamado de esponjas, e, logo abaixo, figuras decorativas (de flores e 
pássaros). ”Não era muito usual este tipo de decoração na nave da igreja. Geralmente, ele 
era colocado em pátios ou cozinhas“, diz Zeila A análise da restauradora, uma das 
principais especialistas em azulejos da Bahia (que não esteve envolvida no projeto), 
evidencia a importância do patrimônio histórico. 
 



Maestria Prova da maestria dos artistas da época, os grandes painéis em azul e branco 
retratam três procissões: a dos Ossos (realizada pela última vez na Bahia em 1825), a do 
Fogaréu (que em 1862 deixou de ser realizada pela Santa Casa de Misericórdia) e a do 
Senhor Morto. A dos Ossos acontecia no dia 1º de novembro, quando os ossos dos 
justiçados (criminosos) eram levados para ser enterrados no cemitério da instituição. 
 
Os outros painéis retratam a procissão do Fogaréu, que dramatiza a perseguição a Jesus, 
para a crucificação, e a tradicional procissão do Senhor Morto. 
 
Os azulejos foram restaurados com o apoio de duas instituições portuguesas e sob a 
supervisão do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan). 
 
A Associação Espírito Santo Cultura coordenou o processo, que foi patrocinado pela 
Fundação Calouste Gulbenkian (ao custo de 180 mil euros, cerca de R$ 463 mil). 
 
“Nossa relação com estas instituições é bastante antiga, eles costumam apoiar projetos 
nossos voltados para a área artístico cultural“, diz José Antônio Rodrigues Alves, provedor 
da Santa Casa da Misericórdia. 
 
A cooperação entre a Santa Casa e as instituições portuguesa está tão bem azeitada que 
rendeu um aditivo ao contrato original, a ser assinado na solenidade de hoje. 
 
Dessa vez, visando a recuperação completa do teto (com pinturas em encaixes de 
madeira) e altar (incluindo a talha – parte de madeira trabalhada onde ficam os santos). 
 
Recursos Estimado em R$ 9 milhões, este aditivo terá aporte financeiro de Portugal, mas 
também buscará recursos através da Lei Rouanet, junto a empresas brasileiras. 
 
“A visão destas instituições é de preservar o acervo português fora de Portugal. E é 
interessante dividir esta responsabilidade com quem está aqui. Assim, se preserva não só o 
elemento arquitetônico e histórico, mas também a relação artística entre dois povos“, 
acredita a museóloga Jane Palma, diretora do Museu da Misericórdia. 
 
Para preservar os painéis, a equipe técnica coordenada pela restauradora Célia Moura 
utilizou ferramentas como bisturis, seringas e pincéis, seguindo as determinações do 
consultor Mário Mendonça de Oliveira, professor da Pós-Graduação em Arquitetura e 
Urbanismo da Ufba. 
 
“Atacamos as partes que estavam problemáticas“, brinca ele, explicando que os azulejos 
que sofriam com a umidade foram retirados e passaram por um processo de 
dessalinização. 
 
Depois foram reaplicados sobre painéis de fribrocimento, que isolam a parede. Com esta 
técnica, os azulejos agora ficam numa superfície totalmente impermeável. 
 
 

VEÍCULO TÍTULO 

A Tarde Obra premiada - Lena Lebram 
Gilberto Sá, presidente da comissão julgadora do prêmio em 2007, será um dos anfitriões 
do lançamento da livro Igreja e Convento de São Francisco da Bahia, dia 24, no Palacete 
das Artes Rodin da Bahia. O coquetel, às 20 horas, será o primeiro evento privado no 
palacete da Graça, desde a chegada das peças de Rodin. A obra, assinada pela professora 
Maria Helena Ochi Flexor e Frei Hugo Fragoso, que fazem palestra no local às 19h30, é 
resultado do projeto que tem o mesmo nome, e foi um dos vencedores, em 2007, do 
Prêmio Clarivaldo Prado Valladares, iniciativa da Organização Odebrecht, que premia 
projetos de pesquisa inéditos sobre temas ligados à história do País. 
 
 



VEÍCULO TÍTULO 

A Tarde Delícia&Delícia – Lena Lebram 
 
O local onde se instalou o Solar Café, sob a sala principal do MAM-BA, no passado uma 
senzala, é um sonho. Andréa e Maíra, que comandam o pedaço, preparam comidinhas à 
altura do espaço, que mais parece um cartão postal ao vivo. O carpaccio e a salada verde 
com abacate e nozes, chips de milho e mix de folhas em molho cítrico são tentações, além 
da boa música e brisa bendita. 
 

VEÍCULO TÍTULO 

A Tarde Descoberta de autores africanos renova conexões com o 
Brasil 

Armênio Vieira, Corsino Fortes, Ondjaki, Mia Couto, Gonçalo Tavares, Pepetela... A lista dos 
autores premiados, lidos e amados no Brasil não para de crescer 

CÁSSIA CANDRA  
 
Ao ser informado de que era o vencedor do Prêmio Camões 2009, o escritor cabo-verdiano 
Armênio Vieira riu. Não de felicidade, mas de desconfiança. A notícia, dada, por telefone, 
por seu compatriota, o poeta CorsinoFortes, membro dojúri, parecia “pegadinha”. Tanto 
que o poeta baiano Ruy Espinheira Filho, que também havia votado nele, precisou intervir: 
“Parabéns!”, disse a ele. 
 
Considerado “um dos principais autores de seu país” (ao lado de Corsino e de Germano 
Almeida) por Nazareth Fonseca, coordenadora de Literaturas Africanas de Língua 
Portuguesa da pós-graduação em Letras da PUC-Minas, Armênio deu um passo à frente. 
 
“A ideia dos prêmios é estimular a produção de autores africanos de língua portuguesa”, 
diz Ruy. E é o que vem acontecendo. 
 
Em 2006, o angolano Luandino Vieira venceu o Camões e o moçambicano Mia Couto 
ganhou o Zaffari & Bourbon de Literatura, na Jornada de Passo Fundo. Em 2007, Couto e 
Ondjaki, de Angola, ficaram entre os finalistas do Portugal Telecom, que premiou Gonçalo 
Tavares (angolano, radicado em Portugal). 
 
Intercâmbio literário Para o escritor carioca Alberto Mussa, que se declara “um apaixonado 
pela literatura africana”, os prêmios e as feiras literárias que têm trazido escritores da 
África ao Brasil ainda são ações tímidas: “Acho que é muito pouco, se pensarmos no papel 
civilizador que teve a África na história da cultura brasileira”, provoca. 
 
Mussa, que é mestre pela UFRJ, com uma tese sobre as línguas africanas no País, 
reconhece um fortalecimento do intercâmbio entre África e Brasil por meio da literatura, 
mas pensa que ainda “estamos longe do que seria um relacionamento cultural de bom 
nível”. 
 
Analisando a questão, a professora Nazareth Fonseca diz que o Brasil “esteve muito 
presente na África, literariamente falando”, na formação de seus principais projetos 
literários. Ela cita o Movimento Claridade, em Cabo Verde, nos anos 1930, e o Movimento 
dos Novos Intelectuais de Angola, no início de 1950, influenciando também Moçambique. 
 
“Do lado de cá, a Revista Sul, de Santa Catarina, a partir de 1948, foi um importante 
divulgador de textos de autores africanos”, observa. Hoje, o interesse do Brasil pelas 
literaturas africanas não encontra correspondência na África, “porque os livros brasileiros 
raramente chegam aos países africanos de língua portuguesa”, justifica. 
 
Textos xerocados A professora lembra o quanto era difícil o acesso às obras desses 
escritores em 1995, quando começou a ensinar as literaturas africanas na PUC-Minas. 



“Trabalhávamos com xerox de livros adquiridos via Portugal”, conta. 
 
Terezinha Taborda, também professora da PUC-Minas, observa que a pesquisa (que nos 
anos 1970 era feita só na USP) também vem crescendo no País. 
 
“Hoje, por todo o Brasil, é possível encontrar gente com algum trabalho e, sobretudo, 
grande interesse nessa área”, frisa. 
 
Para Fátima Ribeiro, da Ufba, o próximo passo é tão grande quanto. Ela pensa que é 
preciso desrotular a produção literária desses países, chamada genericamente de 
“literaturas africanas de língua portuguesa”. “Por que não dizemos literaturas europeias?”, 
questiona. Mas, isto virá com um esforço maior de editores, autores e leitores africanos e 
brasileiros. Como diz Mia Couto em O outro pé da sereia: “A viagem não começa quando se 
percorrem as distâncias, mas quando se atravessam as nossas fronteiras interiores 
 
 
Óscar Ribas, o kota maior da literatura angolana 

YEDA PESSOA DE CASTRO  
 
Doutora em Línguas Africanas, professora da Uneb/PPGEL e membro da Academia de 
Letras da Bahia 

Em agosto, participei em Luanda do Simpósio Internacional em homenagem ao centenário 
de nascimento do escritor, etnógrafo e folclorista angolano Óscar Bento Ribas, considerado 
o fundador da ficção literária moderna angolana. Nascido em Luanda em 17 de agosto de 
1909, faleceu em Lisboa aos 95anos, em 19 de junho de 2004, e nunca deixou de 
investigar, até a sua morte, os costumes tradicionais do seu povo, embora afetado pela 
cegueira definitiva aos 36 anos de idade. 
 
Ainda estudante, publicou as novelas Nuvens que passam (1927) e Resgate de uma falta 
(1929). Anos depois, Flores e espinhos (1948), Uanga (1950) e Ecos da minha terra( 
1952). 
 
Em toda a sua produção literária posterior, revela a importância das línguas na promoção, 
transmissão e preservação da cultura e dos temas da tradição oral, filosofia e religião, dos 
povos de língua quimbundo, a sua língua materna, em obras como Ilundo (1958,1975), 
Missosso, três volumes (1961, 1962, 1964), Alimentação regional angolana (1965), Izomba 
(19 65), Sunguilando (1967,1989), Kilandukilu (1973), Tudo isto aconteceu (1975) e o 
Dicionário de regionalismos angolano( 2002). O escritor invisual, como a ele se referem os 
angolanos, visitou o Brasil por duas vezes. Em 1963, veio à Bahia, convidado pelos Diários 
Associados. Proferiu conferências sobre usos e costumes angolanos no Centro de Estudos 
Afro Orientais (Ceao), publicadas na Série Documentos. 
 
Surpreendeu-lhe a frequência de termos de procedência quimbundo no Brasil – cachimbo, 
capengar, coxilar, moleque, mungunzá, muxoxo, xingar, só para citar alguns poucos – e a 
entonação extraordinariamente cantante da fala dos baianos, que tinha muito de influência 
de línguas angolanas. 
 
Já em 1968, a convite do Dr. Rubim de Pinho, participou do Simpósio Internacional sobre 
Psiquiatria Transcultural na Ufba. 
 
Foi de novo recebido no Ceao, pelos professores Waldir Freitas de Oliveira, o diretor à 
época, Vivaldo Costa Lima, que o levara a um candomblé, e comigo, com quem trocava 
correspondência sobre as pesquisas com aportes africanos no Brasil. 
 
Quis saber sua opinião sobre a propriedade de incluir termos referentes a sexo no 
dicionário de regionalismos angolano que ele estava elaborando, com receio, se assim o 



fizesse, de vir a ser chamado de autor pornográfico. 
 
Em Tudo isto aconteceu, seu romance autobiográfico, Óscar Ribas narra esse diálogo e a 
visita ao Rio de Janeiro, quando recebeu a Medalha Literária Gonçalves Dias da Biblioteca 
Nacional, e a Natal, onde foi eleito Membro Titular da Sociedade Brasileira de Folclore e se 
encontrou com o amigo Câmara Cascudo, que o cita extensivamente em suas obras. 
 
Óscar Bento Ribas, o kota maior da literatura angolana, pela dimensão antropológica de 
sua obra e a contribuição que pode trazer aos estudos afro-brasileiros, está a merecer um 
lugar de destaque em nossas bibliotecas e maior atenção por parte dos estudiosos das 
áreas de ciências humanas e de literaturas africanas em nosso meio. 

ENTREVISTA 

Ondjaki 

“NÃO ESCREVO POR METAS. NEM A DE ME TORNAR CONHEC IDO” 

Jovem escritor premiado no Grinzane for Africa 2008, Ondjaki, 32, nasceu em Luanda, mas 
já desponta para o mundo. Prosador e poeta, seus livros estão publicados na Europa, China 
e Brasil. 
 
Com Bom dia camaradas e Os da minha rua foi finalista do Prêmio Portugal Telecom em 
2007 e em 2008. Aqui, ele revela seus planos à repórter Cássia Candra. 

Como recebeu o convite para publicar no Brasil e o que isso representa em sua trajetória? 
O convite para publicar no Brasil surgiu em 2006, no primeiro semestre. Publiquei então o 
livro Bom dia camaradas com algum sucesso, sobretudo, por ter acontecido o lançamento 
durante a FLIP 2006. Depois disso, já publiquei Os daminha rua,O leão e o coelho saltitão 
e, mais recentemente, Avó Dez a nove e o segredo do soviético. Portanto, diria que têm 
corrido bem as coisas. Quando isso aconteceu (publicar no Brasil), naturalmente que fiquei 
satisfeito, como também ficaria muito contente de publicar um livro em Cabo Verde ou em 
Timor Leste. São países irmãos, de línguas irmãs, e faz todo o sentido que os nossos livros 
e culturas circulem livremente nesses países. 

Que tipo de resistências encontrou para tornar-se conhecido fora do seu continente? A 
mesma resistência que a maioria dos escritores. Existem hoje em dia demasiados 
escritores e livros... E tudo se consegue com calma e com trabalho. Em 2010, faço dez 
anos de publicação, e aí deverei fazer um balanço pessoal. 
 
Mas esse balanço, de resto, não é importante, porque não escrevo por metas. Nem mesmo 
a de me tornar conhecido. 
 
Gostaria de, um dia, poder vir a escrever um bom livro. 
Seria muito bom. 

Não existe referência a uma literatura angolana ou moçambicana, por exemplo. Fala-se em 
“literaturas africanas de língua portuguesa”ou ainda “literatura africana”. O que pensa 
disso Penso que essas coisas levam tempo. E crítica. E as literaturas dos nossos países não 
são tão conhecidas ainda no exterior. 
 
É normal. São países relativamente pequenos e com muitas dificuldades. Apenas há pouco 
tempo entramos num ritmo mais ou menos normal. Um dia, e penso que em breve, as 
“coisas literárias” ficarão mais claras. 

Você acabou de lançar Avó Deza nove . Está envolvido em um novo projeto? Estou a 
terminar um novo romance e um livro infantil.Ambos deverão ser publicados em Angola e 



em Portugal, se tudo correr bem. Com o Brasil, as negociações costumam ser um pouco 
mais demoradas, mas é natural que eles sejam lançados no Brasil. 

História alimenta a ficção 
HILCÉLIA FALCÃO  
 
Guerras e levantes não são propriamente uma novidade para Angola. E o frustrado 16 de 
junho de 1911, data da primeira tentativa de livrar o país do domínio português, por si só, 
já renderia um bom roteiro. Há 20 anos, o escritor angolano José Eduardo Agualusa captou 
a força desse episódio. 
 
O escritor mergulhou em documentos do final do século 19, misturou doses de ficção e 
recontou esse momento crucial da história do país. Escrito em 1989, A Conjura , que 
recebeu o Prêmio Sonangol de Literatura, só agora chega ao Brasil. 
 
O cenário é a Luanda antiga, de fins do século 19. Em meio aos primeiros sinais da 
insurreição, os “sombrios presságios da Vovó Uála das Ingombotas” cumprem se em seis 
capítulos. 
 
A personagem costura a trama, que desemboca na morte de parte dos rebeldes, 
integrantes do clube de ideias, articulado pelo barbeiro Caninguili. São Paulo da Assumpção 
de Luanda – era assim que se chamava a capital do país – vê crescer, em esperança e 
revolta, a rebeldia de seus filhos contra a colônia. 
 
O levante frustrado condena à morte a maior parte dos insurrectos. 
 
Era pouca gente para fazer frente ao Exército de Portugal. 
 
O primeiro livro sobre a sociedade angolana da época revela a cultura africana e o embrião 
dos 38 anos de guerra que viriam depois. 
 

VEÍCULO TÍTULO 

A Tarde Cuide de Você só hoje e amanhã 

A exposição da francesa Sophie Calle parte de um e-mail de término de namoro para 
apresentar a análise de 107 mulheres sobre esta situação – são fotos, textos e vídeos. Uma 
das mais badaladas dos últimos tempos, a mostra deixa Salvador amanhã. 
 
Cuidede Você / Sáb,das 13 às 21h; dom das 13 às 19h. Até amanhã / Museu de Arte 
Moderna da Bahia (3117-6141) / Av. Contorno, s/n, Solar do Unhão / Entrada franca 

VEÍCULO TÍTULO 

A Tarde Sandra de Sá na Casa do Benin 

A cantora carioca Sandra de Sá visita Salvador para celebrar o mês da Consciência Negra e 
a integração do Brasil e o Benin, dividindo palco com o Cortejo Afro. O evento, que objetiva 
difundir e valorizar a cultura afro-baiana, traz na mesma noite apresentações de samba do 
Barlavento e da cantora Juliana Ribeiro. Sandra de Sá / Hoje, 18h30 / Casa do Benin 
(3241-5679)/ R.Padre Agostinho,17, Pelourinho / Grátis 

 

 

 



VEÍCULO TÍTULO 

Correio População vai às ruas comemorar dia da Consciência Negra 

As comemorações pelo dia da Consciência Negra em Salvador não param, e a população do 
estado onde tem mais negros fora da África, não poderia ficar de fora das homenagens. No 
Pelourinho, avós, mães, filhos, pessoas de comunidades do interior da Bahia chegam para 
festejar a data e relembrar a o dia da morte de Zumbi dos Palmares.  

Confira as imagens e histórias de pessoas comuns que também simbolizam o 
dia da Consciência Negra:  

 
Maria das Mercês, aposentada, afirmaque a descriminação é o maior problema. Sei neto, 
Rian, de 14 anos, é descriminado na escola por ter cabelo ‘rastafari’. 'Meu neto é chamado 

de cabelo de urubu no colégio’, pelos professores e colegas. 
 

 
Cortejo das baianas faz lavagem da estátua de Zumbi dos Palmares 

 

 
Ana, baiana há 07 anos, e Valquiria, baiana de receptivo há 19 anos, acreditam que o 

reconhecimento da cor negra pelos próprios afro-descendentes é o mais importante do dia 
da Consciência.  

 



 
Apesar das comemorações, o dia também foi marcado por protestos. Pedro Reis, da 

associação de bairro de Pirajá, não concorda que o dia seja apenas 'coisas boas'. 'Acho que 
consciência negra é todos os dias. Trouxe essa faixa para simbolizar os problemas que o 

negro suburbano sofre na infraestrutura e na saúde.  

 
Lívia, radialista moradora do município de Conceição do Almeida, é representante do grupo 
de juventude negra da cidade. 'Vivemos em um momento no mundo em que se pede paz, 

não a guerra. Nós estamos em luta pela descriminação'. 

 
Batuque do bloco A Mulherada reúne a população no Pelourinho 

 
Dia da Consciência Negra é marcada por homenagens na cidade 



 
Turistas e baianos se reúnem no centro da cidade para homenagear Zumbi dos Palmares e 

os Afro-descendentes 
 

 
Mizael Rastafari, dono do único salão de beleza para cabelos rastafari, em Salvador, 

acredita que mesmo a data sendo improtante para a população, é imporante relembrar um 
dado iumportante. 'Os jovens negros estão sendo mortos'. Para ele, o crime na cidade está 
acabando com a sociedade e principalmente, os adolescentes. 'Tudo dizem que é por causa 
do tráfico de drogas, mas precisamos ver, é que muitos jovens negros morrem todo dia'.   

 
Os irmãos Katerine, de 04 anos, e João, de 06, foram levados pela avô para a 

comemoração, para desde cedo, já saberem a importância do dia para a sociedade. 

 
 
 
 



VEÍCULO TÍTULO 

Correio Espetáculo ‘Joana D’Arc’ leva olhar contemporâneo para o 
TCA 

A luta e o martírio de um dos mais fortes e instigantes personagens femininos da história 
da humanidade vistos por um olhar contemporâneo. Essa é a proposta da peça Joana 
D’Arc, que estreia na próxima quinta-feira (26) na Sala do Coro do TCA, às 20 horas. A 
temporada prossegue até 20 de dezembro, sempre de sexta a domingo. Os ingressos 
custam R$ 20, a inteira. 

O espetáculo foi vencedor do Edital Manoel Lopes Pontes de Apoio à Montagem de 
Espetáculo Teatral 2008 do Fundo de Cultura do Estado da Bahia da Secretaria de Cultura 
do Estado, e traz um texto inédito da dramaturga Cleise Mendes. A direção fica por conta 
de Elisa Mendes.  

Nos dias 3 e 4 de dezembro o espetáculo será apresentado dentro da programação do 
Mercado Cultural. A atriz baiana Jussilene Santana transforma-se na jovem que, em pleno 
século XV, na França, “estava em desvantagem sob todos os ângulos”. Foi uma guerreira e 
acabou sacrificada na fogueira da Santa Inquisição.  

Quase 500 anos depois da sua morte, Joana D’Arc foi canonizada em 1920 pelo papa Bento 
XV e, em 1922, declarada a padroeira da França. No elenco também estão os atores 
Antonio Fábio, Caio Rodrigo, Carlos Betão, Jefferson Oliveira, Hamilton Lima e Widoto 
Áquila. Cenário e figurino, Zuarte Júnior; iluminação, Irma Vidal, e trilha sonora, Luciano 
Bahia.  

 
VEÍCULO TÍTULO 

Correio Cursos do Centro Técnico do TCA inscrevem até dia 24 deste 
mês 

Encerram-se na próxima terça-feira (24) as inscrições para os cursos de Desenho Artístico 
e Desenho Técnico para Figurino com Olga Gomez e Miguel Carvalho, promovidos pelo 
Centro Técnico do Teatro Castro Alves (TCA).  

Os interessados podem fazer suas inscrições das 14 às 18h, no Núcleo de Produção do 
TCA, mediante apresentação do currículo e fotocópias da carteira de identidade e CPF, além 
de pagamento da taxa de inscrição, no valor de R$ 10. O número de vagas é de apenas 20 
por oficina. 

VEÍCULO TÍTULO 

Correio Projeto de lei torna capoeira bem imaterial do Rio de Janeiro 

Nesta sexta-feira (20), o governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, sancionou projeto de 
lei que torna a capoeira bem imaterial do estado. No centro da cidade, estão sendo 
realizadas, desde as primeiras horas da manhã, em frente ao busto de Zumbi dos 
Palmares, as comemorações pelo Dia da Consciência Negra.  

Para o deputado Gilberto Palmares, a lei aprovada “dará incentivo à prática e ao estudo da 
capoeira, uma luta genuinamente nacional e que está ligada à história de resistência dos 
africanos escravizados'. Durante o ato pelo Dia da Consciência Negra, Cabral também 
afirmou que a decisão do Tribunal de Justiça do Estado, tomada na última quarta-feira 
(18), de manter a lei de cotas para ingresso nas universidades constitui “uma importante 
vitória do governo em benefício do movimento negro”.  



Quinze lideranças do movimento negro no estado receberão na próxima terça-feira (24), 
na Assembleia Legislativa, o diploma Zumbi dos Palmares. A iniciativa da homenagem é da 
presidente da Comissão de Combate às Discriminações e Preconceitos de Raça, Cor, Etnia, 
Religião e Procedência Nacional da Assembleia Legislativa, deputada Beatriz Santos (PRB). 
As informações são da Agência Brasil. 

 
VEÍCULO TÍTULO 

Correio Quilombolas têm mais de 300 mil hectates de terras 
regularizadas 

Mais de 300 mil hectares foram destinados a comunidades quilombolas em decreto 
assinado ontem (20) pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em Salvador, no Dia da 
Consciência Negra. A Praça Castro Alves foi o local escolhido para a comemoração. O 
presidente Lula teve ao seu lado, na solenidade, o presidente da Autoridade Nacional 
Palestina, Mahmoud Abbas. 
 
A concessão dos títulos de terra vai beneficiar milhares de famílias quilombolas. Foram 
assinados 30 decretos de regularização de territórios quilombolas, num total de 335 mil 
hectares de terra, distribuídos em 14 estados. Destes, 253 mil vão para os Kalunga, 
comunidade situada em Goiás. O presidente Lula disse que, das 1400 comunidades 
quilombolas reconhecidas, 80% já estão em processo de regularização de terras no 
Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra).  
 
Lula disse que, apesar do Brasil ter uma lei que classifica o racismo como crime 
inafiançável, a realidade é que o problema está na cabeça de muita gente. “Na maioria das 
fábricas, o negro não é escolhido como chefe de seção”, disse na ocasião. Ele disse que já 
se sentiu discriminado por ser de origem humilde.  
 
“Eu nunca sofri preconceito por ser negro, mas sofri muito preconceito por ser pobre e 
nordestino”, disse. O presidente palestino, que falou aos participantes do evento em árabe, 
tendo a ajuda de um tradutor, disse ter se identificado com a luta dos negros no Brasil.  
 
Ele voltou a defender a volta das negociações de paz e atacou Israel, dizendo que os 
palestinos têm passado por um processo de discriminação, humilhação e ódio. “Olhamos 
para o dia em que nos livraremos da ocupação, pois essa é uma das piores formas de 
escravidão”, disse Abbas. As informações são da Agência Brasil. 

 
VEÍCULO TÍTULO 

Tribuna da Bahia Dois relatórios técnicos são publicados no Dia da Consciência 
Negra 

Foi publicado hoje (20),no Dia Nacional da Consciência Negra (20), dois Relatórios Técnicos 
de Identificação e Delimitação (RTIDs), nos diários oficiais do Estado e da União. Tratam-se 
dos territórios quilombolas de Olhos D’Água do Basílio e Sambaíba que totalizam 141 
famílias. 

O Território Quilombola Olhos D’ Água do Basílio está situado no município de Seabra, na 
região da Chapada Diamantina. No perímetro de 28,1 mil metros, que configura uma área 
delimitada de 4.825 hectares vivem 73 famílias remanescentes de quilombos. O total do 
território é forma do por terras devolutas e quatro imóveis rurais. 

 Já na Bacia do Paramirim, entre os municípios de Macaúbas e Tanque Novo, está 
localizado o Território Quilombola de Sambaíba. O RTID identificou 68 famílias 
remanescentes de quilombos e delimitou um perímetro de 23,9 mil metros, numa área de 
2.511 hectares. Inserido no território há uma propriedade rural e terras devolutas. 



Etapas 

A fase mais complexa para a regularização fundiária de territórios quilombolas é a 
elaboração dos RTIDs. Nessa etapa é preparada a documentação que aborda a história das 
comunidades, considera a ancestralidade, a tradição e a organização socioeconômica dos 
remanescentes de quilombos para identificar e delimitar os territórios. 

 Após a etapa de publicação de relatórios, corre um período de 90 dias para contestações. 
Passada desta fase, o processo segue para a publicação de portaria de reconhecimento. O 
Incra já publicou cinco portarias de reconhecimento para comunidades quilombolas baianas 
que são elas: Jatobá, Parateca e Pau Darco, Nova Batalhinha, Lagoa do Peixe e Salamina. 

 Números da Bahia 

Com esses relatórios técnicos, o Incra/BA soma 13 RTIDs publicados desde o início do 
Programa Brasil Quilombolas, em 2004. Nessas 13 comunidades, foram cadastradas 1.364 
famílias e delimitados 119.144 hectares de terras. O Serviço de Regulação de Territórios 
Quilombolas do Incra/BA está em fase de conclusão de 12 RTIDs. 

O trabalho, no estado, em prol da regularização fundiária de territórios quilombolas já 
cadastrou 3.196 famílias remanescentes de quilombos e delimitou áreas que somam 
120.537 hectares. Ao todo são 69 processos em andamento. Estima-se ainda que existam 
600 comunidades quilombolas identificadas na Bahia. 

 
VEÍCULO TÍTULO 

Tribuna da Bahia Caculé foi fundada há 90 anos por escravos 

Em comemoração ao Dia Nacional da Consciência Negra, que transcorreu ontem, 20 de 
novembro, os baianos lembram de uma localidade emancipada com o nome de um 
escravo. Localizada na região da Serra Geral, sudoeste do Estado, Caculé, com uma área 
de 688 km², é banhada pelos rios do Antônio, Paiol, Salto e Faca. 

O nome do município é de um escravo, Manoel Caculé. Dos vários escravos da fazenda, 
Caculé foi o único a permanecer na propriedade após a abolição da escravatura, passando 
a morar às margens de uma lagoa. Como referência para os viajantes e tropeiros, o lugar 
passou a ser conhecido por “Lagoa de Caculé”, nome que passou assim a designar o 
acidente geográfico, depois povoado e, mais tarde, o município. A cidade é uma das poucas 
do país a reverenciar a importância da mão-de-obra escrava. 

A agricultura, pecuária e silvicultura são as atividades que ocupam o maior contingente 
produtivo da região, cuja população é estimada em mais de 20 mil habitantes, que em sua 
maioria se dedica às atividades rurais em lavoura de subsistência. Além do plantio de 
milho, feijão e mandioca, Caculé se destaca pelos grandes canaviais: matéria prima da 
tradicional aguardente. 

Atualmente a cidade é administrada pelo prefeito José Luciano Santos Ribeiro, que tem 
procurado priorizar as ações em áreas como limpeza pública, saúde, educação, assistência 
ao menor, habitação e infraestrutura. 

Na intenção de melhorar a estrutura e os aspectos urbanísticos da cidade, a prefeitura de 
Caculé tem investido seriamente em iluminação, asfalto, sistema de esgoto, organização e 
em manutenção de praças e jardins. Além da infraestrutura da cidade, a prefeitura também 
tem cuidado de suas crianças. 



AÇÕES - O Fundo das Nações Unidas (Unicef) reconheceu as ações do governo de Caculé 
em prol das crianças e adolescentes durante os anos de 2005 e 2006. O município recebeu 
o certificado de reconhecimento e o direito de uso do Unicef. Algumas das ações 
concretizadas foram a diminuição da mortalidade infantil, da fome, da pobreza, do trabalho 
infantil e da violência. 

Para o prefeito, é muito gratificante receber tal reconhecimento, “não pela aprovação do 
selo em si, mas pelo que ele representa: o nosso município tornou melhor a vida das 
nossas crianças”, disse Luciano Ribeiro. 

O município já conta com Programa de Inclusão Digital. O Infocentro garante acesso 
gratuito ao mundo da informática e à internet.  
Na área de saúde a prefeitura e a Câmara de Vereadores promoveram audiência pública 
para tratar sobre assuntos relacionados ao Hospital Nossa Senhora Aparecida. 

Além de expor a real situação da instituição, o evento buscou, de forma democrática, 
soluções para os problemas enfrentados, visando à melhoria da qualidade dos serviços 
prestados. 

Caculé conta com médicos especialistas: cardiologista, oftalmologista, ortopedista, 
urologista e cirurgião geral. Há uma verdadeira interação entre educação e saúde na 
localidade. 

 
VEÍCULO TÍTULO 

Tribuna da Bahia Estado apresenta projeto de requalificação da Feira de São 
Joaquim 

 
O projeto de requalificação da Feira de São Joaquim, elaborado pelo Instituto do Patrimônio 
Artístico e Cultural (Ipac), em conjunto com a Secretaria Estadual de Turismo (Setur), foi 
apresentado na quinta-feira (19) pelo secretário Domingos Leonelli ao prefeito de Salvador, 
João Henrique Carneiro. Os investimentos em obras de infraestrutura da maior feira livre 
do país serão de R$ 32 milhões, recursos do Ministério do Turismo com contrapartida do 
governo estadual, e o objetivo é transformar o local em um ponto de atração turística e 
oferecer melhores condições aos frequentadores e feirantes. 

Foi apresentado o cronograma das intervenções. De acordo com o projeto, serão feitas 
melhorias nas instalações físicas, como a implantação de cobertura, saneamento básico e 
reagrupamento de alguns setores como os de venda de carnes e vísceras, além de peixes e 
animais vivos. O objetivo é oferecer melhores condições de higiene e segurança aos 
usuários, atendendo às exigências da vigilância sanitária. 

O prefeito João Henrique considerou o projeto de requalificação da Feira de São Joaquim 
como um importante fator de atratividade turística para Salvador. Ele disse ainda que a 
abertura da feira para o mar, prevista na planta, vai favorecer o projeto da prefeitura, que 
prevê a construção de uma via náutica nas proximidades. 

Durante o período de realização das obras, os feirantes serão transferidos em grupos para 
um galpão cedido pela Codeba. Os serviços contemplarão ainda a reforma e substituição de 
mais de 1,3 mil boxes que hoje se encontram em más condições de funcionamento. 
  
Um grupo técnico da Prefeitura de Salvador e Governo do Estado examinará o projeto, 
visando à sua melhor adequação ao sistema viário da cidade, bem como a correção de 
distorções do uso do solo. Para acompanhar o desenvolvimento da obra, foi acertada a 
realização de acordo de cooperação técnica, que deverá contar com representantes dos 
governos municipal e estadual, além dos feirantes. 



Histórico 

Criada na década de 60 do século passado, a Feira de São Joaquim hoje conta com mais de 
3 mil feirantes espalhados em boxes e bancas. O espaço funciona na Cidade Baixa, 
localidade por onde passam, diariamente, mais de 100 linhas de ônibus.  

A Feira de São Joaquim também é conhecida pelos moradores mais antigos da capital 
baiana como Feira de Água de Meninos e recebe milhares de visitantes da Bahia e de 
outras localidades todas as semanas. 

VEÍCULO TÍTULO 

IBAHIA Margareth Menezes homenageia negros em show 

O show de encerramento das comemorações pelo Dia da Consciência Negra, na sexta-feira 
(20), reuniu milhares de pessoas na Praça Castro Alves, em Salvador. Com um repertório 
afropop, a cantora Margareth Menezes fez um show que animou o público. Ela relembrou 
grandes sucessos da carreira, como Faraó e Elegibô 

O público lotou a praça e dançou ao ritmo do samba reggae, homenageando e festejando a 
raça negra. 

 
VEÍCULO TÍTULO 

Bahia Já SEMANA DA CULTURA DO BENIN REÚNE MILHARES DE 
PESSOAS NO TERREIRO 

A primeira noite de shows da Semana de Cultura do Benin na Bahia, que segue até 

este domingo no Pelô, atraiu milhares de pessoas ontem, sexta-feira (20), Dia da 

Consciência Negra, ao Centro Histórico de Salvador. Abrindo o primeiro dia de grandes 

espetáculos musicais se apresentaram no palco - montado em frente à Casa de Jorge 

Amado - o grupo cultural Gegê Nagô, Afrobatá e Jau com participação especial da cantora 

Margareth Menezes.  

Uma multidão animada participou da abertura com o grupo Gegê Nagô, um grupo cultural 

de resgate ao samba do recôncavo, tocando músicas de tincoãns e outros clássicos. Em 

seguida foi a vez do Afrobatá de Açúcar e Aloísio Menezes, que agitaram a plateia ao som 

da música A Carne, de Elza Soares e ainda Soy Loco por tí América, em uma fusão de 

ritmos caribenhos aos batuques do candomblé. Um dos vocalistas, Aloísio Meneses, se 

despediu do público com um grito: “Viva Zumbi dos Palmares”, arrancando aplausos do 

público. 

Para finalizar a noite o convidado foi Jauperi, que chegou com tudo, agitando ainda mais a 

noite ao som de Olhos coloridos, de Sandra de Sá, que se apresenta hoje no mesmo palco 

com o Cortejo Afro. O cantor, ainda lembrou: “Hoje é um dia especial porque é o dia da 

Consciência negra, mas também porque a partir de hoje passa a ser feriado aqui na Bahia”, 

afrima Jau, referindo-se ao decreto assinado pelo presidente Lula.  

Convidada especial, Margareth foi chamada ao palco numa homenagem ao grande “rei do 

Pelourinho” e criador do ritmo samba-reggae: Neguinho do Samba. “Todos nós devemos 



ter sempre na memória a lembrança dessa pessoa, não só pela sua música, mas por seu 

trabalho social”, afirmou a cantora sobre o amigo, morto recentemente. Jau e Margareth 

cantaram juntos grandes sucessos da cantora como Faraó e Elegibo.  

No Camarote Vip, situado na sede do Programa Pelourinho Cultural, a festa também foi 

animada, com a presença de artistas e convidados espeicias do Brasil e do Benin. Mas 

quem chamou a atenção no local foram os carismáticos integrantes do Balé Nacional do 

Benin que animaram o Camarote ensinando aos baiano coreografias inusitadas, dançando 

e brincando.  

 
VEÍCULO TÍTULO 

Bahia Já COMUNIDADE NEGRA NÃO GOSTOU DA RECEPÇÃO DO 
GOVERNO A "CHACHÁ" 

Boa parte de integrantes da comunidade negra, em Salvador, que compareceu à abertura 

da exposição "O Benin está vivo ainda lá - ancestralidade e contemporaneidade", no Museu 

Nacional da Cultura Afro Brasileira, na noite de quinta-feira,  19, reagiu indignada à 

recepção oferecida pelo governador Jaques Wagner ao descendente do brasileiro Francisco 

Félix de Souza, o "Chachá", tido como o maior mercador de escravos do antigo reino do 

Daomé,  hoje Benin, para o Brasil.  

O atual "Chachá", Feliciano Julian de Souza, foi recebido com honras de chefe de estado na 

Bahia. A denominação "Chachá" é atribuída  ao costume de Francisco Félix de Souza  falar 

"já, já" para as coisas que aconteceriam em breve. Aqui, parecem estar acontecendo antes 

do previsto. 

 

CORPO FECHADO  

Vale recordar que, em 11 de fevereiro de 2006, os tambores da África bateram forte pelo 

presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Se estava preocupado com a urucubaca lançada pelos 

adversários no Brasil, como disse à época, ele parece ter saído do Benin, berço do vudu, 

com o corpo fechado. 

O presidente passou a tarde daquele dia sendo reverenciado com orações e danças feitas 

por feiticeiros vudus, líderes tribais e pelos descendentes de escravos brasileiros que 

formam uma espécie de colônia de brasileiros em Ouidah, nos arredores de Cotonou, 

capital do paupérrimo Benin. O evento foi organizado por ninguém menos que o "Chachá", 

Feliciano Julian de Souza, que goza de imensa influência política no Benin. 

 
 


