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VEÍCULO TÍTULO 

Agecom Agenda cultural do Pelourinho movimenta a cidade 

Nesta segunda-feira (23), a noite vai ser agitada no Centro Histórico de Salvador. É o que 
promete a agenda do Pelourinho Cultural, Programa da Secretaria de Cultura do Estado da 
Bahia. 

No Palco do Largo Pedro Archanjo, a partir das 20h, a Orquestra Fred Dantas fará uma 
homenagem ao Rei Roberto Carlos com o show Eu, Roberto Carlos e as Baleias. Para o 
evento, a orquestra preparou um repertório com arranjos instrumentais e de voz, com base 
na obra do aclamado compositor. 

E quem gosta de boa música, independente do estilo, pode aproveitar a noite e seguir do 
show da orquestra direto para o ensaio do Cortejo Afro, do outro lado da rua. O bloco, que 
se apresentará às 21h no Largo Tereza Batista, mistura influências africanas a batidas 
eletrônicas, estilo batizado por eles de música afrobaiana. 

Confira outras atrações do Pelourinho Cultural no site www.pelourinho.ba.gov.br. 

 
 

Assessoria de Comunicação 



VEÍCULO TÍTULO 

Agecom Cinema no Forte Santo Antônio Além do Carmo presta tributo 
a Batatinha 

A Academia de João Pequeno de Pastinha, Centro Esportivo de Capoeira Angola, promove 
nesta sexta-feira (27), às 19h, mais uma sessão do projeto Cinema, Capoeira e Samba, 
com entrada gratuita. A academia é uma das sete residentes no Forte de Santo Antônio 
Além do Carmo, administrado pelo Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural (Ipac), 
autarquia da Secretaria de Cultura (Secult), do Governo do Estado da Bahia. 

O projeto, que acontece sempre nas últimas sextas feiras de cada mês, exibe filmes e 
documentários em DVD sobre a Capoeira e outros aspectos culturais e históricos da Bahia. 
Nesta sexta (27), serão exibidos “Tributo a Batatinha”, de Pedro Abib e “Capoeiragem na 
Bahia” realizado pela TVE/BA, emissora pública vinculada ao Instituto de Radiodifusão 
Educativa da Bahia (Irdeb). Depois das exibições acontece uma Roda de Samba Tradicional 
com o Grupo Botequim que co-realiza o projeto. 

O Forte de Santo Antonio Além do Carmo fica localizado na rua Barão do Triunfo, s/n, mais 
conhecida como Largo de Santo Antônio. Além da Academia de João Pequeno de Pastinha 
também residem no forte a Academia de Capoeira Angola Pai e Filho, o Centro de Capoeira 
Tradicional Bahiana, o Centro de Cultura Física Regional da Bahia, o Grupo e Capoeira 
Angola Pelourinho, o Ponto de Cultura Irmãos Gêmeos e a Academia de Capoeira Angola da 
Bahia. Durante toda a semana, mestres das academias dão aulas de capoeira para os 
alunos e a comunidade e nas noites de terças e quintas-feiras promovem as Rodas de 
Capoeira. 

Para outras informações sobre o Forte de Santo Antônio Além do Carmo visite o blog 
fortesantoantonio.blogspot.com. Para mais informações sobre o projeto “Cinema, Capoeira 
e Samba”, os telefones são (71) 3323-0708, (71) 8115-9235 e (071) 8746-6141, com 
“Zoinho”. 

Serviço 

O quê: Projeto Cinema Capoeira e Samba 
Quando: 27 de novembro, às 19h 
Onde: Forte Santo Antônio Além do Carmo 
Entrada franca 

VEÍCULO TÍTULO 

Agecom Inscrições para cursos do Centro Técnico do TCA encerram 
nesta terça 

Encerram-se nesta 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 realizar suas 
inscrições das 14 às 18h, no Núcleo de Produção do TCA, mediante apresentação do 
currículo e fotocópias da carteira de identidade e CPF, e pagamento da taxa de inscrição no 
valor de R$ 10. O número de vagas é de apenas 20 por oficina. 

O curso de Desenho Técnico para Figurino, ministrado por Miguel Carvalho, é voltado para 
pessoas com noções básicas, e terá aulas de 24 deste mês a 15 de dezembro, às terças, 
quintas e sextas, das 18h às 22h. Já o curso de Desenho Artístico, com Olga Gomez, tem 
como público-alvo iniciantes e profissionais das áreas de artes e arquitetura, ou pessoas 
interessadas pelo tema. As aulas acontecerão entre os dias 25 deste mês e 18 de 
dezembro, às segundas, quartas e sextas, das 9h às 13h. 



Os cursos serão ministrados nas instalações do próprio Centro Técnico. Ao final dos cursos, 
os participantes receberão certificação emitida pelo Teatro Castro Alves. 

Serviço 

O quê: Inscrições para os cursos de Desenho Artístico e Desenho Técnico para Figurino 
Quando: até 24 de novembro 
Onde: Núcleo de Produção do TCA 
Quanto: R$ 10 

VEÍCULO TÍTULO 

A Tarde Para ver Rodin, além do modelado 
 

Albenisio Fonseca Jornalista 

Em um país, no qual apenas 13% vão ao cinema uma vez por ano; só17% compram livros; 
78% nunca assistiram a um espetáculo de dança; mais de 75% dos municípios não têm 
centros culturais, museus, teatros, cinemas ou espaço cultural multiuso, e 92% nunca 
visitaram um museu, soa como uma dádiva a abertura e permanência por três anos da 
exposição “Auguste Rodin, homem e gênio”. 
 
Com 62 esculturas em gesso, do artista francês, no Palacete das Artes Museu Rodin Bahia, 
é, sem dúvida, uma das atividades mais esperadas da programação do Ano da França no 
Brasil. 
 
Independente do fabuloso legado e influência da sua escultura para gerações de escultores, 
em todo o mundo,vamos poder constatar o fenômeno da atualidade de seu trabalho no 
processo mesmo da recepção estética. 
 
Tema universal da escultura, o corpo humano é o alvo de seu trabalho e foco maior de seu 
interesse. Nessa corporeidade, enquanto réplica do ser, suas esculturas evocam, a um só 
tempo, a magia e o simulacro. 
 
Como nenhum artista, em todo o decurso histórico, François-Auguste-René Rodin (1840-
1917) faz sua obra transitar de um renovado sentido de naturalismo – sem jamais perder 
seu caráter totêmico e mágico – para a condição de simulacro da vida fremente de valores 
primitivos e universais interligados. Um simulacro da corporeidade humana em diálogo com 
um outro corpo real e vivo, o daquele que se aproxima no seu espaço circundante. 
 
O tema do corpo humano, sua materialização em qualquer momento e circunstância da 
história, gera um elo simbólico entre o artista e a matéria, entre criador e criatura, aí 
incluso o receptor da obra. 
 
Rodin antecipa as proposições dos surrealistas nos anos 30, ao estabelecer uma ponte 
entre a corporeidade de suas esculturas e o corpo real e vivo do espectador que se lhe 
acerca – estabelecendo um diálogo de corpos. 
 
A escultura é a ciência do modelado. Mas, diferentemente da escultura acadêmica de seu 
tempo, feita para ser vista de um só ponto frontal e de baixo para cima, na escultura de 
Rodin todos os ângulos são importantes. 
 
Como diríamos de uma área de impacto, de trocas sensíveis entre o espectador e a obra, 
um campo de força, energético, vai exigir uma "leitura" ativa, andar em volta ou em 
movimento pendular de aproximar-se ou afastar se. Se preferir, ainda, em diagonais, 
avistando das laterais os perfis possíveis das massas modeladas. 
 
Marcada pelo naturalismo, segundo uma "poética das massas", a humanidade na estatuária 



de Rodin, apresenta-se modelada em dinâmicas representações de energia física, biológica 
e emocional. 
 
Pesquisador do corpo humano e suas possibilidades vitais, ele desenvolveu um método 
experimental de análise e de captação das posturas e aparências das superfícies dos corpos 
masculinos e femininos. Estes com franca exposição dos órgãos sexuais a reforçar sua 
feminilidade. 
 
De forma singular, segundo a ensaísta Daisy V. M. Peccinini de Alvarado, Rodin mantinha 
em seu ateliê modelos despidos. “Homens e mulheres, ora em repouso, ora em 
movimento, com a finalidade de fornecer-lhe imagens da nudez do corpo humano, nas 
posturas mais comuns da vida cotidiana ou mais complexas, sob condições de 
acontecimentos extraordinários. 
 
E de um modo que nos permitisse ler a expressão do pensar e do sentir em todas as partes 
do corpo: músculos, rugas, posturas, tensões e relaxamentos, a revelar pensamentos e 
sentimentos”. 
 
Rodin parecia acreditar que cada situação criada na tridimensionalidade de uma escultura 
corresponde a um tipo de emoção ou sensação, articulando verdadeira fisiologia das 
paixões humanas, em revolucionária linguagem escultórica. 
 
E que em lugar de permanecermos como periféricos da cultura (e do pensamento), tenha 
essa exposição de Rodin, para um público multivariado, a possibilidade de tornar mais 
inteligente a nossa retina, frente à Medusa excludente que insiste em nos petrificar o olhar. 

 
VEÍCULO TÍTULO 

A Tarde Exposição reúne obras de Tomie Ohtake em Salvador 

Pinturas, Esculturas e Série Novas Gravuras de Tomie Ohtake será aberta nesta sexta-
feira, na galeria Paulo Darzé, com trabalhos inéditos e antigos da artista 

DANIELA CASTRO 

Desde sábado, Tomie Ohtake tem mais um ano registrado na carteira de identidade. Agora 
são 96. Mas, na idade em que a maioria das pessoas desfrutado merecido descanso 
proporcionado, pela aposentadoria, a artista que detém o título de “dama das artes 
plásticas brasileiras” continua ainda com a mão na massa. 
 
Não lhe deixam mentir as obras que integram a exposição Pinturas, Esculturas e Série 
Novas Gravuras de Tomie Ohtake, que será inaugurada nesta sexta feira, na Galeria Paulo 
Darzé (Corredor da Vitória). 
 
Das 24 gravuras que serão apresentadas ao público baiano, 12 foram concebidas este ano 
- outras 12 datam principalmente do período que vai de 2002 a 2008. Todas elas 
pertencem ao acervo do instituto que leva seu nome, em São Paulo, cidade onde ela está 
radicada desde 1936, quando trocou o Japão pelo Brasil. 
 
Há também seis pinturas recentes, que estarão lado a lado com um quadro da década de 
60, e três esculturas inéditas. “As esculturas foram feitas especialmente para esta mostra”, 
orgulha se Paulo Darzé. 
 
O curador também foi responsável pelas duas exposições que Tomie Ohtake trouxe a 
Salvador anteriormente, quando a galeria ainda tinha o nome de Escritório de Arte da 
Bahia. A primeira foi em 1987 (Novas Gravuras, que foi vista simultaneamente em outras 
dez cidades brasileiras) e a segunda em 1993 (pinturas e gravuras). 
 



Evolução Embora as gravuras continuem ocupando a maior fatia do trabalho da artista 
plástica, quem ainda guarda na memória as impressões causadas pelos primeiros trabalhos 
do seu currículo poderá se dar conta da evolução de suas pinceladas. 
 
“É uma evolução natural”, avalia Drazé. “Nos anos 60, ela tinha uma pintura concreta, que 
era o que mais se fazia na época. 
 
Ela foi evoluindo com o tempo, dando mais transparência, mais leveza”, acrescenta É o 
abstrato, portanto, que rouba a cena na exposição baiana, que seguirá aberta ao público 
até 30 de dezembro. 
 
As gravuras e pinturas revelam a identidade da autora principalmente através de suas 
cores vibrantes, assim como das formas geométricas que se impõem num embate com o 
espaço da tela em branco. Acrílica sobre tela é uma das técnicas mais utilizadas. 
 
Nas esculturas, também abstratas, a artista plástica investe em formas tubulares que 
ganham mobilidade através do apoio em pontos estratégicos. 
 
Marcadas pela leveza, as peças criadas para a mostra têm entre 1,80 m e 2 m. Bem 
diferentes, portanto, das esculturas mais conhecidas de Tomie Ohtake, que tem obras 
públicasdeaté60 toneladas em lugares como a Lagoa Rodrigo de Freitas, no Rio de Janeiro, 
e o Aeroporto Internacional de São Paulo. 
 
À venda A vantagem das obras de dimensões menores é que essas, de fato, foram feitas 
pelas mãos da artista. 
 
E podem ser levadas para casa por quem tiver algo em torno de R$ 120 mil para investir 
na aquisição de uma delas. 
 
Por muito menos – R$ 3,5 mil – é possível garantir uma das gravuras expostas. E por 
muito mais, R$ 400mil, algum sortudo pode arrematar a única obra representante da fase 
inicial presente na mostra. “Essa Tomie dos anos 60 não existe mais”, justifica Darzé. 
 
PINTURAS, ESCULTURAS E SÉRIE NOVAS GRAVURAS DE TOMIE OHTAKE / ABERTURA 
SEXTA, ÀS 20H / PAULO DARZÉ GALERIA DE ARTE (3267-0930) / R. DR. CRYSIPPO DE 
AGUIAR, 8, CORREDOR DA VITÓRIA / VISITAÇÃO SEG A SEX, DAS 9H ÀS 19H, E SÁB, DAS 
9H ÀS 13H / ATÉ 30 DE DEZEMBRO. 

ARTISTA EXPLORA A COR E A ABSTRAÇÃO NUMA OBRA EM QUE PREDOMINA O 
SENTIMENTO 

Aos 96 anos de idade, a japonesa que veio morar no Brasil em 1936 mantém a lucidez, 
como comprovam as gravuras e esculturas criadas recentemente 

DANIELA CASTRO 

A idade avançada faz com que a vinda de Tomie Ohtake a Salvador ainda seja uma 
incógnita. 
 
”Estou tentando”, assegura Paulo Darzé. Mas as impressões que a artista plástica japonesa 
deixou em suas últimas visitas são fortes o suficiente para fazer supor uma figura ainda 
plena de energia. 
 
“Como todo oriental, ela adora frutos do mar, mas quando veio aqui ela ainda não conhecia 
lambreta. Comeu duas dúzias numa sentada. Fiquei preocupado, mas até hoje ela tem uma 
saúde de ferro”, constata o curador, que ainda identifica em Tomie Ohtake a mesma 
pessoa “bem humorada e espirituosa”. 
 



A saúde criativa, defende Darzé, também não sofreu abalo como passar do tempo. “As 
gravuras e esculturas criadas recentemente são de uma lucidez e qualidade invejáveis. 
Para mim, ela é a mais importante artista em produção no Brasil”, avalia. 
 
Trajetória O curador baiano integra um rol de admiradores que não deixam de observar 
certas particularidade na trajetória de Tomie Ohtake, para além de seu talento. 
 
A artista, que nasceu na cidade japonesa de Quioto, veio para o Brasil em 1936, somente 
para visitar um irmão. Os conflitos sócio-políticos que pairavam sobre Ásia e Europa 
naquela época fizeram com que Tomie, então com 23 anos, prolongasse sua permanência 
por aqui. 
 
Dessa estadia que já não dava sinais de acabar, nasceu um casamento com um engenheiro 
agrônomo e a naturalização brasileira. 
 
Nesse meio tempo veio a dedicação às artes plásticas, cujos estudos começaram em 1952, 
com o também japonês Keisuke Sugano. 
 
Mas somente em 1957, aos 44, Tomie Ohtake realizou sua primeira exposição, em São 
Paulo. 
 
É a cidade onde vive até hoje, em plena atividade, e com um currículo que registra mais de 
50 exposições individuais no Brasil e no exterior, participação em maisde40 mostras 
coletivas,35 salões e 20 bienais. Os prêmios somam quase 30. 
 
Desafio “Ela é uma figura importantíssima na arte brasileira, não só pela qualidade da 
obra, mas pelo desafio que representa”, considera Justino Marinho, artista plástico e crítico 
de arte baiano, que conheceu Tomie Ohtake através do também artista plástico Emanoel 
Araújo. 
 
“Acompanho a obra dela há pelo menos 15 anos e vejo um trabalho consistente, coerente. 
 
O que há de mais interessante é a utilização da cor e a expansão do abstrato. É uma obra 
com poucos elementos, mas muito significativa. 
 
Fala por si só, porque o que predomina é o sentimento”, diz Marinho. 
 
Da fase acadêmica e figurativa que marcou o início de sua carreira, Tomie migrou para a 
arte concreta, até chegar ao abstrato que identifica a maior parcelado seu trabalho hoje. As 
formas orgânicas já estiveram entre suas principais referências, antes que se consolidasse 
definitivamente a opção pela transparência e pela profundidade. 
 
O passeio por diferentes tendências não impediu, porém, a construção de uma identidade 
bem delineada. “Mesmo não conhecendo a obra de Tomie em profundidade, é possível 
perceber que ela tem uma marca pessoal muito forte”, observa Alejandra Munhoz, 
professora de arte contemporânea da Escola de Belas Artes da Universidade Federal da 
Bahia. 
 
“É algo difícil de acontecer, sobretudo quando o trabalho é abstrato. Ela tem uma 
capacidade espetacular de não se repetir, mantendo sua personalidade”, avalia a 
professora. “Além disso, ela é muito delicada. Faz um abstrato altamente espiritualizado, 
quase zen”, destaca. 

VEÍCULO TÍTULO 

A Tarde Homenagem 
 
O dramaturgo e diretor teatral Luiz Marfuz, doutor em Artes Cênicas pela Universidade 
Federal da Bahia, escreveu uma peça para homenagear o amigo Harildo Déda, grande 



mestre do teatro baiano, nos seus 70 anos. Marfuz, que recebeu o prêmio Braskem de 
Teatro de Melhor Diretor em 2008 com o espetáculo Policarpo Quaresma, também assina a 
direção da peça. A Última Sessão de Teatro, que faz diversas referências à carreira de 
Harildo, estreia no dia 27 , no Teatro Vila Velha. 
 

VEÍCULO TÍTULO 

A Tarde CPM 22 na Concha em dezembro 
 
Já estão à venda os ingressos para o show que a banda paulista de rock CPM 22 fará em 
Salvador dia 13 de dezembro. A apresentação será às 19h30, na Concha Acústica do 
Teatro Castro Alves. 
 
As entradas custam R$ 30 e R$ 15 (os mil primeiros vendidos) e R$ 40 e R$ 20 (os 
restantes) e podem ser adquiridas na bilheteria do TCA ou nos SACs dos shoppings Barra e 
Iguatemi. 
 
 

VEÍCULO TÍTULO 

A Tarde Noite de ska e jazz no Pelourinho 

Orquestra Brasileira de Música Jamaicana faz praça virar salão de dança 

CHICO CASTRO JR. 

O esforço inesperado e praticamente sobre-humano a que foi submetido o público 
interessado na Noite das Orquestras no Pelourinho, na última sexta-feira, foi recompensado 
com uma sequência magnífica de shows da Orkestra Rumpilezz, Ska Maria Pastora e 
Orquestra Brasileira de Música Jamaicana. 
 
Explica-se: realizada no mesmo dia em que as justas comemorações pelo Dia da 
Consciência Negra agitaram – e muvucaram geral – toda a região central da cidade, a 
jornada para chegar ao Pelourinho foi algo digno de Jasão & Os Argonautas. 
 
O lado bom é que o esforço valeu – e muito. A festa de encerramento do projeto Novembro 
Música em Todos os Ouvidos, uma promoção da Diretoria de Música da Fundação Cultural 
do Estado, começou por volta das 21 horas. 
 
Coube a anfitriã, a Orkestra Rumpilezz, abrir a noite, levando seu som – uma mistura do 
jazz das big bands com a percussão de candomblé – ao público que ia chegando à Praça 
Pedro Archanjo. 
 
Impressionante conferir o monumento sonoro que é o som da Orkestra ao vivo. Um 
trabalho, ao mesmo tempo, baiano e totalmente universal. 
 
Ska relax de Olinda Após a troca de palco, vieram os olindenses do Ska Maria Pastora. 
 
Menor formação da noite, contavam só com três instrumentistas de sopro.Como 
quantidade não é qualidade, eles demonstraram uma inequívoca habilidade instrumental 
em um som de caráter praieiro e bem relaxado. 
 
Na verdade, o ritmo das músicas parecia devagar até demais para uma banda que tem a 
palavra “ska“ no nome – eles estão mais para o reggae mesmo. Mas trata-se, sem dúvida, 
de mais uma ótima novidade oriunda das bandas de Pernambuco. 
 
Ska buliçoso de São Paulo Atração mais aguardada da noite, a Orquestra Brasileira de 
Música Jamaicana foi tudo o que se esperava: agitada e brilhante. 
 



Comandada no palco pelo guitarrista e vocalista Sérgio Sofiatti, desfiou um repertório de 
clássicos da música brasileira no ritmo acelerado do ska, transformando a praça em um 
bailão para o povo, que dançava enlouquecido ao som de Águas de Março, Trem das Onze, 
Carinhoso, O Guarani, Nana e outras. 
 
Tudo isso sem desrespeitar o espírito original das músicas e, ao mesmo tempo, mantendo 
o clima do ska tradicional. Até o “shikaboom“ ouvido nos clássicos dos Skatalites, Sofiatti 
fazia com a boca. Fecharam a noite com chave de ouro, com uma versão fidelíssima de A 
Message to You) Rudy, hit do The Specials. 
 
Espetacular. Que voltem logo. 
 
WWW.ATARDE.COM.BR Confira galeria de fotos 

 
VEÍCULO TÍTULO 

A Tarde Marco Luque faz público rir no TCA 
 
 O público que foi à sala principal do TCA ver a performance solo do ator, humorista e 
apresentador do CQC (Band) Marco Luque não saiu decepcionado. Hábil na stand up 
comedy, Luque transformou o palco em roda de amigos e ganhou a plateia com suas 
piadas 
 
 

VEÍCULO TÍTULO 

A Tarde Vídeo de Curitiba vence Festival 5 minutos 

LUCAS CUNHA 

Foi sob algum silêncio e discretas vaias que o vídeo Cru, do curitibano Fábio Allon, grande 
vencedor da13ª edição do Festival Nacional 5 Minutos, foi recebido pelo público, anteontem 
à noite, na Sala Walter da Silveira, após a exibição no local. 
 
Como tradicionalmente acontece na cerimônia, todos os vídeos que saem com algum 
prêmio na noite são exibidos após a divulgação dos seus nomes, o que pode dar uma boa 
noção da qualidade, mesmo para aqueles que não estiveram presentes todos os dias. 
 
Rodado em uma única tomada e já premiado em outros festivais, além de ser um dos 
únicos vídeos de fora do estado entre os premiados, Cru também difere dos outros pela 
linguagem experimental, o que certamente jogou a seu favor na escolha do júri. Como 
primeiro lugar, ganha o prêmio Walter da Silveira, no valor de R$ 10 mil. 
 
Segundo o ombusdman (responsável por receber as críticas do público) Carlos Dowling, 
presidente da Associação Brasileira de Documentaristas (Seção Paraíba), o 5 Minutos 
continua seu trabalho de referência em curta metragem no Nordeste, em especial para os 
baianos. 
 
Dowling também ressalta as atividades ocorridas paralelamente, como o Vivoart mov, 
palestras, workshops e a abertura para o diálogo com narrativas audiovisuais ligadas à 
interatividade, como os games. "Já tinha participado do 5 minutos em 1997, e conversando 
com os ombusdman das edições anteriores, vemos uma progressão no escopo e no 
tamanho do festival, o que pode fazer sonhar com um festival não nacional, mas 
internacional, em breve". 
 
Entretanto, o próprio Downling diz que o principal desafio é conseguir maior prestígio e 
participação de vídeos de outros estados entre os inscritos. "Eu noto um ponto de tensão 
entre a intenção de ser um festival nacional e a relação com os produtores locais. O festival 



acaba sendo mais conhecido pelos realizadores daqui, aliado ao fato de não convidar 
realizadores de outros estados. Acho que se deve pensar mais na divulgação fora da Bahia 
para equalizar melhor essa diferença". 
 
Vídeos baianos Fora a menção honrosa para o divertido vídeo goiano Cidadão Classe A, de 
Abel Vargas, todos os outros premiados são produções locais. Encontro com o Mestre, de 
Marcelo Abreu Góis, ficou com o segundo lugar, o prêmio Alexandre Robatto (R$ 8 mil), 
com um mini documentário oportuno como cineasta baiano Luiz Paulino dos Santos. O 
curta também levou o prêmio da Associação Baiana de Cinema e Vídeo como melhor 
produção. 
 
Outro duplamente premiado foi É Pra Pirá-já, de Jorge Baía, que ficou com o terceiro lugar 
(prêmio Roberto Pires, R$ 6 mil) e também foi o mais votado pelo público (prêmio Luiz 
Orlando, R$ 3 mil). O vídeomostra um inusitado assalto em um ônibus. 

 
VEÍCULO TÍTULO 

A Tarde Arte e urbanidade em produções visuais 

O Festival de Cinema Cidade Filmada, idealizado por estudantes do 3º semestre do curso 
de Produção em Comunicação e Cultura da Universidade Federal da Bahia, irá exibir vídeos 
inéditos produzidos aqui e em outros Estados, sobre a relação da arte audiovisual com a 
urbanidade. 
 
De qui a sáb, das 14 às 18h / Sala Walter da Silveira (31168100/8123) / Biblioteca Pública 
do Estado –Rua Gal. Labatut, 27, Barris / Entrada franca 

 
VEÍCULO TÍTULO 

A Tarde Roda de samba e convidados na Igreja 

Os cantores Mazzo Guimarães e Sandra Simões comandam o projeto Samba da Igreja, 
verdadeira roda de samba na qual desfilam clássicos dos sambas brasileiro e baiano, além 
de composições de baianos da nova geração. 
 
Hoje tem participação especial de Raimundo Sodré e dos grupos Barlavento e Sambadas 
Moças. Hoje, 20h / Espaço Cultural da Barroquinha (33222646) / Pç. Castro Alves, s/n, 
Centro Histórico / R$ 30 e R$ 15 

 
VEÍCULO TÍTULO 

A Tarde DOCUMENTÁRIO É TENDÊNCIA MUNDIAL. É SÓ OBSERVAR 

Fernando Adolfo 

RAUL MOREIRA Brasília 

Magérrimo, expressão taciturna, cinzenta: um amante da literatura que o visse caminhar 
pelos corredores do Hotel Nacional certamente pensaria que o personagem em questão 
saiu de um romance de Franz Kafka. Mas não. O baiano Fernando Adolfo é real, tão real 
que, há 42 anos, segundo ele mesmo afirma, dá as cartas no Festival de Brasília , o mais 
tradicional evento cinematográfico do Brasil. Muitos dos que poderiam explicar o inicio de 
sua saga e longevidade já se foram, como o próprio Paulo Emílio Sales Gomes, o 
idealizador do evento. Entre os vivos, por sua vez, principalmente os que trafegam no 
Distrito Federal, não há um consenso quanto à figura de Adolfo: trabalhador, déspota, 
dissimulado, convicto, amador, fáustico? De toda sorte, Fernando Adolfo mantém-se 



intocável, soberano à frente do Festival de Brasília, até porque ele afirma que “ninguém 
quer segurar o abacaxi”. Não deixa de ter razão o burocrata. O evento já enfrentou de 
tudo, desde o regime militar à quase derrocada do cinema brasileiro no período Collor. 
Agora, o acusam de privilegiar o documentário em detrimento da ficção. Na abertura do 
festival, no Teatro Nacional, na semana passada, onde foi exibido Lula, o Filho do Brasil , 
foi visto correndo pelos corredores, telefone celular à mão, certificando-se da presença de 
brigadistas, pois o produtor Bruno Barreto, antes da sessão, reclamara da ausência de 
segurança. 
 
RAUL MOREIRA É JORNALISTA E CINEASTA 

Comecemos pelo episódio da abertura, por favor Aconteceu o esperado, não? Era a 
estreia de Lula, o Filho do Brasil , na capital federal, sede do governo. Muita gente,dos 
quadros do governo ao público, queria assisti-lo. 

Aconfusãoera previsível.Masa segurança... (interrompendo) Havia segurança. 
 
Tínhamos oito brigadistas de cada lado do teatro, escreva aí. 

A imprensa nacional que cobre o Festival de Brasília deu destaque à 
desorganização da abertura do evento. 
 
Arranhou a imagem do festival? Não. Brasília é paixão. As nossas sessões de abertura 
sempre foram concorridas. 

Quais as razões da sua gestão vir ultimamente privilegiando o gênero 
documental? Não é arriscado para a imagem do festival? Não. O documentário é 
uma tendência mundial. Basta observar os festivais em todo o mundo. Nós partimos do 
conceito de que o documentário deve ser apoiado. É algo importante para a formação da 
cidadania. 

Mas não há um exagero, por exemplo, em se escolher quatro documentários 
quando são apenas seis os longas-metragens que estão em concurso no evento? 
Não. A imprensa precisa entender que essa é a tendência. 
 
Brasília irá se repetir, desde que tenhamos bons documentários. 
 
Veja o documentário baiano, Os Filhos de João... , por exemplo, o público adorou, não? 

Mas este ano o público parece menor. Pouco antes do início das sessões principais 
ainda há ingressos disponíveis... Talvez você não esteja vendo direito. As sessões estão 
concorridas. 

No ano passado o senhor teve problemas para premiar os melhores atores, 
justamente pela ausência de filmes de ficção, não? Sim, reconheço que tivemos 
problemas, sim. Não vamos mais repeti-los. Digo o seguinte: cada ano é um ano. 

Quais são os critérios de seleção para os filmes que irão concorrer no festival? 
Como funciona a curadoria? Há uma comissão de quatro pessoas de outros estados, 
além de um representante do Distrito Federal. 

O senhor vota? Sim, em caso de desempate 

O senhor orienta, estabelece uma tendência? Há uma política? Não. Nós sempre 
vamos estar selecionando os melhores, ficção ou documentário. 



Como se constrói a “tendência” do festival? Reunimos uma comissão de gente de 
cinema de Brasília e traçamos as metas, sempre seguindo a tradição do evento, que é 
privilegiar filmes interessantes e inéditos, filmes políticos, de importância sócio cultural. 

Nos últimos tempos Brasília passou a dividir o estrelato com muitos festivais que 
passaram a acontecer em outros estados. 
 
Qual é a sua postura para lidar com a concorrência? Hoje tem mais de 150 festivais 
no País. Acredito que muitos deles não vão sobreviver. 

E isso é bom ou ruim para o cinema brasileiro? Acho ruim. No final, tudo fica esparso, 
sem divulgação, os filmes se perdem no emaranhado de festivais. 

Como anda a saúde financeira do Festival de Brasília? Dispomos de pouco mais de R$ 
2 milhões anuais. Metade vem da Secretaria de Cultura do Distrito Federal e o resto vem 
da Lei Rouanet. Só de prêmio pagamos mais de R$ 400 mil. 

Há quem diga que o senhor se perpetuou à frente do Festival de Cinema de 
Brasília, gente que cobra uma renovação do evento... Engraçado, pois, até hoje, 
entra e sai governo e eu continuo. 
 
Ninguém quer descascar esse abacaxi. Fazer um festival como esse é muito difícil. 

E qual o prazer? O prazer é revelar os filmes, é contribuir para a formação do 
público,como acho que aconteceu. 

VEÍCULO TÍTULO 

Correio Igreja e Convento de São Francisco tem história retratada 
em livro 

 
Ana Cristina Pereira | Redação CORREIO | Fotos: Angeluci Figueiredo e 
Divulgação  

Eleito uma das sete maravilhas de origem portuguesa do mundo, o conjunto da Igreja e 
Convento de São Francisco ganha um livro à altura de seus 300 anos de existência. 
Apontado por estudiosos como uma das mais significativas expressões do estilo barroco no 
Brasil, há muito ele é motivo de orgulho para nós. Afinal, tem a fama de ser “a igreja toda 
de ouro” da Bahia. “Sempre foram feitas obras pontuais, mas não havia uma que contasse 
toda a história da ordem”, afirma o frei Alfons Schoemaker, 72 anos, guardião do 
convento.  

 
Imagem de São Francisco de Assis do século XVIII, que até 1926 ficava no altar 
principal: voto de pobreza e humildade em contraste com a suntuosidade da 

“igreja toda de ouro”  



A lacuna será preenchida com o lançamento, na terça-feira (24), às 19h30, no Palacete das 
Artes Rodin Bahia (Graça) do livro Igreja e Convento de São Francisco da Bahia (Versal, 
R$190/468 páginas). Trabalho vencedor da quarta edição do Prêmio Clarival do Prado 
Valladares, da Odebrecht, a publicação é resultado de quase uma década de empenho da 
historiadora Maria Helena Ochi Flexor, 71, e do frei Hugo Fragoso, 83.  

A dupla derrotou outros 107 projetos, ao propor retratar a presença franciscana na Bahia, 
que já acumula 422 anos. No total, são dez capítulos luxuosamente ilustrados e assinados 
por sete pesquisadores. Além de Maria Helena e frei Hugo, também escrevem os freis 
Pedro Knob e Marco Antonio de Almeida, o professor Luis de Moura Sobral e as 
historiadoras Maria Vidal de Negreiros Camargo e Ana Palmira Bittencourt Casimiro.  

 
Maria Helena Ochi Flexor e frei Alfons Schoemaker destacam a abrangência e o 

cuidado editorial do livro 

Luxo X Pobreza 
Estudiosa da trajetória da ordem de longa data, Maria Helena conta que chegou a ser 
barrada no convento no passado. Mulheres ali não eram permitidas até os anos 80. Mas 
agora os tempos são outros e ela, além de coordenar a equipe, assina três capítulos do 
trabalho. Em dois deles, Maria Helena trata da construção do monumento e analisa 
detidamente o seu interior.  

Sempre com donativos, os franciscanos iniciaram o convento em 1686, e a igreja em 1708. 
Levaram exatos 42 anos para concluir os serviços. A rica decoração, destaca, incorpora 
influências de estilos variados - renascentistas, neoclássicas e barrocas: “A unidade é dada 
pela talha dourada que domina o monumento em toda a sua extensão”.  

A riqueza está por todo lado: no piso, no forro, nos gradis, nos altares e nos painéis de 
azulejos; através das muitas pinturas, da imagística, dos móveis e das alfaias em ouro e 
prata usadas nas celebrações. “Daí vem o contraste com o voto de pobreza praticado pelos 
franciscanos”, destaca Maria Helena. Mas ela lembra que tudo era feito através de 
donativos. E se a vida simples do claustro ia de encontro a tanto luxo, vale lembrar que à 
época imperava o ditado de que nada é demais para Deus.  



 
Religiosos na Sala do Capítulo: atualmente, o convento conta com 30 frades, que 

se dedicam a atividades variadas, como cuidar dos idosos  

No capítulo Santo Antônio de Lisboa... e da Bahia, Maria Helena fala da força de Santo 
Antônio, mais importante franciscano português, cuja devoção desembarcou no Brasil junto 
com os religiosos da ordem. Seu poderio era tanto que a Câmara o transformou em 
primeiro padroeiro da Bahia e, desde a inauguração da igreja, o santo contou com altar 
próprio. A imagem que está lá hoje foi entronizada entre 1779 e 1780. Cogita-se que o 
patrocinador foi Garcia d’Ávila.  

Prestígio 
Testemunha da história da ordem no último século, frei Hugo Fragoso, da OFM (Ordem 
Franciscana Menor), narra os principais acontecimentos que marcaram a chegada e a 
atuação dos religiosos na sociedade baiana. Ele destaca que os primeiros se estabeleceram 
quando os jesuítas perderam a exclusividade missionária no Brasil, em 1549.  

Espalhada em todo o território nacional, a ordem gozou de muito prestígio. Em 1707, por 
exemplo, o rei dom João V se tornou oficialmente seu protetor. Mas a partir de 1750 sofreu 
um duro abalo com a restrição, decretada pelo marquês de Pombal, da atuação das ordens 
religiosas.  

 
Azulejaria é um dos destaques do conjunto  



O golpe mortal veio em 1855, quando dom Pedro II mandou fechar os noviciados. Em 
Salvador, restaram apenas cinco padres. A restauração da presença franciscana só foi 
acontecer no início do século XX, impulsionada pela Província Franciscana da Saxônia. 
Natural da Alemanha e com mais de 50 anos no país, frei Alfons Schoemaker resume a 
importância franciscana: “Este ano a ordem está fazendo 800 anos. Mesmo com altos e 
baixos, é uma grande história. O ideal de São Francisco é sempre atual”, pontua o 
religioso.  

A ordem dos abastados  
Os dois últimos capítulos de Igreja e Convento de São Francisco da Bahia são dedicados à 
Venerável Ordem Terceira. Formada por leigos, a instituição se estabeleceu na Igreja de 
São Francisco em 1635. No início do século seguinte, iniciou a construção da sua própria 
igreja, que durou apenas dois anos e veio se juntar à igreja e ao convento, enriquecendo 
ainda mais o conjunto arquitetônico.  

No texto Venerável Ordem Terceira: retomando o caminho de Marieta Alves, a historiadora 
Maria Vidal de Negreiros Camargo, a partir de um estudo de Marieta Alves, na década de 
1940, analisa a trajetória e a importância da instituição, constituída basicamente por 
pessoas ricas.  

Festas, procissões, missas solenes e outras celebrações deram visibilidade à Ordem 
Terceira que, segundo Maria Vidal, proporcionava uma ampla rede de apoio a seus 
membros na velhice, doença, orfandade e morte.  

Igualmente suntuosa, a Igreja da Ordem Terceira tem, entre os muitos destaques, a sua 
impressionante fachada em pedra entalhada, com reproduções de figuras renascentistas e 
mitológicas.  

Segundo Ana Palmira Bittencout, autora de Fidalguia e estética na Bahia colonial, o 
frontispício é diferente de tudo que estava em voga no Brasil oitocentista. Para a estudiosa, 
a fachada pode ser classificada dentro do estilo barroco, “mas difere nos aspectos formais, 
semânticos e estéticos de todo o conjunto das igrejas da Ordem Terceira franciscana e, 
mesmo, de todas as igrejas brasileiras”. Entre os vários elementos, há até duas sereias.  

Bem administrada, a ordem atraía os fidalgos da cidade. “Tornar-se irmão terceiro, naquela 
época, passou a ser prova da aceitação social pelas camadas mais significativas da colônia 
e símbolo de status”, anota Ana Palmira.  

Livro marca 50 anos de política cultural  
A publicação da pesquisa Igreja e Convento de São Francisco da Bahia marca os 50 anos 
de atuação da Odebrecht na área cultural. Atualmente, um dos pontos de destaque da 
política da empresa é o Prêmio Clarival do Prado Valladares, criado em 2003 para 
homenagear o historiador e crítico de arte baiano (1919-1983).  

No total, são cinco edições, sendo que a última, de 2008, foi vencida pelo arquiteto Ademir 
Pereira dos Santos. De acordo com a empresa, o objetivo é patrocinar pesquisas inéditas 
que tratem de temas ligados à história e à cultura nacional.  

Ficha  
Livro - Igreja e Convento de São Francisco da Bahia  

Organizadores - Maria Helena Ochi Flexor e frei Hugo Fragoso  

Editora Versal (R$190/468 págs.). À venda em dezembro  

Lançamento Terça-feira (24), às 19h30, no Palacete das Artes Rodin Bahia (Graça)  



(Notícia publicada na edição impressa do dia 23/11/2009 do CORREIO) 

VEÍCULO TÍTULO 

IBahia Próximo Pinte no MAM será inspirado nas pérolas 

A partir de domingo (22), o Projeto Pinte no MAM, coordenado pelo artista plástico Maninho 
de Abreu, passou 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. No domingo, foi trabalhado 'Pinte no 
MAM com as luzes e brilhos que vêm do mar e da vida marinha', que trabalhou 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 

IBahia Biblioteca preservará memória do Rio Vermelho 

A Biblioteca Juracy Magalhães Júnior (BJMJ) realiza nesta quarta-feira (25), às 15h30, a 
inauguração do Espaço Caramuru, destinado à memória do bairro do Rio Vermelho. 
Pesquisadores, leitores e o público em geral poderão ter acesso a um acervo rico e extenso 
que reconstrói a história de um dos mais importantes bairros de Salvador. Na ocasião, 
haverá também o lançamento do livro Rio Vermelho, de Caramuru a Jorge Amado, do 
escritor Ubaldo Marques Porto Filho. 

“O Espaço atrairá pesquisadores e leitores interessados na história do bairro do Rio 
Vermelho e divulgará um dos mais importantes acervos da BJMJ”, destaca Sônia Morelli, 
diretora da Biblioteca. Localizada no bairro desde 1968, a BJMJ oferece aos seus usuários 
um acervo composto por periódicos, fotografias, documentos e fitas gravadas por 
moradores do Rio Vermelho, contando a história do bairro. Além de local de preservação da 
memória, o Espaço Caramuru servirá também para a realização de atividades culturais na 
Biblioteca. 

A abertura da programação será realizada, às 15h30, com o debate “O Bairro do Rio 
Vermelho – ontem e hoje”, com a participação do diretor-geral da Fundação Pedro Calmon, 
o prof.º Ubiratan Castro de Araújo. O público poderá conferir também depoimentos de 
moradores do bairro que irão compartilhar suas impressões e histórias. 

 
 
 
 



VEÍCULO TÍTULO 

Bahia Noticias DOMINGOS LEONELLI - ENTREVISTA 
 

Fotos: Tiago Melo/Bahia Notícias  
"Eu se fosse o presidente Lula examinaria a candidatura de Ciro como uma opção 

para a esquerda e colocaria Dilma Rousseff como vice" 

 
Por Daniel Pinto, Lucas Esteves, Marcos Russo e Evilásio Jr. 

 
Bahia Notícias - Algo interessante de sua gestão, que aliás é uma política do 
Governo Wagner, foi não privilegiar apenas Salvador, mas, sim, investir e divulgar 
também o que estava escondido no interior do estado. Esse é um enfoque bem 
diferente do que havia na época de ACM. Essa foi a sua principal missão? 

Domingos Leonelli - Eu sou o menos indicado para falar sobre o legado da secretaria 
estadual de Turismo. Mas, com certeza essa é uma das singularidades de nossa gestão. É 
um cumprimento de compromisso de governo. Nós simplesmente ajudamos a cumprir a 
interiorização do turismo. Em alguns casos, nós tínhamos apenas a nomenclatura turística, 
como por exemplo, os caminhos do oeste e do São Francisco. Nós tornamos isso tudo uma 
coisa real. Já temos passeios de barcos no São Francisco regado a espumantes da região.  

BN - Como está sendo aplicar essa nova gestão no turismo? Como se deu o 
processo de mudança que existia nos órgão de promoção?  

DL - Na verdade, não era tudo voltado para a capital. Já tínhamos algo descentralizado. 
Posso citar Porto Seguro, que tem mais leitos do que Salvador. São mais de 40 mil.  

BN - A Chapada Diamantina. 

DL - Esse é um dos poucos sucessos de tentativas anteriores, no sentido de implantar 
hotéis como desbravadores para o turismo. Lembro da pousada de Lençóis, que era 
estatal, totalmente administrada pelo Governo e que foi privatizada por Waldir Pires, por 
incrível que pareça (risos). Mas, também houve tentativas fracassadas. Não foi uma 
política que deu certo no conjunto.  
 
BN - Muitas coisas aconteceram sem o apoio governamental. 



DL - Verdade. Morro de São Paulo e Porto Seguro, por exemplo. A coisa foi mais 
espontânea. Nossa administração enfrentou um desafio muito especial. Tive uma herança 
que não foi maldita, mas herdei uma meia secretaria em relação ao que tinha antes. Existia 
a secretaria de Cultura e Turismo. Além disso, eu também sucedi um ícone, que foi Paulo 
Gaudenzi. É inegável que os governos carlistas realizaram muitas coisas nessa área. Então, 
com a separação, tivemos que inovar e preencher espaços que não existiam antes. 
Tivemos alguns saltos na aérea do turismo, com a literatura de Jorge Amado e a música de 
Dorival Caymmi, com os trabalhos de Pierre Verger e Milton Santos. Mas, não posso falar 
de artes e ciências sociais, sem destacar um fenômeno em especial: a alegria do povo 
baiano. Um povo, às vezes, tão sofrido e miserável, mas muito alegre e receptivo. Isso 
compôs essa imagem que se tem da Bahia. Depois, vieram as iniciativas municipais e os 
planos regionais. Aí cito em especial Rômulo Almeida.  

 
"Acho que eu teria mais razões até para levar isso para o campo político porque 
participei de um governo que foi cercado, violentado, sacrificado e trucidado 
pelas forças carlistas, que foi a administração Lídice da Mata em Salvador" 

 
BN - Secretário, mas a nossa cultura não ficou muito pasteurizada? 

DL - Costumo dizer que ficamos meio Carmem Miranda, sim. Mas, também não podemos 
negar o valor disso. É algo como o Axé Music, um produto de exportação, um ícone. Isso 
aconteceu até 2006. Depois disso, nós definimos nosso compromisso histórico.  

BN - Quais são as diretrizes desse novo momento? 

DL - Inovação, qualidade e integração econômica.  

BN - Queria que o Sr. comentasse como é possível implementar essa nova política 
com uma deficiência na infraestrutura aeroportuária? Até mesmo o aeroporto da 
capital já está defasado em relação ao fluxo de passageiros de voos domésticos e 
internacionais. Tem a indefinição do aeroporto de Ilhéus. Perdemos a sede da 
Infraero para Pernambuco. Quais ações definidas para esse setor?  

DL - Permita que eu situe algo nessa questão. Estamos iniciando um trabalho. É o que 
chamo de terceiro salto. Quatro anos não são suficientes para completar um ciclo. Nosso 
compromisso é iniciar e implantar as bases para esse desenvolvimento. O governador 
Jaques Wagner encara o turismo como uma política de estado e, não, como uma política de 
governos. Daí a incorporação daquilo que foi feito e a busca do novo. A estrutura 
aeroportuária baiana é muito boa. É uma das melhores do Brasil. Temos até mais 
aeroportos do que voos. No caso do de Salvador, ele já deveria ter nascido com duas pistas 
e com mais fingers. Já se previa um crescimento do turismo. Entretanto, vamos bater 2009 
com o número de sete milhões de passageiros na capital. Parte disso, foi a campanha de 
antecipação do verão. Começamos a trabalhar a divulgação da alta estação na primavera. 
O apelo deu certo (risos).  
"Tive uma herança que não foi maldita, mas herdei uma meia secretaria em relação ao que 
tinha antes" 

BN - E quanto à duplicação do Luis Eduardo?  

DL - Falta apenas a licença ambiental. O dinheiro já está disponível. Estamos conversando 
com o IMA para ver se isso é acelerado. Há também um esforço de adaptação da própria 
estrutura interna para esse maior número de passageiros. Pelo menos isso é uma coisa 
boa. Estamos com mais freguesia do que com oferta (risos). Já o caso de Ilhéus, ele vai 
precisar realmente ser substituto. Há limitações físicas. Teremos que implantar um novo 



aeroporto entre Ilhéus e Itacaré. Mas, em compensação, ficaremos com três aeroportos 
internacionais. Acho que nenhum outro estado possui tantos.  

BN - E quando realmente serão liberados os voos noturnos em Ilhéus? Todo dia se 
marca uma nova data. 

DL - Dia 17 de dezembro. Agora vai! Essa foi uma determinação do estado maior da 
Aeronáutica e da direção da Infraero. O governador da Bahia foi até o presidente da 
República. Desta vez, vai!  

BN - Existe prazo para a entrega do novo aeroporto de Ilhúes? 

DL - Ainda não. Um aeroporto dessa dimensão não fica pronto em menos de três ou 
quatros anos.  

BN - Quanto ao comportamento dos órgãos ambientais. Há entraves para a 
liberação da duplicação da pista de Salvador, temos o problema do Hotel Hilton no 
Comércio, o Sr. acha que essa prazo pode ficar ainda maior?  

DL - Há realmente esse risco. Creio que precisamos de uma correção estratégica nisso 
tudo. O turismo não pode ver na questão ambiental um estorvo. A preservação de nossas 
belezas naturais é um ativo. Ninguém viaja para ver devastação natural e falsificação 
cultural.  

 
 

"É inegável que os governos carlistas realizaram muitas coisas nessa área 
(Turismo). Então, com a separação (Cultura e Turismo), tivemos que inovar e 

preencher espaços que não existiam antes" 

 
BN - O Sr. falou em eixo da inovação. O que tem sido feito nessa área?  

DL - Nós desenvolvemos, sobretudo, novos serviços e novos segmentos. Demos um plus 
no turismo náutico, que era muito incipiente. Como segmento, demos uma grande força ao 
turismo esportivo. Posso destacar a Stock Car, que é um novo produto e, não, um evento. 
Afinal de contas, temos contrato para cinco anos. O Espicha Verão e o São João, uma velha 
paixão baiana. O grande problema é o eixo da integração econômica. O modelo anterior 
implantou enclaves hoteleiros completamente desvinculados da economia regional. Por 
Seguro, 40 mil leitos. A cidade não produz nada para o que esses empreendimentos 
consomem. Talvez um pouquinho de artesanato indígena e alguma outra coisinha. O 
mesmo acontece no Litoral Norte e em Morro de São Paulo. O erro foi não pensar o turismo 
como indutor do desenvolvimento regional. Sabe de onde vem 80% do marisco consumido 
na Praia do Forte? 

BN - Baia de Todos os Santos, Valença? 

DL - Pernambuco. Pô, bicho, o que é isso?! Aí vira um cenário, um espaço de ocupação. 
Isso gera uma série de desigualdades porque ao redor desses empreendimentos são 
montados verdadeiros cinturões de pobreza.  

BN - Nos diga uma coisa, a ponte Salvador-Itaparica sai ou não sai? 

DL - Acho que sai, sim! Quando, não sei! Mas, o governador meteu na cabeça que vai 
fazer. E olha que tudo o que ele coloca na cabeça acaba saindo, viu.  



BN - Essa é uma questão de integração e de segurança. A ilha continua isolada e 
desprestigiada por políticas públicas em diversas áreas, como saúde, segurança, 
educação.  

DL - Isso é fruto da demagogia e da irresponsabilidade. É um problema dividido entre dois 
municípios. Essa questão pede um raciocínio mais profundo. Existem dezenas de ilhas no 
mundo que dependem de transporte marítimo. Não é o isolamento físico que determina a 
qualidade das políticas públicas. O problema de Itaparica é renda. Tenho me esforçado a 
desencorajar a ocupação da nossa orla, da nossa franja marítima, pela segunda residência. 
Esse território é o nosso filé e deve receber um tratamento especial, investimentos que 
gerem renda, emprego e riqueza. A segunda residência transforma a área num balneário. A 
especulação imobiliária assassinou a ilha de Itaparica. Nunca pensei que aprovaria uma 
frase do delegado Magalhães (risos). Ele disse uma coisa certíssima. “Esse pessoal de 
veraneio não pode achar que teremos uma estrutura policial para defender as casas deles”. 
Seria uma visão patrimonialista.  

  

 
"Costumo dizer que ficamos meio Carmem Miranda, sim. Mas, também não 

podemos negar o valor disso. É algo como o Axé Music, um produto de 
exportação, um ícone" 

 
BN - Mas, secretário, se o turismo é um bom negócio por que o estado não investe 
mais. Soubemos até que o Sr. estava chateado com o governador Jaques Wagner 
por conta da redução do orçamento da pasta para 2010. 

DL - Não se investe mais porque não há mais recursos. Olha, todo mundo (e com toda 
razão) quer um maior orçamento para trabalhar. Mas, continuo tendo uma ótima relação 
com o governador. Ele é meu amigo, irmão.  

BN - A Bahiatursa ainda deve alguma coisa do carnaval 2009? Invariavelmente 
esse assunto volta à tona. 

DL - Não devemos um tostão. Todos os compromissos foram cumpridos. Além disso, já 
pagamos quase tudo do São João. Olha, deixa eu dizer uma coisa, qualquer governo atrasa 
pagamento. Isso é inevitável. Todos os artistas, produtores e empresários sabem disso.  

BN - O presidente da Saltur, Cláudio Tinoco, chegou a dizer que o atraso 
aconteceu em função de um erro de R$ 87 ou R$ 100 na prestação de contas e 
que o problema passava pela Bahiatursa.  

DL - Quando um reclame desta natureza vem de um artista, dá até para entender. Mas, 
isso é inadmissível por parte de um gestor público. Eu lamento profundamente a utilização 
da má-fé. Ele sabe que para a Fazenda não importa se é R$ 0,86 ou R$ 8 milhões. Pior 
ainda, me desculpe, foram os editores do A Tarde colocarem em manchete de capa uma 
reivindicação injusta como essa. Isso tudo foi realmente lamentável!  

BN - Tinoco é do Democratas, o Sr. acha que isso pensou? 

DL - Ele é do DEM e eu sou do PSB. Acho que eu teria mais razões até para levar isso para 
o campo político porque participei de um governo que foi cercado, violentado, sacrificado e 
trucidado pelas forças carlistas, que foi a administração Lídice da Mata em Salvador. 
Lembro que asfaltamos 13 quilômetros em Pernambués e no outro dia estava a Embase e a 
Coelba, que eram estatais, destruindo tudo e a Rede Bahia lá filmando as pessoas e 
perguntando o que elas achavam dos buracos. Como gestor público, eu compreendi que 



não podia colocar nenhum desses ressentimentos e mágoas na relação com outras 
autoridades. Isso não cabe nas relações institucionais. Na gestão de recursos públicos não 
posso colocar questões pessoais e políticas, mesmo que elas selam justas.     

BN - O Sr. falou na Stock Car, e quanto à Formula Indy. Verdade que perdemos a 
disputa para o Rio de Janeiro? 

DL - A Indy não está confirmada. Falei com o pessoal da Band e creio que a Indy nem 
venha mais para o Brasil. Olha, esse é um evento que exige uma disponibilidade de capital 
muito forte. Eles queriam R$ 60 milhões logo no primeiro momento. Fizemos uma 
contraproposta, eles não aceitaram. Eu acho que eles pedem mais do que o evento 
realmente vale. Mesmo assim, se o preço fosse justo, nós não teríamos recursos para 
tanto.  

 
 

"O mesmo acontece no Litoral Norte e em Morro de São Paulo. O erro foi não 
pensar o turismo como indutor do desenvolvimento regional. Sabe de onde vem 

80% do marisco consumido na Praia do Forte? Pernambuco" 

BN - A descentralização dos investimentos na área do turismo não acabou 
afetando cartões postais da capital, a exemplo do Pelourinho e de todo o Centro 
Histórico? A manutenção do que já existia foi prejudicada com esse processo? 

DL - Não. Absolutamente, não! Tudo o que o governo faz é menos do que o necessário. 
Isso não quer dizer que haja escassez ou descuido. Investimos mais em Salvador do que 
em qualquer outro lugar. O turismo no Pelourinho até melhorou. Saímos de uma casinha 
para um centro de atendimento com vídeo, internet, etc. A secretaria de Cultura também 
investiu naquela área. Temos a nova iluminação. Ah! O São João do Pelourinho foi 
fantástico, foi quase uma unanimidade. Nossas intervenções lá estão sendo bem sucedidas. 
Entretanto, acredito que o Pelourinho precisa de uma administração condominial 
compartilhada com moradores, empresários e o poder público.  

BN - Não dá para esquecer a violência e as drogas. 

DL - Há uma sensação de insegurança por conta dos pequenos furtos, mas o Pelô não é 
palco para grandes crimes. A droga, realmente, é um problema. O nosso governo está 
enfrentando uma realidade que nenhum outro enfrentou que é o crack. Uma droga barata 
e que vicia nas primeiras doses. Nunca houve uma massificação de uma droga como 
acontece com o crack. Ele absolve o ser humano completamente, o usuário de crack não 
faz nada além de consumir. A partir daí se desenvolveu uma grande rede de comércio 
ilegal. O combate deve ser feito pelo governo em parceria com a sociedade.   

BN - Agora, para encerrar, duas outras questões: qual postura o Sr. adotará se 
Ciro Gomes for candidato à Presidência? O Sr. vai disputar algum cargo eletivo em 
2010? 

DL - A segunda pergunta é mais complicada (risos). Olha, acho que a candidatura de Ciro 
ainda não foi definida pelo PSB. Mas, acredito que hoje ele seja o melhor candidato, o mais 
preparado, o mais capaz, articulado e inteligente. Ele foi o que aprendeu mais, inclusive 
com as candidaturas anteriores. Entretanto, evidentemente ele não tem uma estrutura 
partidária para se lançar apenas como candidato do PSB. Todos sabem disso. Eu se fosse o 
presidente Lula examinaria a candidatura de Ciro como uma opção para a esquerda e 
colocaria Dilma Rousseff como vice. Acho que a opção do PSB nacional não deverá 
interferir no meu compromisso com o governador Jaques Wagner. Quanto à segundo 
pergunta, pode até parecer demagogia, mas estou trabalhando para não ser candidato 
(risos). Consolidada a candidatura de Lídice ao Senado, alguns companheiros nossos estão 



sendo convocados para disputar a eleição proporcional. Eu passei minha vida inteira na 
oposição. Agora, fico me perguntando se conseguiria ser um deputado governista (risos). 
Sendo governo, fico com a garganta coçando (risos). Por isso, tudo depende da decisão do 
partido.  


