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VEÍCULO TÍTULO 

Agecom Governo restaura obra de Glauber Rocha 

No ano em que Glauber Rocha completa seus 70 anos, a Secretaria de Cultura do Estado 
da Bahia, em parceria com a a Associação Baiana de Cinema e Vídeo - ABCV, Tempo 
Glauber, Cinemateca Brasileira e os Estudios Mega, dá início ao aguardado processo de 
restauração do longa-metragem: “ O Leão de Sete Cabeças” ( título original: Der Leone 
Have Sept Cabeças), dirigido por Glauber Rocha, que permanece inédito no circuito 
cinematográfico nacional. 

O convênio foi formalizado nesta segunda-feira (23), durante o Festival de Brasília do 
Cinema Brasileiro, no Hotel Nacional, com a presença da secretária do audiovisual do 
Ministério da Cultura em exercício, Ana Paula Dourado Santana, o secretário de Cultura da 
Bahia, Márcio Meirelles, a diretora da “Coleção Glauber Rocha”, Paloma Rocha, a chefe de 
gabinete da Secretaria do Audiovisual do Ministério da Cultura, Ana Paula Dourado Santana 
e a vice-presidente da ABCV, Tenille Bezerra. 

Realizado sob o impacto de “Antonio das Mortes” em Cannes, após Glauber recusar 
propostas para filmar em Hollywood, o “Leão” encarna a opção do diretor baiano por um 
cinema revolucionário, em busca dos mitos fundadores da civilização brasileira. Conforme 
Paloma Rocha, diretora da “Coleção Glauber Rocha”, o filme inaugura a segunda fase do 
projeto de restauro da obra do autor, que compreende os filmes feitos na Europa, que 
demandam uma investigação mais intensa e sistemática. “Até hoje não foram encontrados 
os negativos originais do filme. Após uma prospecção internacional, o Tempo Glauber 
localizou na Cineteca Nazionalle di Roma os internegativos do filme com versão sonora em 
italiano e uma cópia com a versão sonora original”, explica. 

Recentemente, uma cópia em 35 mm, com legendas em português, foi encontrada por 
acaso, por Kátia Chavarry, então assessora de cinema do Centro Cultural Banco do Brasil 
no Rio de Janeiro, que organizara uma retrospectiva de Rocha nos anos 80. 

Esses materiais, aliados a outros que estão sob a guarda da Cinemateca Brasileira, servirão 
de base para a restauração. A Cinemateca é a responsável técnica pelo projeto, o Estudios 
Mega procederá a restauração digital em alta definição, e a recuperação do som ficará sob 
a responsabilidade da JLS Facilidades Sonoras. Esse processo, que conta com direção de 
Paloma Rocha e curadoria de Joel Pizzini, produzirá, após 12 meses de minucioso trabalho, 
uma matriz restaurada em 35 mm, que possibilitará novas cópias para distribuição em 
cinema e DVD. “Utilizaremos tecnologia semelhante adotada na restauração do “O Dragão 
da Maldade contra o Santo Guerreiro”, de Glauber, efetuada em 2007, em Londres”, afirma 
Paloma Rocha. 

Para Márcio Meirelles, diretor teatral e secretário de cultura do Estado da Bahia, o “Leão” é 
um dos filmes mais importantes de Glauber pelo momento em que foi realizado e pela 
atualidade de seu tema. “Foi o primeiro filme que ele produziu fora do Brasil e trata das 
disputas políticas em torno da recolonização da África, um tema muito caro para a Bahia. 
Ao apoiar a restauração desse filme, o governo do Estado não só demonstra um esforço 
político de preservação da memória desse grande cineasta baiano, um dos maiores ícones 
do cinema brasileiro e mundial, como manifesta o desejo de reestabelecer uma relação 
entre Glauber e a Bahia”, afirma. 

A restauração do filme, no valor de R$ 960 mil, será financiada pelo Fundo de Cultura da 
Bahia, através de convênio com a Associação Baiana de Cinema e Vídeo (ABCV), que 
coordenará a execução do projeto. De acordo com Meirelles, essa parceria reflete um novo 
momento das políticas para o audiovisual na Bahia. “A restauração do “Leão”, assim como 
de outros importantes filmes produzidos por cineastas baianos, faz parte de programa de 
apoio que visa fomentar desde a criação e produção até a difusão, memória e formação. 
Queremos construir uma nova ambiência para o audiovisual na Bahia, e o restauro da 



memória, do que já foi feito e, principalmente, de filmes que geraram uma cinematografia 
para o Brasil, nos devolve a certeza de que podemos fazer a Bahia ressurgir como um 
importante polo de produção audiovisual do país”, ressalta. 

Lançado no circuito alternativo norte-americano nos anos 70, o filme, de acordo com o 
crítico e brasilianista, Robert Stam, repercutiu muito na comunidade negra, gerando 
acalorados debates. No Brasil, contudo, o “Leão” após 3 décadas ausente das telas, voltará 
enfim a circular em 2010 inteiramente recuperado, proporcionando ao público a 
oportunidade de debater em plena Era Obama a proposta re-colonizadora de Glauber, 
inspirada nas teses do pensador da Martinica, Frantz Fanon. 

VEÍCULO TÍTULO 

Agecom Últimos dias para inscrição no Salão de Artesanato da Bahia 

Artesãos, mestres-artesãos e artistas populares que moram no estado há pelo menos um 
ano têm até o dia 30 deste mês para efetivar sua inscrição no Salão de Artesanato e Arte 
Popular da Bahia. Promovido pelo Instituto Mauá, autarquia da Secretaria Estadual do 
Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre), o salão é o primeiro projeto de artesanato 
contemplado pela Lei Rouanet no estado. 

As inscrições podem ser feitas no site oficial do evento 
(www.salaodeartesanatodabahia.com.br/), via Correios ou na própria sede do Mauá, na 
Barra, durante horário comercial. As peças selecionadas concorrem automaticamente ao 
prêmio de R$ 2 mil, por tipologia, e mais um especial no valor de R$ 4 mil para a melhor 
obra do salão. 

VEÍCULO TÍTULO 

Agecom Ilhéus sedia a 3ª Conferência Estadual de Cultura 

Dirigentes de cultura, delegados eleitos nas Conferências Territoriais, artistas e produtores 
culturais de toda a Bahia vão se reunir, desta quinta-feira a domingo (26 a 29), em Ilhéus, 
para discutir políticas públicas de cultura. Em quatro dias, a cidade vai conhecer 
manifestações culturais dos 26 territórios de identidade do Estado e participar de debates 
em que serão apresentadas propostas, políticas e ações para os diversos setores de cultura 
do estado e do país. 

As propostas serão levadas para a 2ª Conferência Nacional de Cultura, que acontece de 11 
a 14 de março de 2010, em Brasília, e irão compor o projeto de Lei Orgânica da Cultura 
que será encaminhado para aprovação da Assembleia Legislativa do Estado da Bahia. 

Sob o tema Cultura, Diversidade, Cidadania e Desenvolvimento, o mesmo da conferência 
nacional, o encontro em Ilhéus acontece após a realização das conferências municipais, 
territoriais e setoriais de cultura realizadas no Estado. 

Dados do Ministério da Cultura mostram que o Nordeste é a região que mais envolveu 
municípios durante a realização das Conferências, sendo que elas aconteceram em 55,77% 
das cidades. 

Desde agosto, a Bahia está em processo de Conferências de Cultura. As municipais foram 
realizadas em 367 dos 417 municípios do Estado, as territoriais aconteceram em todos os 
26 territórios de identidade. Entre representantes, delegados e sociedade civil, 43.957 
pessoas participaram dos encontros. O Estado foi o único a realizar Pré-Conferências 
Setoriais. 

O trabalho da Secretaria de Cultura do Estado da Bahia foi considerado exemplar pelo 
Ministério da Cultura, pois além de levar em consideração a política territorial, a SecultBA 



criou um guia de orientações e instrumentos de registro e apoio metodológico para que os 
municípios pudessem realizar suas conferências. 

Segundo o secretário estadual de Cultura, Márcio Meirelles, o objetivo das Conferências é 
envolver toda a Bahia nas discussões e aprofundar o debate sobre as políticas públicas 
para a cultura. “Qual política queremos para as artes, para os museus, para os centros de 
cultura? As conferências são espaços em que essas discussões acontecem, são espaços de 
decisão e participação popular democrática”, afirma Meirelles. 

Os resultados da conferência serão sistematizados e divulgados em um documento final 
que servirá como subsídio para a elaboração dos planos municipal, estadual e nacional de 
cultura. 

Um dos pontos positivos, diz Ângela Andrade, superintendente de Cultura do Estado, é que 
as conferências permitem a reavaliação das políticas públicas existentes. “É a partir dessas 
discussões que vamos atrair mais recursos para a promoção da cultura. E a etapa final é o 
coroamento do processo de debate. Agora não se fala o que deve ser feito, mas, sim, como 
deve ser feito”, diz. 

Durante o encontro, a cidade de Ilhéus vai se transformar na capital da cultura do Estado. 
“A Praça da Catedral, o Centro de Convenções e o Teatro Municipal de Ilhéus vão abrigar 
shows, performances e manifestações culturais de toda a Bahia”, comemora o presidente 
da Fundação Cultural de Ilhéus, Maurício Corso. 

O Centro de Convenções Luís Eduardo Magalhães será transformado em um centro cultural. 
O lugar estará dividido em espaços para que diferentes atividades possam ser realizadas 
simultaneamente. 

Tenda Digital é espaço para trocas e comunicação com redes 

A Tenda Digital é uma das principais novidades da 3ª Conferência Estadual de Cultura. 
Nesse ambiente, será gerado conteúdo para as mais variadas interfaces da internet, como 
blogs, sites e redes sociais, além de podcasts (para rádios) e vídeos (para a TV). 

“Vamos lançar olhar sobre a tecnologia. Os 26 territórios estão vinculados a uma rede de 
interfaces virtuais, usam o computador de forma inteligente. Por isso, aproximamos 
tecnologia à cultura, de forma a resguardar toda diversidade de expressões artísticas de 
nosso Estado”, afirma Meran Vargens, coordenadora artística da 3ª Conferência. 

Na tenda, grupos culturais vão poder expor DVDs e fotos. Eles irão receber ainda 
orientações de como criar seus próprios blogs e sites. Além disso, um Espaço de 
Convivência com artistas dos 26 territórios e produção de desenhos no Espaço Interativo 
onde o visitante poderá, através de imagens, retratar o território de identidade em que 
vive. 

VEÍCULO TÍTULO 

Agecom Sistema Estadual de Cultura já conta com 319 cidades 
comprometidas 

Até agora, 319 cidades baianas já assinaram o Protocolo de Intenção com o Estado, 
estabelecendo adesão ao Sistema Estadual de Cultura. Com a assinatura, as prefeituras se 
comprometem a criar secretarias ou órgãos específicos para gerir a cultura, além de 
conselhos e fundos municipais de cultura. 

Dados do IBGE de 2006, que embasaram as análises do Anuário de Estatísticas Culturais 
de 2009 em relação à cultura no Brasil, mostram que, na época, apenas 1,92% dos 
municípios baianos possuíam órgão exclusivo para a gestão da cultura. Em 2009, dos 417 



municípios da Bahia, 5,1% possuem Secretaria de Cultura, o que corresponde a 21 
cidades. Já o número de municípios com fundo municipal de cultura saltou de 1,9% para 
4,1%. 

A criação do Fórum de Dirigentes Municipais de Cultura, em 2007, foi um avanço nesse 
sentido. “A Secretaria de Cultura do Estado, dentro da política de gestão, teve a brilhante 
iniciativa de estimular a criação do Fórum. Até então, dirigentes de cultura não tinham 
nenhum respeito diante de sua própria comunidade, dos movimentos políticos”, 
contextualiza diretora de Cultura de Ipirá e atual presidente do Fórum de Dirigentes 
Municipais de Cultura do Estado da Bahia, Normelita Oliveira. 

VEÍCULO TÍTULO 

Agecom Cameratas da Osba se apresentam na Ribeira e no Vale das 
Pedrinhas 

O projeto Cameratas da Orquestra Sinfônica da Bahia (Osba) inicia mais uma semana de 
intensa programação realizando duas apresentações num só dia. Nesta terça-feira (24), às 
15h, o Quarteto Novo estará na sede da Legião da Boa Vontade (LBV), na Ribeira, para 
promover uma tarde musical às crianças e aos idosos da instituição. 

No mesmo dia, às 19h, será a vez do Duo Barroco e do Quinteto de Metais encantarem 
frequentadores e visitantes da Igreja Santo André, no Vale das Pedrinhas, com um 
repertório que vai do barroco à música brasileira. As apresentações são abertas ao público 
e gratuitas. 

VEÍCULO TÍTULO  

Agecom Restaurados os painéis de azulejo da Igreja da Misericórdia 

Os painéis de azulejo da Igreja da Misericórdia, raros e de grande valor artístico e histórico, 
foram entregues no sábado (21), em solenidade no Museu da Misericórdia, Centro Histórico 
de Salvador. Os três painéis, que compõem a decoração da nave da igreja, passaram por 
uma restauração que durou quatro meses. O ato marca o início das comemorações dos 460 
anos da Santa Casa de Misericórdia. 

Segundo o técnico de conservação e restauração, Edson Félix, para devolver a aparência 
original aos azulejos, a equipe precisou utilizar ferramentas como bisturi, seringa, pincel, 
espátula e lâmina. “Para que os originais não se perdessem, foi preciso um trabalho 
artístico e minucioso. Nada é criado, tudo é original. Tudo isso depende de estudos, técnica 
e dedicação”, explicou. 

Criados em Lisboa por Antonio de Abreu, os painéis de azulejo retratam cenas religiosas, 
como a Procissão do Fogaréu, uma cerimônia realizada na quinta-feira da Semana Santa 
nos séculos 18 e 19. O outro painel que também foi recuperado retrata a Procissão dos 
Ossos, realizada para recolher os corpos de escravos e pessoas pobres abandonados nos 
matagais e rios e que porventura viessem a ser expostos. 

A Procissão dos Ossos aconteceu pela última vez na Bahia em 1825. Estudiosos avaliam 
esses painéis como dos mais importantes do país. Os outros painéis retratam a Procissão 
do Fogaréu, que dramatiza a perseguição a Jesus para a crucificação, e a tradicional 
Procissão do Senhor Morto. 

“Esta é mais uma cultura baiana preservada e que retrata a história e os costumes de uma 
época. Por meio destes painéis é possível conhecer como aquelas procissões eram 
realizadas, o que hoje já não existem mais. É importante apresentarmos esta história aos 
brasileiros”, afirmou o secretário estadual de Cultura, Márcio Meirelles, que representou o 
governador Jaques Wagner na solenidade. 



A restauração é uma realização da Santa Casa de Misericórdia da Bahia coordenada pela 
Associação Espírito Santo Cultura e patrocinada pela Fundação Calouste Gulbenkian, com 
supervisão do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), com 
investimento de 180 mil euros (cerca de R$ 463 mil). 

Durante o evento foi assinado um aditivo ao contrato original entre a Santa Casa com as 
instituições portuguesas, que visa a recuperação completa do teto (com pinturas em 
encaixes de madeira) e altar. No total, serão investidos R$ 9 milhões, com aporte 
financeiro de Portugal, buscando também recursos através da Lei Rouanet. 

 
VEÍCULO TÍTULO 

Agecom Pelourinho Cultural homenageia Roberto Carlos 

Esta segunda-feira (23) vai ser agitada no Centro Histórico de Salvador com 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 cantor e 
compositor. 

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. 

VEÍCULO TÍTULO 

A Tarde Publicação revela os 400 anos de história da igreja e 
convento de São Francisco na Bahia 

 
Livro é o quarto do Prêmio Clarival do Prado Valladares e é considerado o maior 
estudo sobre o conjunto 
PEDRO FERNANDES - O peso das mais de 400 páginas do livro Igreja e Convento de São 
Francisco da Bahia, organizado por Maria Helena Flexor e pelo Frei Hugo Fragoso, é o dos 
mais de 400 anos de história da ordem no Estado. Ele é o quarto vencedor do Prêmio 
Clarival do Prado Valladares, promovido pela Odebrecht, que premia projetos ligados à 
história do Brasil. 
 
O projeto, que venceu outros 105, terá seu resultado lançado hoje, no Palacete das Artes. 
 
Os autores juntaram suas forças para compor este que pode ser considerado o mais 
completo dos estudos sobre o tema, no que diz respeito à sua abrangência. 
 
“Temos uma vasta literatura sobre o conjunto, mas são pontuais. 
 
Este livro trata dele sob diversos aspectos”, diz o Frei Alfons Schomaker, guardião do 
Convento de São Francisco. 
 
A obra, que conta com trabalhos de sete autores diferentes, abarca a história da ordem 
franciscana na Bahia desde a sua chegada, em 1587, da construção da edificação e da obra 
de arte que se tornou o seu interior, onde não há centímetro sequer de parede ou teto sem 
um ornamento. 
 
O livro também inclui a história da Ordem Terceira de São Francisco, irmandade leiga que 
teve sua igreja inaugurada em 1703 e que era composta pelos homens mais ricos e 
poderosos da Bahia. 
 



Fausto O templo, conhecido como a “Igreja de Ouro”, é mais curioso ainda por pertencer a 
uma ordem de frades que fazem votos de pobreza. Maria Helena explica que todo esse 
fausto foi bancado pela população da época, que acreditava no poder das imagens e das 
relíquias e na glorificação de seu Deus através da resplandecência e do luxo. 
 
Luxos que eram trocados por jazigos dentro da igreja, perto dos altares. Como o da família 
Ávila, a mesma do desbravador Garcia D‘Ávila, que ainda pode ser visto, embora as letras 
talhadas na pedra já estejam polidas pelo tempo. Outra atração do conjunto são os painéis 
de azulejo do claustro, que sofrem com a má conservação. 
 
Ano passado, a igreja, que tem como estilos predominantes o barroco e o rococó, recebeu 
o título de uma das Sete Maravilhas do Mundo Português e é programa obrigatório de 
turistas que querem conhecer a velha Bahia. 
 
LANÇAMENTO PARA CONVIDADOS DE IGREJA E CONVENTO DE SÃO FRANCISCO DA 
BAHIA, HOJE, NO PALACETE DAS ARTES RODIN BAHIA, 20H 
 

VEÍCULO TÍTULO 

A Tarde Pingueira no teto do Teatro Castro Alves 
 
Nem todo mundo que compareceu ao show de Maria Bethânia, no domingo, no Teatro 
Castro Alves, pôde apreciar o espetáculo com conforto. Os espectadores que sentaram em 
parte das filas S e T, do lado direito do palco, tiveram que fazer ginástica para evitar os 
pingos de água que caíam do teto da sala principal. 
Quem estava na 19,20e 21, teve que deixar os assentos. 
 

VEÍCULO TÍTULO 

A Tarde Cameratas da Osba faz dois shows hoje 
 
O projeto Cameratas da Orquestra Sinfônica da Bahia (Osba) faz dupla apresentação hoje. 
Primeiro, o Quarteto Novo estará na sede da LBV. Depois, o Duo Barroco e o Quinteto de 
Metais encantam frequentadores e visitantes da Igreja Santo André, com um repertório 
que vai do barroco à música brasileira. Hoje, 15h e 19h / Sede da LBV (Legião da Boa 
Vontade), na Ribeira, e Igreja Santo André, no Vale das Pedrinhas / Entrada franca 
 

VEÍCULO TÍTULO 

A Tarde Maria Bethânia apresenta show irretocável no palco do TCA 
 
RONALDO JACOBINA 
Tão logo as luzes do Teatro Castro Alves (TCA) se apagam, a voz de Maria Bethânia ecoa 
atrás da cortina: “Minha Santa Bárbara, senhora de mim, luz que alumia, esse povo bom 
da Bahia...”. 
 
O povo bom da Bahia levanta e reverencia a estrela. A cortina sobee, comalicença 
dasenhora das tempestades, Bethânia surge como uma entidade poderosa sobre o tapete 
de rosas vermelhas que cobre o palco. 
 
Engata Vida, de Chico Buarque. 
 
Saca uma folha de papel e faz a leitura dramática do texto Olho de lince,de Wally Salomão. 
 
Reforça sua origem em Feita na Bahia, de Roque Ferreira, evoca os caboclos e ordena: 
“Moço, apague essa candeia, deixa tudo aqui no breu, quero nada que clareia, quem clareia 
aqui sou eu”. 
 
A partir daí, a artista e o público que compareceu ao show Amor, Festa e Devoção na noite 
de domingo no TCA entram em uma sintonia fina que dura quase duas horas. 



 
Difícil acreditar que já completou 63 anos. Em cena, aparenta metade disso. O show, 
irretocável, foi montado para privilegiar sua voz. Os arranjos do maestro Jaime Alem são 
primorosos e a banda, de apenas seis músicos, é de uma competência técnica 
extraordinária. 
 
É um espetáculo para a estrela brilhar. Nem a bela cenografia de Bia Lessa, nem a delicada 
luz de Lauro Escorel, que ajudam a emoldurar seu canto, interferem na sua interpretação. 
 
Entre uma canção e outra, bem amarradas no roteiro assinado porela e FauziArap, 
Bethânia vai desfiando o repertório que passa por Gonzaguinha e Lamartine Babo. 
 
No final do primeiro ato, deixa o palco para sua banda brilhar. 
 
Sob o comando de Além, os músicos fazem uma belíssima performance. 
 
Ela volta, vestida de branco, para prestar homenagem aos pais. 
 
Entoa Não Identificado, de Caetano Velloso: “Esta eraa música preferida de meu pai e sei 
que toda vez que ele escutava esta canção era pra minha mãe que ele, em silêncio, 
dedicava... ”, revela, dando a deixa para oferecer o show a sua mãe, dona Canô, que está 
sentada na plateia. 
 
“...mas Deus me deu voz e assim faço ecoar no tempo o meu amor por ela. Meu canto é 
teu, minha senhora”, completa e engata Estrela, de Vander Lee. 
 
Dona Canô se emociona: “O coração dela pediu pra ela fazer isso. Bethânia é uma filha 
muito boa, não sei nem o que dizer. 
 
Acho que devo ter algum merecimento”, diz. 
 

VEÍCULO TÍTULO 

Correio Ilhéus sedia a Terceira Conferência Estadual de Cultura 
 
Dirigentes de cultura, delegados eleitos nas Conferências Territoriais, artistas e produtores 
culturais de toda a Bahia vão se reunir, desta quinta-feira (26) a domingo (29), em Ilhéus, 
para discutir políticas públicas de cultura. Em quatro dias, a cidade vai conhecer 
manifestações culturais dos 26 territórios de identidade do Estado e participar de debates 
em que serão apresentadas propostas, políticas e ações para os diversos setores de cultura 
do estado e do país. 
As propostas serão levadas para a 2ª Conferência Nacional de Cultura, que acontece de 11 
a 14 de março de 2010, em Brasília, e irão compor o projeto de Lei Orgânica da Cultura 
que será encaminhado para aprovação da Assembleia Legislativa do Estado da Bahia. 
Sob o tema Cultura, Diversidade, Cidadania e Desenvolvimento, o mesmo da conferência 
nacional, o encontro em Ilhéus acontece após a realização das conferências municipais, 
territoriais e setoriais de cultura realizadas no Estado. 
Dados do Ministério da Cultura mostram que o Nordeste é a região que mais envolveu 
municípios durante a realização das Conferências, sendo que elas aconteceram em 55,77% 
das cidades. 
Desde agosto, a Bahia está em processo de Conferências de Cultura. As municipais foram 
realizadas em 367 dos 417 municípios do Estado, as territoriais aconteceram em todos os 
26 territórios de identidade. Entre representantes, delegados e sociedade civil, 43.957 
pessoas participaram dos encontros. O Estado foi o único a realizar Pré-Conferências 
Setoriais. 
O trabalho da Secretaria de Cultura do Estado da Bahia foi considerado exemplar pelo 
Ministério da Cultura, pois além de levar em consideração a política territorial, a SecultBA 
criou um guia de orientações e instrumentos de registro e apoio metodológico para que os 
municípios pudessem realizar suas conferências. 



Segundo o secretário estadual de Cultura, Márcio Meirelles, o objetivo das Conferências é 
envolver toda a Bahia nas discussões e aprofundar o debate sobre as políticas públicas 
para a cultura. “Qual política queremos para as artes, para os museus, para os centros de 
cultura? As conferências são espaços em que essas discussões acontecem, são espaços de 
decisão e participação popular democrática”, afirma Meirelles. 
Os resultados da conferência serão sistematizados e divulgados em um documento final 
que servirá como subsídio para a elaboração dos planos municipal, estadual e nacional de 
cultura. 
Um dos pontos positivos, diz Ângela Andrade, superintendente de Cultura do Estado, é que 
as conferências permitem a reavaliação das políticas públicas existentes. “É a partir dessas 
discussões que vamos atrair mais recursos para a promoção da cultura. E a etapa final é o 
coroamento do processo de debate. Agora não se fala o que deve ser feito, mas, sim, como 
deve ser feito”, diz. 
Durante o encontro, a cidade de Ilhéus vai se transformar na capital da cultura do Estado. 
“A Praça da Catedral, o Centro de Convenções e o Teatro Municipal de Ilhéus vão abrigar 
shows, performances e manifestações culturais de toda a Bahia”, comemora o presidente 
da Fundação Cultural de Ilhéus, Maurício Corso. 
O Centro de Convenções Luís Eduardo Magalhães será transformado em um centro cultural. 
O lugar estará dividido em espaços para que diferentes atividades possam ser realizadas 
simultaneamente. 
Tenda Digital é espaço para trocas e comunicação com redes 
A Tenda Digital é uma das principais novidades da 3ª Conferência Estadual de Cultura. 
Nesse ambiente, será gerado conteúdo para as mais variadas interfaces da internet, como 
blogs, sites e redes sociais, além de podcasts (para rádios) e vídeos (para a TV). 
“Vamos lançar olhar sobre a tecnologia. Os 26 territórios estão vinculados a uma rede de 
interfaces virtuais, usam o computador de forma inteligente. Por isso, aproximamos 
tecnologia à cultura, de forma a resguardar toda diversidade de expressões artísticas de 
nosso Estado”, afirma Meran Vargens, coordenadora artística da 3ª Conferência. 
Na tenda, grupos culturais vão poder expor DVDs e fotos. Eles irão receber ainda 
orientações de como criar seus próprios blogs e sites. Além disso, um Espaço de 
Convivência com artistas dos 26 territórios e produção de desenhos no Espaço Interativo 
onde o visitante poderá, através de imagens, retratar o território de identidade em que 
vive. 
 

VEÍCULO TÍTULO 

Correio Bethânia se emociona com a presença da mãe na plateia do 
TCA 

Telma Alvarenga | Redação CORREIO | Fotos: Angeluci Figueredo e Mayra 
Bernadina  
Quando viu dona Canô entrando no camarim do Teatro Castro Alves, domingo, Maria 
Bethânia deu um grito de alegria: “Minha mãe!” Aos 102 anos, a matriarca dos Velloso saiu 
de Santo Amaro da Purificação, a 81km de Salvador, só para ver a filha cantar. Voltou para 
casa no mesmo dia, depois da meia-noite.  

 
O carinho e a alegria da cantora ao ver a mãe na plateia do TCA 

“Fui por causa dela. Se eu não fosse, ave Maria, nem sei...”, diz. Apesar do cansaço, ela 
ficou feliz. “Foi tudo muito bonito”. Bethânia dedica o espetáculo, Amor, festa, devoção , à 



mãe. No palco, a Abelha Rainha se voltou para dona Canô, fez uma reverência e disse: “O 
meu canto é seu, minha senhora”.Uma emoção só. 
 

 
Bethânia fez reverência à mãe: 'Meu canto é seu, minha senhora' 
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Correio  Grupo de brasileiros leva arte da capoeira até a Austrália. 
Fotos 

Fotos: Greg Wood/AFP  
Um grupo de capoeiristas brasileiros emocionaram os australianos durante uma 
apresentação na tarde desta segunda-feira (23) na praia de Coogee Beach, próximo a 
Sidney. 
  

 
Capoeirista mostra habilidade nos saltos em praia da Austrália 

  

 
Elasticidade e simpatia brasileira do outro lado do mundo 

  



 
Posar para foto vira brincadeira para quem domina a arte de raiz africana 

  

 
Capoeira que se preze, tem de ter a tradicional roda de luta 
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Correio  Biblioteca homenageia poetas nascidos no mês de novembro 
 
Nesta terça-feira (23), às 19h, acontece no Espaço Cultural Barroquinha, mais uma edição 
do projeto Viva a Poesia Viva, organizado pela Biblioteca Betty Coelho, com destaque para 
a poesia dos poetas baianos Sosígenes Costa, Myriam Fraga, Agenor Campos e Elizeu 
Moreira Paranaguá. Os poemas serão interpretados pelos poetas Douglas de Almeida, 
Bernardo Linhares, o cordelista Alberto Oliveira, e as atrizes Cléa Barbosa e Jeane Sánchez.  
De Sosígenes Costa (1902-1968), um dos primeiros nomes do Modernismo Baiano, foram 
selecionados sonetos das diversas fases e de variadas temáticas, que serão apresentados 
pelo poeta Bernardo Linhares. De Agenor Campos, um dos integrantes do Movimento 
Poetas na Praça, poemas de diversos folhetos, a serem recitados pelo poeta Douglas de 
Almeida.   
Já de Myriam Fraga, foram extraídos quatro poemas do livro 'Femina' editado em 1996 
pela Fundação Casa Jorge Amado, nos quais a autora incorpora algumas mulheres, como 
Maria Bonita, Judite e Dejanira. A atriz Jeane Sánchez interpretará uma longa e bela 
declaração de amor de Maria Bonita por Lampeão. De Elizeu Moreira Paranaguá, os poemas 
que integram o livro 'O fogo do invísivel' publicado em 2008 pelo selo Letras da Bahia, 
terão uma leitura pelos poetas Douglas de Almeida e Alberto Oliveira.  
Já está agendado para dezembro o Viva a Poesia Viva com os poetas baianos Ruy 
Espinheira Filho, Douglas de Almeida, a mineira Adélia Prado e a portuguesa Florbela 
Espanca. A Biblioteca Betty Coelho, que coordena a atividade, conta com o apoio da 
Fundação Gregório de Mattos (FGM), Biblioteca Prometeu Itinerante e da construtora Goés-
Cohabita. 
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Tribuna da Bahia Teatro: Joana D’arc 
 
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 traz um texto inédito da dramaturga Cleise Mendes e tem a direção de Elisa Mendes. A 
estreia acontece 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 (inteira). 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. O projeto é uma realização de As 3 
Produções Culturais. 
A Montagem - Vencedora do Edital Manoel Lopes Pontes de Apoio à Montagem de 
Espetáculo Teatral 2008 do Fundo de Cultura do Estado da Bahia, da Funceb/Secult, “a 
peça faz parte de um projeto pessoal de pesquisa de encenação de dramas, a partir de 
personagens históricos”, diz a diretora Elisa Mendes, que já levou aos palcos “A Vida de 
Galileu” - oitava montagem do Núcleo de Teatro do Teatro Castro Alves, em 2001- e 
“Lampião e Maria Bonita”, em 2005. “O nosso enfoque é contar a trajetória dessa heroína a 
partir de alguns momentos de glória e conquistas e também o período da prisão e 
interrogatórios que culminam com a sua morte na fogueira”. 
Contemporânea- Elisa explica que não se trata de uma narrativa cronológica. Os quadros 
são apresentados em tempos alternados, “possibilitando ao espectador a construção de sua 
própria narrativa”. A história se passa em duas instâncias: o olhar de Joana diante das 
situações vividas, e o de seus interlocutores. “Inevitavelmente, o drama histórico funciona 
como metáfora e serve de suporte para a discussão de temas atuais como as relações de 
poder na sociedade contemporânea, a arbitrariedade, o preconceito e a intolerância. Há um 
momento na peça em que se fala das roupas de Joana, algo que lembra o recente episódio 
da estudante de uma universidade paulista quase linchada pelos colegas e expulsa pela 
instituição, por causa da minissaia que usava.” 
A diretora acredita que a história de Joana é a história da queda das utopias, de uma 
conquista que parecia improvável. “Acho que um dos piores momentos de Joana é perceber 
que o rei que ajudou a coroar não lutou por ela e a vendeu como uma mercadoria. Outro, é 
quando ela fica sem ouvir as ‘vozes’ “. O texto inédito de Cleise Mendes - escritora, 
dramaturga e pesquisadora baiana, autora de mais de 30 textos teatrais encenados -  é 
baseado em uma ampla pesquisa biográfica e nos próprios autos do interrogatório histórico 
da heroína francesa. 
Do ferro ao jeans - O cenário da peça, com a presença constante do fogo, através de 
candelabros que iluminam um ambiente de tensão e medo, simboliza a metáfora da chama 
que tanto significa o conhecimento, a luz, quanto o medo e a ameaça da morte. Para a 
diretora, existem duas personagens em Joana D’Arc, “ a que foi morta no fogo, mas não 
derrotada”, e a outra, que passou a existir depois do fogo, e foi santificada. O figurino e o 
cenário são cortes de época, com uma pesquisa que inclui material contemporâneo. ”Vai do 
ferro ao jeans”. Já a trilha sonora mescla músicas do século XV e sonoridades musicais da 
atualidade. 
Em desvantagem - Embora não tenha uma proposta feminista, a peça amplia a discussão 
para o aspecto psicológico dessa jovem que tinha um ideal e obstinação por justiça. A atriz 
Jussilene Santana lembra que Joana era  mulher, jovem, analfabeta e pobre. “Em todos os 
ângulos, na sociedade do século XV, ela estava em desvantagem. Não era sequer uma 
princesa, nem uma pessoa de posses, mas tinha um sentido de nobreza muito aguçado. 
Ela olhou a sua volta e não tolerou mais aquela guerra civil que bestializava seus 
contemporâneos. As pessoas da época já não tinham mais referência do que era viver em 
paz. Mas dizer isto não é fechar a leitura da peça em 'Joana, a Justiceira', porque há o 



transcendente atuando o tempo inteiro nesta história. Não há como separar a guerreira da 
santa.”  
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Tribuna da Bahia Últimos dias para inscrição no Salão de Artesanato da Bahia 

 
Artesãos, mestres artesãos e artistas populares residentes na Bahia há pelo menos 1 ano 
têm até o dia 30 deste mês para efetivar sua inscrição no Salão de Artesanato e Arte 
Popular da Bahia. Promovido pelo Instituto Mauá, autarquia da Secretaria Estadual do 
Trabalho, Emprego, Renda e Esporte – Setre, o Salão é o primeiro projeto de artesanato 
contemplado pela Lei Rouanet no estado. 
As inscrições podem ser feitas no site oficial do evento 
(http://www.salaodeartesanatodabahia.com.br/), via correios ou na própria sede do Mauá, 
na Barra, durante horário comercial. As peças selecionadas concorrem, automaticamente, 
ao prêmio de R$ 2 mil, por tipologia, e mais um especial no valor de R$ 4 mil para a 
melhor obra do Salão. 
“É um projeto que reconhece a importância do artesão enquanto protagonista da cultura do 
estado e eleva a sua arte ao mesmo patamar das demais formas de manifestações 
artísticas”, afirmou a diretora do órgão, Emília Almeida. Além de abranger variadas 
tipologias artesanais - da cerâmica tradicional, bordado, madeira e tecelagem à reciclagem 
de materiais e aproveitamento de retalhos - o Salão irá reunir, num mesmo espaço, peças 
contemporâneas e obras representativas de renomados artesãos baianos. 
Em paralelo, uma mostra remonta à história e trajetória do artesanato na Bahia, contada 
através de fotos, ferramentas, matérias-primas e mapas geográficos. Exibição de vídeos 
explicativos das técnicas artesanais em exposição, demonstrações ao vivo, performances 
artísticas e apresentações de grupos folclóricos e artistas da cultura popular completam a 
programação. 
Mais uma ação do Instituto Mauá no fomento, preservação e promoção do artesanato 
baiano, o Salão pretende reunir cerca de 300 peças no Museu de Arte da Bahia em 2010, 
com visitação gratuita. Também será produzido um catálogo de divulgação das peças para 
dar visibilidade e acessibilidade ao mercado, assegurando a comercialização da produção 
artesanal dentro e fora do estado. 
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Tribuna da Bahia O projeto Viva a Poesia Viva  - A  peça Joana D’Arc 
- Janete Freitas 

6 -O projeto Viva a Poesia Viva apresenta hoje às 19h no Espaço Cultural  Barroquinha, na 
Praça Castro Alves, versos e rimas dos poetas Myriam Fraga, Sosígenes Costa, Agenor 
Campos e Elizeu Moreira Paranaguá.  
 
7 -A  peça Joana D’Arc, dirigida por Elisa Mendes, com texto de Cleise Mendes estreia 
quinta-feira às 20h, na Sala do Coro do TCA. A montagem que tem a atriz Jussilene 
Santana no papel principal, permanece em cartaz (de sexta-feira à domingo) até 20 de 
dezembro. 
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Tribuna da Bahia Concha do TCA ganha camarotes e se torna opção para 
megashows - Valdemir Santana 

Publicada: 23/11/2009   
 
Boa Terra  
Quem viver verá. A velha e concorrida Concha Acústica do Teatro Castro Alves perde 
aqueles camarotes pobrezinhos e feios, que ficam lá por cima das escadarias-
arquibancadas, e ganha outros com jeito de primeiro mundo. E o melhor é que recebe 
cobertura na plateia, coisa que nunca teve em mais de 40 anos. 
Totalmente repaginada a Concha onde reinou Raul Seixas, Caetano Veloso e João Gilberto, 
transforma-se no mais requintado espaço para grandes eventos em Salvador. Com seus 



5.500 lugares na plateia, ela passa a ser considerada como a grande opção para shows 
gigantes de qualidade, coisa que Salvador, por incrível que pareça, ainda não tem.  
A reforma da Concha, ainda está sendo tratada com absoluto segredo pela Secretaria da 
Cultura, mas é assunto delicadamente abordado pelos diretores Moacir Gramacho e Rose 
Lima, apenas entre pessoas muitíssimo ligadas ao Teatro. E, claro, gente que tenha a ver 
com a cultura baiana. Deve ser a bomba cultural da cidade em 2010.  
Estes detalhes são segredo, mas a reforma já está oficialmente incluída no “Novo TCA”, o 
Concurso Publico Nacional de Anteprojetos de Arquitetura “Requalificação e ampliação do 
complexo Teatro Castro Alves”, que o governo lançou no início do mês e já foi divulgado.  
Em menos de duas semanas, dia 2 de dezembro, os arquitetos interessados em apresentar 
propostas de projeto, fazem uma visita monitorada pelo conjunto teatral. Só para se ter 
uma ideia do que vem por aí, não só para a Concha Acústica, mas para o próprio teatro, 
basta lembrar que há um acréscimo de quase metade do que existe hoje no local. São 17 
mil m² de área construída e o edital prevê a construção de mais 8 mil m². 
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IBahia TCA: inscrições para cursos encerram terça (24) 
23/11/2009 - 12h36m 
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 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 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. 
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Jornal da Mídia Reutauração de filme de Glauber vai exigir R$ 1 milhão 
23/11/2009 - 11:29 
 
Salvador - No ano em que Glauber Rocha completa seus 70 anos, a Secretaria de Cultura 
do Estado da Bahia, em parceria com a Associação Baiana de Cinema e Vídeo -ABCV, 
Tempo Glauber, Cinemateca Brasileira e os Estudios Mega, dá início ao aguardado processo 
de restauração do longa-metragem: ? O Leão de Sete Cabeças? ( título original: Der Leone 
Have Sept Cabezas), dirigido por Glauber Rocha, que permanece inédito no circuito 
cinematográfico nacional. O projeto de restauração vai exigir recursos da ordem de R$ 1 
milhão. 
 
O convênio será formalizado hoje (23), segunda-feira, durante o Festival 
de Brasília do Cinema Brasileiro, às 18h, no Hotel Nacional*, com a presença do secretário 
de cultura da Bahia, o diretor teatral Márcio Meirelles, a diretora da ?Coleção Glauber 
Rocha?, Paloma Rocha, a chefe de gabinete da Secretaria do Audiovisual do Ministério da 
Cultura, Ana Paula Dourado, e a vice-presidente da ABCV, Tenille Bezerra. 
 
Realizado sob o impacto de ?Antonio das Mortes? em Cannes, após Glauber recusar 
propostas para filmar em Hollywood, o ?Leão? encarna a opção do diretor baiano por um 
cinema revolucionário, em busca dos mitos fundadores da civilização brasileira. Conforme 



Paloma Rocha, diretora da ?Coleção Glauber Rocha?, o filme inaugura a segunda fase do 
projeto de restauro da obra do autor, que compreende os filmes feitos na Europa, que 
demandam uma investigação mais intensa e sistemática: ?Até hoje não foram encontrados 
os negativos originais do filme. Após uma prospecção internacional, o Tempo Glauber 
localizou na Cineteca Nazionalle di Roma os internegativos do filme com versão sonora em 
italiano. 
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Jornal da Mídia Igreja da Misericórdia tem painéis de azulejo restaurados 
23/11/2009 - 16:05 
 
Salvador - Os painéis de azulejo da Igreja da Misericórdia, raros e de grande valor artístico 
e histórico, foram entregues no sábado (21), em solenidade no Museu da Misericórdia, 
Centro Histórico de Salvador. Os três painéis, que compõem a decoração da nave da igreja, 
passaram por uma restauração que durou quatro meses. O ato marca o início das 
comemorações dos 460 anos da Santa Casa de Misericórdia. 
 
Segundo o técnico de conservação e restauração, Edson Félix, para devolver a aparência 
original aos azulejos, a equipe precisou utilizar ferramentas como bisturi, seringa, pincel, 
espátula e lâmina. ?Para que os originais não se perdessem, foi preciso um trabalho 
artístico e minucioso. Nada é criado, tudo é original. Tudo isso depende de estudos, técnica 
e dedicação?, explicou. 
 
Criados em Lisboa por Antonio de Abreu, os painéis de azulejo retratam cenas religiosas, 
como a Procissão do Fogaréu, uma cerimônia realizada na quinta-feira da Semana Santa 
nos séculos 18 e 19. O outro painel que também foi recuperado retrata a Procissão dos 
Ossos, realizada para recolher os corpos de escravos e pessoas pobres abandonados nos 
matagais e rios e que porventura viessem a ser expostos. 
 
A Procissão dos Ossos aconteceu pela última vez na Bahia em 1825. Estudiosos avaliam 
esses painéis como dos mais importantes do país. Os outros painéis retratam a Procissão 
do Fogaréu, que dramatiza a perseguição a Jesus para a crucificação, e a tradicional 
Procissão do Senhor Morto. 
 
?Esta é mais uma cultura baiana preservada e que retrata a história e os costumes de uma 
época. Por meio destes painéis é possível conhecer como aquelas procissões eram 
realizadas, o que hoje já não existem mais. É importante apresentarmos esta história aos 
brasileiros?, afirmou o secretário estadual de Cultura, Márcio Meirelles, que representou o 
governador Jaques Wagner na solenidade. 
 
A restauração é uma realização da Santa Casa de Misericórdia da Bahia coordenada pela 
Associação Espírito Santo Cultura e patrocinada pela Fundação Calouste Gulbenkian, com 
supervisão do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), com 
investimento de 180 mil euros (cerca de R$ 463 mil). 
 
Durante o evento foi assinado um aditivo ao contrato original entre a Santa Casa com as 
instituições portuguesas, que visa a recuperação completa do teto (com pinturas em 
encaixes de madeira) e altar. No total, serão investidos R$ 9 milhões, com aporte 
financeiro de Portugal, buscando também recursos através da Lei Rouanet. 
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Jornal da Mídia Sistema Estadual de Cultura já conta com adesão de 319 
cidades 

 
Salvador - Até agora, 319 cidades baianas já assinaram o Protocolo de Intenção com o 
Estado, estabelecendo adesão ao Sistema Estadual de Cultura. Com a assinatura, as 
prefeituras se comprometem a criar secretarias ou órgãos específicos para gerir a cultura, 
além de conselhos e fundos municipais de cultura. 



 
Dados do IBGE de 2006, que embasaram as análises do Anuário de Estatísticas Culturais 
de 2009 em relação à cultura no Brasil, mostram que, na época, apenas 1,92% dos 
municípios baianos possuíam órgão exclusivo para a gestão da cultura. Em 2009, dos 417 
municípios da Bahia, 5,1% possuem Secretaria de Cultura, o que corresponde a 21 
cidades. Já o número de municípios com fundo municipal de cultura saltou de 1,9% para 
4,1%. 
 
A criação do Fórum de Dirigentes Municipais de Cultura, em 2007, foi um avanço nesse 
sentido. ?A Secretaria de Cultura do Estado, dentro da política de gestão, teve a brilhante 
iniciativa de estimular a criação do Fórum. Até então, dirigentes de cultura não tinham 
nenhum respeito diante de sua própria comunidade, dos movimentos políticos?, 
contextualiza diretora de Cultura de Ipirá e atual presidente do Fórum de Dirigentes 
Municipais de Cultura do Estado da Bahia, Normelita Oliveira. 
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Bahia Já DESFILE DA MODA AFRICANA INTEGROU SEMANA CULTURAL 
DO BENIN 

 
Aconteceu no final de semana na Praça Tomé de Souza, no 
Centro Histórico de Salvador, o Desfile de Moda africana e 
afro-brasileira, parte integrante da programação da 
Semana de Cultura do Benin na Bahia. O desfile contou 
com música ao vivo do Grupo Bourian, grupo típico do 
Benin que se compara ao Bumba meu boi brasileiro, e a 
presença ilustre da delegação do Benin, composta por 
políticos e assessores do país.  
 
A Praça Tomé de Souza ficou cheia de convidados e 
curiosos interessados nos modelitos, nas cores e na música 
que agitou o desfile, conduzido pela apresentação dos 
atores Valdinéia Soriano e Luiz Pepeu. Os modelos, 

participantes do projeto Top Model Fama, vestiram peças do estilista beninense, Ahovo 
Gille Leonce, e da consagrada estilista baiana, Goya Lopes. Dentre os modelos, desfilaram 
também os atores do Bando de Teatro Olodum, Jorge Washington e Érico Brás, arrancando 
aplausos e gritos do público.  
 
O desfile começou com uma apresentação de dança de um integrante do Balé Nacional do 
Benin e seguiu com os modelos descalços vestindo peças tradicionais do Benin. "O projeto 
foi de misturar tecidos africanos tradicionais com tecidos modernos ocidentais", explicou o 
estilista beninense, Ahovo Gille Leonce. A seguir, os modelos desfilaram vestindo peças da 
estilista Goya Lopes, com modelitos repletos de cores e formas que variavam entre o sério 
e o ousado. Para finalizar, os atores Érico Bras e Jorge Washington entraram de mãos 
dadas com a estilista agradecendo ao público e a toda organização do evento.  
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MINC Dia Nacional da Consciência Negra 
23 de novembro de 2009  
Ministro Juca Ferreira participou de ato público pela data 
comemorativa e da Semana Cultural do Benin no Brasil 
Nos dias 19 e 20 de novembro, o ministro da Cultura, Juca Ferreira, 
esteve em Salvador, onde participou das comemorações do Dia 
Nacional da Consciência Negra. 
Na noite de quinta-feira (dia 19) foi à abertura da exposição Benin está 
vivo ainda/ Ancestralidade e Contemporaneidade, na futura sede do 
Museu Nacional Afro-Brasileiro (Muncab), no prédio do antigo Tesouro. 
Financiada pelo Ministério da Cultura, a exposição é parte da 
programação da Semana Cultural do Benin no Brasil, realizada pela 

Foto: Divulgação 

Estilo afro-Benin em 
desfile no centro de 
Salvador 



Fundação Cultural Palmares. 
 
Apresentada em meio ao canteiro de obras do Muncab, que será 
inaugurado somente em 2010, a mostra traz cerca 300 obras que 
traduzem a criatividade artística não só da tradição cultural 
beniense, mas do Benin contemporâneo, com obras audaciosas e 
vanguardistas. 
“Queremos com isso mostrar que somos um museu em processo”, 
explica José Carlos Capinan, coordenador da Associação dos Amigos 
da Cultura Afro-Brasileira (Amafro), responsável pela processo de 
instalação do museu. Com curadoria assinada por Emmanuel Araújo, 
a exposição provoca um verdadeiro diálogo entre a arte brasileira e 
beniense. 
 

“É impressionante como vemos o Brasil nessas obras, essa 
mostra nos religa ao Benin não só pela matriz cultural de que somos herdeiros, mas 
também pelo que hoje é produzido no Benin, que é de um universalismo impressionante”, 
disse o ministro Juca Ferreira. 
Também participaram da abertura da exposição o ministro da Cultura, Turismo e 
Artesanato do Benin, Bio Goundu; o embaixador do Benin no Brasil, Isidore Benjamin 
Amédéé Monsi; o governador da Bahia, Jacques Wagner; o secretário de Cultura do estado, 
Márcio Meirelles; e o presidente da Fundação Cultural Palmares, Zulu Araújo. 
Nova África 

Em seguida, o ministro da Cultura participou do 
lançamento do programa Nova África, revista eletrônica semanal realizada pela TV Brasil 
em parceria com a TVE Bahia. Exibido todas as sextas-feiras, às 22h, com reprise às 
segundas, às 20h, o programa trará notícias e curiosidades culturais do continente 
africano. 
“A África era tratada raramente pelo noticiário da TV aberta e, quando se tornava notícia, 
era de forma dispersa e superficial, em geral, por matérias produzidas por agências 
americanas e européias. Portanto, esse programa é um marco na TV brasileira, não só por 
criar um espaço privilegiado às notícias sobre a África no Brasil, mas também por trazer 
um novo olhar, fruto de nossa própria relação com a matriz africana, indo além da relação 
mítica e passando também por uma relação atual e contemporânea, que devemos ter com 
a África”, explicou Juca Ferreira. 
Ato Público 
Na sexta-feira, 20 de novembro, o ministro Juca Ferreira integrou a comitiva de seis 
ministros de Estado que acompanharam o presidente da República, Luiz Inácio Lula da 
Silva, no ato público pelo Dia Nacional da Consciência Negra, na Praça Castro Alves. 



Na ocasião, o presidente Lula anunciou que, a 
partir do próximo ano, a data comemorativa se tornará feriado nacional, além de reiterar o 
seu empenho para a aprovação do Estatuto da Igualdade Racial, em tramitação no Senado 
Federal, até o final do ano. 
Ele atende a uma reivindicação antiga do movimento negro: o reconhecimento da 
importância de Zumbi dos Palmares e seu significado simbólico o povo brasileiro. 
“O assassinato do líder do Quilombo dos Palmares foi uma tentativa de fazer com que os 
escravos desistissem de lutar pela liberdade, mas o efeito foi contrário, pois Zumbi deixou 
de ser um simples homem para se tornar símbolo da luta de um povo”, afirmou o ministro 
da Seppir, Edson Santos. 
“Não há possibilidade de compreender o Brasil sem perceber a contribuição dos africanos. 
A África é parte da construção desse Brasil complexo, desse Brasil moderno que 
queremos”, disse o ministro Juca Ferreira, em entrevista à imprensa. Segundo ele, a 
desigualdade social é um dos maiores obstáculos para o desenvolvimento do país. 
“O Brasil está se tornando um país importante no mundo, temos uma economia que vem 
se desenvolvendo com solidez que será rapidamente a quinta economia do planeta. No 
entanto, temos também uma sociedade que carrega as mazelas de sua formação, do 
colonialismo, da escravidão. Miséria e a pobreza no Brasil têm cor e deixar que a sociedade 
supere essas mazelas naturalmente é um equívoco, porque essas desigualdades se 
reproduzem”, afirmou Juca Ferreira, ao se declarar favorável às políticas afirmativas, em 
especial, a de cotas. 
Durante a solenidade, o presidente Lula assinou 30 decretos para a titulação de 
comunidades de quilombos, em 14 estados, além de lançar o Selo Quilombola, marca que 
será atribuída aos produtos artesanais confeccionados por comunidades de remanescentes 
de quilombos de todo o país. 
“Ano que vem eu espero está comemorando com vocês avanços muito maiores nas 
políticas de igualdade racial deste país. Em 2010, já estará completando um ano do feriado 
do Dia da Consciência Negra, da sanção do Estatuto da Igualdade Racial e quem sabe 
estaremos aqui entregando não 30 títulos de terras a comunidades quilombolas, mas uns 
300 ou 500 títulos. O reconhecimento destas comunidades é essencial para vê se a gente 
consegue amortizar esta dívida histórica que o Estado tem com o povo negro do país”, 
afirmou Lula. 
Também participaram do ato público o presidente da Autoridade Nacional Palestina (ANP), 
Mahmoud Abbas; o governador da Bahia, Jacques Wagner; a ministra-chefe da Casa Civil, 
Dilma Roussef; os ministros da Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade 
Racial (SEPPIR), Edson Santos; dos Esportes, Orlando Silva; da Secretaria Especial de 
Políticas para as Mulheres, Nilcéa Freire; da Integração Nacional, Geddel Vieira Lima; além 
de secretários estaduais e municipais, líderes religiosos e outras lideranças políticas, como 
o presidente da Fundação Cultural Palmares, Zulu Araújo. 
(Texto e fotos: Nanan Catalão, Comunicação Social/MinC) 
(Foto do presidente Lula: Ricardo Stuckert, SID-PR) 
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Le Mond Fr L'année de la France au Brésil a été "un axe de résistance 
pour la diversité" 
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