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VEÍCULO TÍTULO 

Agecom Inscrições para o Edital Tô no Pelô 2010 vão até dia 3 

Os artistas e produtores culturais da Bahia precisam correr. As inscrições para o Edital Tô 
no Pelô 2010 se encerram na próxima quarta-feira (3). A segunda edição do edital vai 
selecionar projetos culturais nas categorias Ocupação de Largos, Intervenções Urbanas e 
Ações Artístico-Educativas. O Tô no Pelô é uma iniciativa do governo da Bahia, por meio da 
Secretaria de Cultura (Secult), e do Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural (Ipac), com 
apoio do programa Pelourinho Cultural. 

 
 

Assessoria de Comunicação 



VEÍCULO TÍTULO 

Agecom 3ª Conferência Estadual de Cultura, em Ilhéus 

A Secretaria de Cultura do Estado da Bahia está credenciando profissionais e veículos 
interessados em cobrir a 3ª Conferência Estadual de Cultura (CEC), que será realizada 
desta quinta-feira a domingo (26 a 29), no Centro de Convenções de Ilhéus, na região sul 
do estado. 

A abertura da 3ª CEC está marcada para as 19h desta quinta (26), com as presenças do 
ministro da Cultura, Juca Ferreira, do governador Jaques Wagner, do secretário estadual de 
Cultura, Márcio Meirelles, além de outras autoridades. Cerca de duas mil pessoas estão 
sendo aguardadas para o evento, entre delegados, ouvintes, artistas, produtores e demais 
interessados na discussão sobre políticas culturais. 

Antes da abertura oficial do evento, uma coletiva de imprensa será realizada no local. Os 
interessados devem encaminhar até às 11h desta quinta-feira (26) o nome completo, o 
veículo e o RG dos profissionais que farão a cobertura, para o e-mail 
ascom@cultura.ba.gov.br ou diretamente através do telefone (71) 3103-3026. 

VEÍCULO TÍTULO 

Agecom Ilhéus sedia 3ª Conferência Estadual de Cultura 

Dirigentes de cultura, delegados eleitos nas conferências territoriais, artistas e produtores 
culturais de toda a Bahia vão se reunir, de quinta-feira (26) a sábado (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 II Conferência Nacional de Cultura, que acontece de 11 
a 14 de março do próximo ano, em Brasília, e irão compor o projeto de Lei Orgânica da 
Cultura que será encaminhado para aprovação da Assembléia Legislativa do Estado da 
Bahia. 

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 e, as territoriais, em todos os 26 
territórios de identidade. Entre representantes, delegados e sociedade civil, cerca de 44 mil 
pessoas participaram dos encontros. O estado foi o único a realizar Pré-Conferências 
Setoriais. 

O trabalho da Secretaria de Cultura do Estado da Bahia (Secult) foi considerado exemplar 
pelo Ministério da Cultura, pois, além de levar em consideração a política territorial, a 
Secult 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, as conferências envolveram 
toda a Bahia nas discussões e aprofundam 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”. 

 



VEÍCULO TÍTULO 

Agecom Atrações artísticas da 3ª Conferência Estadual de Cultura 
mudam cotidiano de Ilhéus 

A 3ª Conferência Estadual de Cultura (3ª CEC) vai mudar o cotidiano da cidade de Ilhéus. É 
a primeira vez que uma série de atrações artísticas e culturais tomará conta de diferentes 
pontos do município – e gratuitamente. O caráter cultural marcará a 3ª CEC desde o início 
do evento, na quarta-feira (26). No auditório, por meio da utilização de uma linguagem 
cênica contemporânea, três artistas irão conduzir as atividades. “Tudo será inspirado na 
diversidade cultural. Textos e poemas vão estar focados na tecnologia de forma sucinta e 
objetiva”, explica a atriz, diretora e coordenadora artística da 3ª Conferência Estadual de 
Cultura, Meran Vargens. 

Duas importantes atrações culturais, o Balé Teatro Castro Alves, com os espetáculos Áfrika 
e Isadora, e a Orquestra juvenil 2 julho – do Núcleo de Orquestras Juvenis e Infantis da 
Bahia (Neojibá) – marcam presença na programação cultural da conferência, com 
apresentações no Centro de Convenções, ponto central das atividades, na Catedral São 
Sebastião, no centro de Ilhéus, e no Teatro Municipal. 

Durante o encontro, haverá ainda Movimento de Rua, representado pelos dois blocos afros 
de Ilhéus, além de apresentação da filarmônica e do ritual Poranci, com grupos indígenas 
da Bahia. “O ambiente será mais interativo, mais poético, mais sensível. A idéia é poder 
falar com o coração, não só com a análise, mas com a poética, não só com a razão, mas 
com a emoção”, diz Meran. 

Surface – imagens projetadas dos territórios de identidade  

Concebida pelo cenotécnico Joãozito e com assessoria artística da diretora do Museu de 
Arte Moderna da Bahia, Solange Farkas, Surface é um espetáculo visual que traz imagens 
dos territórios de identidade baianos. “Aproveitamos imagens de documentários que foram 
feitos nos 26 territórios de identidades da Bahia e criamos um global groove, imagens de 
toda a diversidade que serão projetadas em repetição nessa estrutura circular”, explica 
Farkas. 

Localizada na avenida Soares Lopes, avenida beiramar que dá acesso ao Centro de 
Convenções de Ilhéus, a instalação Surface deve se transformar em mais um ponto de 
encontro dos delegados de todo o estado, que chegam a Ilhéus para debater políticas 
culturais, sempre regadas a uma boa programação cultural. No local também funcionará 
uma praça de alimentação. 

Show reúne artistas nascidos em Ilhéus  

Clécia Queiroz e Saul Barbosa, naturais de Ilhéus, são os artistas que comandam o show 
de encerramento da 3ª Conferência Estadual de Cultura. A celebração cultural começa no 
sábado (28), às 19h, no Centro de Convenções, com participação do grupo de rap O 
Quadro e da banda Improviso Nordestino. 

A cidade de Ilhéus, por meio de sua Fundação Cultural, também programou uma série de 
eventos que se juntam à programação da III CEC. A exposição do artista plástico Goca 
Moreno ficará em cartaz de segunda a sexta, das 8h30 às 17h, pelas alamedas históricas 
de Ilhéus. Formado pela escola de Belas Artes da Universidade Federal da Bahia (Ufba), em 
1985, Goca é dos maiores expoentes das artes plásticas no município. 

Outra exposição, Todos os Negros, estará em cartaz na Casa dos Artistas de Ilhéus. A 
exposição reúne fotografias de Daniel Lordelo, Maurício Maron, Julay e Cris Passos. Há 
também o acervo histórico do terreiro Matamba Tombenci Neto e esculturas de Souza. A 
visitação é gratuita e pode ser feita de segunda a sexta-feira, das 14 às 18h. 



Após um período de 25 dias na capital baiana, a exposição fotográfica Rio do Engenho: 
Festas, Saberes e Sabores chega a Ilhéus. As fotografias são de Anabel Mascarenhas e 
Joliane Olschowsky e trazem a cultura e vivência da comunidade do Rio do Engenho, 
distrito rural de Ilhéus. 

 
VEÍCULO TÍTULO 

Agecom Educadora FM 107.5 presta tributo a Freddie Mercury 

Nesta terça-feira (24), a partir das 21h, o Rock’n Geral vai comandar a Faixa Nobre da 
Educadora FM 107.5, com uma homenagem ao roqueiro afro-britânico Freddie Mercury, 
falecido há exatos 18 anos. 

Uma das vozes mais marcantes do pop-rock mundial, Mercury, nascido em 1946, na Ilha 
de Zanzibar, África Oriental, fez história com o grupo Queen, nas décadas de 1970 e 80, 
até engatar uma carreira solo, também de muito êxito. 

Quem não se lembra de seu dueto com a cantora lírica Montserrat Caballé em How Can I 
Go On ou sua versão para a clássica balada rock The Great Pretender quando a canção já 
havia sido eternizada pelos Platters e outros nomes? Para os brasileiros, o momento 
inesquecível de cantor foi no primeiro Rock’n’Rio, em 1985, ainda à frente do Queen. 

O programa revisita a obra do vocalista com a banda inglesa e seu repertório visto por 
outras tendências. Com produção de Celso Vieira e apresentação de Antônio Pitta, o 
Rock’n’Geral é transmitido ao vivo e traz ainda notícias e bastidores do mundo do rock. 

 
VEÍCULO TÍTULO 

Agecom Curso aborda formação e trajetória dos quilombos brasileiros 

O Grupo de Estudos Africanos e Afro-Brasileiros de Línguas e Culturas (Geaalc) da 
Universidade do Estado da Bahia (Uneb) realiza de 30 deste mês a 4 de dezembro o curso 
de extensão Quilombos do Brasil. Aberta ao público externo, a atividade acontece no 
auditório principal da Academia de Letras da Bahia (ALB), localizada no Bairro de Nazaré, 
Salvador, das 14 às 18h. 

Estudantes, professores, pesquisadores e demais interessados em conhecer historicamente 
a formação e a cultura dos grupos quilombolas dentro do território brasileiro podem 
garantir participação atéeste sábado (28), com investimento de R$ 35. 

As inscrições são realizadas na biblioteca do Programa de Pós-Graduação em Educação e 
Contemporaneidade (PPGEduc) da Uneb, no Campus 1, em Salvador, das 9 às 12h e das 
14 às 17h, ou solicitando inscrição através do e-mail geaalc@gmail.com. 

Mais informações no site www.uneb.br. 

 
VEÍCULO TÍTULO 

A Tarde On Line Inscrições para o Salão de Artesanato e Arte Popular 
encerram dia 30 

Artesãos, mestres-artesãos e artistas populares que moram na Bahia há pelo menos um 
ano têm até o dia 30 deste mês para se inscreverem no Salão de Artesanato e Arte Popular 
da Bahia. As inscrições podem ser feitas no site oficial do evento (clique aqui e acesse), via 
Correios ou na própria sede do Mauá, na Barra, durante horário comercial.  



As peças selecionadas concorrem ao prêmio de R$ 2 mil, por tipologia, e mais um especial 
no valor de R$ 4 mil para a melhor obra do evento. Promovido pelo Instituto Mauá, o salão 
é o primeiro projeto de artesanato contemplado pela Lei Rouanet na Bahia.  

 
VEÍCULO TÍTULO 

A Tarde Conferência de cultura em Ilhéus 

Dirigentes de cultura, delegados eleitos nas conferências territoriais, artistas e produtores 
culturais de toda a Bahia se reúnem, de amanhã a sábado, em Ilhéus, para discutir 
políticas públicas de cultura. Em quatro dias, integrantes de manifestações culturais dos 26 
territórios de identidade do Estado participam de debates e apresentam propostas de 
políticas e ações para os diversos setores de cultura do Estado e do País. As propostas 
serão levadas para a II Conferência Nacional de Cultura, em Brasília, em março de 2010. 

 
VEÍCULO TÍTULO 

A Tarde Os 460 anos da Santa Casa 
A Santa Casa de Misericórdia da Bahia es- tá completando 460 anos de trabalho social 
ininterrupto. Fundada por Thomé de Souza, ela surgiu junto com a Cidade do Salvador, em 
1549, com à missão de prestar assistência aos mais necessitados. ' 
Durante sua trajetória secular, a Santa Casa mostrou-se capaz de acompanhar as 
transformações da Cidade do Salvador; mantendo-se moderna e profissionalizada para o 
exercício de uma filantropia contemporânea, associada à compreensão de que sua 
atividade atende em princípio aos direitos dos cidadãos por uma vida digna. 
Como entidade do Terceiro Setor que atua na área social, a Irmandade foi fortemente 
impactada pela instituição do Conselho Nacional de Serviço Social, Lei das Organizações 
Sociais e pelas normas que tratam do Sistema Único de Saúde, em especial no que se 
refere à "contratualização" de serviços em complemento à rede pública assistencial. 
Ao equacionara questão da profissionalização sem perdera identidade nem seus valores, a 
Santa Casa se permitiu atender com mais qualidade e eficiência um número maior de 
pessoas excluídas do processo produtivo, tornando-se indispensável à vida da cidade. Por 
isso é respeitada pela população, capaz de identificar suas ações tanto na atualidade 
quanto no curso da história. 
Atualmente consolidada como "holding" social, possui mais de 4.800 empregados, de 
diversas especialidades, atuando nos seus departamentos e unidades. Na área da saúde, 
atua de forma destacada na gestão do Hospital Santa Izabel (HSI), a maior unidade 
médico-hospitalar do Nordeste do País, fazendo assistência, ensino e pesquisa. 
De alta complexidade e referência em cardiologia, o HSI é o único do Estado a realizar 
transplantes de coração. Este ano, completou 116 anos no atual endereço, em Nazaré, com 
um total de 525 leitos, sendo 75 de UTI,16 salas de cirurgia e três de hemodinâmica. 
Atendendo com resolução e excelência a sua ampla clientela, o principal desafio do HSI 
hoje é intensificar a sua vocação para tor 
nar-se unidade de referência também em oncologia, neurologia e ortotrauma. 
Igual sucesso se observa na Santa Casa enquanto organização social assim qualificada pelo 
governo da Bahia, gerenciando duas unidades públicas de saúde: a Maternidade de 
Referência José Maria de Magalhães Netto, no Pau Miúdo, e o Centro de Referência em 
Doenças Cardiovasculares Adriano Pondé, em Amaralina. 
Sempre atenta às carências da cidade e à necessidade de desenvolvimento da população, 
nossa instituição concentra vasta atuação na área de ação social, em especial no populoso 
Bairro da Paz, onde, com apoio integral da comunidade, mantém significativo equipamento 
assistencial, representado por seis Centros de Educação Infantil, Escola de Informática e 
Cidadania, Centro de Referência em Promoção e Capacitação, Centro de Qualificação 
Profissional e o Balcão de Justiça e Cidadania (uma parceria com o Tribunal de Justiça da 
Bahia), protegendo as crianças, adolescentes e famílias e criando oportunidades de 
desenvolvimento e geração de emprego e renda para os moradores do bairro. 
Sintonizada com a importância histórica de Salvador, a Santa Casa também se consolida 



como agente de promoção na área artística e cultural, com o Museu da Misericórdia 
instalado no prédio que abrigava a sede central da instituição, entre as praças da Sé e 
Municipal. Instalações do século XVII com um acervo de cerca de i.800 peças datadas dos 
séculos XVII ao XX. 
Todo este trabalho de 460 anos objetiva o alcance permanente de um futuro melhor para 
os nossos concidadãos e segue graças ao esforço de todos os parceiros desse 
empreendimento social, transformado em desafio institucional e de persistência moral e 
ética, constituído pela vontade de centenas de irmãos, que, permanentemente e 
voluntariamente, doaram e ainda hoje dedicam seu tempo disponível prestando serviços 
gratuitos à instituição. 
A todos, neste aniversário, o nosso reconhecimento e pedido de renovação de compromisso 
para estar na Santa Casa de Misericórdia, em luta por uma Salvador cada vez mais 
humana e saudável e com um futuro mais justo socialmente. 
 

VEÍCULO TÍTULO 

Correio Cameratas da OSBA encerram o mês com quatro 
apresentações 

O projeto Cameratas da Orquestra Sinfônica da Bahia (OSBA) encerra mais um mês de 
programação com quatro apresentações esta semana. Na quinta-feira (26), às 10h, o 
grupo Bahia Cordas promoverá uma manhã musical para estudantes e professores da 
Escola Municipal de Periperi.  

No mesmo dia, às 15h, o Quarteto Novo e a Quadro Solar levarão a música de concerto aos 
visitantes da HEMOBA - Fundação de Hemoterapia e Hematologia da Bahia, localizada no 
Hospital Geral do Estado, na Vasco da Gama.  

 
Integrantes do Quadro Solar levarão a música de concerto para o Hemoba  

Ainda na quinta-feira, a Bahia Cordas voltará a se apresentar, às 19h, no Centro 
Comunitário Condomínio João Durval, em Pernambués. Na sexta-feira, dia 27, mais uma 
vez a Bahia Cordas tocará para os idosos do Abrigo Mariana Magalhães, nos Barris. Todas 
as apresentações são abertas ao público e gratuitas. 

Com essas quatro apresentações, o projeto Cameratas finaliza o mês de novembro com 11 
apresentações em diferentes bairros de Salvador como Brotas, Nazaré, Ribeira, Periperi, 
Vale das Pedrinhas, Pernambués, entre outros. 

 
 
 
 
 



VEÍCULO TÍTULO 

Tribuna da Bahia Hoje é dia de festa no Tabuleiro 

Elas podem ser vistas em quase todas as esquinas do Centro Histórico, em pontos 
estratégicos de Salvador e em todas as festas populares, onde reina o sincretismo. 
Vestidas a caráter ou simplesmente de torço e bata, as baianas de acarajé - ícones da 
cultura soteropolitana e patrimônio nacional - conquistaram mais do que respeito e 
admiração. Venceram as adversidades do centenário ofício e ganharam um dia 
especialmente dedicado à valorização da profissão: 25 de novembro, comemorado há 19 
anos. "As baianas são símbolos do empreendedorismo feminino, em especial, o da mulher 
negra. São verdadeiras empresárias de rua”, define o secretário municipal da Reparação, 
Ailton Ferreira.  
 
Ele lembra que, no período da escravidão, muitas compraram a carta de alforria com os 
proventos da venda do famoso bolinho de feijão, oferecido até hoje às divindades, nos 
rituais do Candomblé, e amplamente consumido na Bahia. “Temos vários exemplos de 
guerreiras, como Dinha e Cira, que criaram e educaram seus filhos graças à 
comercialização do acarajé. Essas duas, especificamente, foram mais longe, criando seus 
reinados e seus espaços de territorialidade. Hoje são marcas registradas”, pontua.A 
presidente da Associação das Baianas de Acarajé, Mingau e Similares da Bahia (Abam), 
Rita Santos, diz que, apesar das dificuldades, o setor tem registrado avanços. “Ser 
tombado como patrimônio nacional já é uma grande conquista. Além disso, a partir deste 
ano, a nossa entidade terá atuação nacional, congregando baianas de vários estados, como 
Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, Amazonas, Pernambuco e o Distrito Federal”, 
destacou. 

Mercado e profissionalização 

- Internacionalmente conhecidas pelo jeito alegre e hospitaleiro, as quituteiras são 
facilmente identificadas pela riqueza de detalhes da vestimenta, que vai do torço, bata, 
pano da costa, saia rodada, anágua e sandália, até os adereços que incluem as contas do 
Orixá. Sobre os desafios diários, a presidente da Abam cita a descaracterização de algumas 
profissionais e a concorrência com restaurantes, delicatessens, padarias e até shoppings, 
que passaram a explorar o nicho. “É um grande problema, porque muitas pessoas são 
acomodadas e não dão tanta importância à tradição, preferindo ar-condicionado, garçom e 
cadeira, o que gera uma concorrência desleal”, declarou.Para amenizar o problema e 
melhorar a prestação de serviços dos vendedores e vendedoras de acarajé, a Prefeitura de 
Salvador, através da Semur e em parceria com o Sebrae, a Abam e o Senac, desenvolveu 
este ano mais um ciclo de capacitação focado no mercado de trabalho. Em torno dos temas 
“Boas práticas na manipulação de alimentos”, “Excelência no atendimento ao cliente”, 
“Empreendedorismo”, “Empreendedor Individual” e “Marketing Pessoal”, 120 baianas foram 
capacitadas sobre ações que evitam riscos de contaminação, os cuidados com a higiene e a 
temperatura, entre outras. 

 
VEÍCULO TÍTULO 

Tribuna da Bahia Joana DArc estreia na Sala do Coro do TCA 

A luta e o martírio de um dos mais fortes e instigantes personagens femininos da história 
da humanidade vistos por um olhar contemporâneo. Essa é a proposta da peça Joana D’Arc 
que traz um texto inédito da dramaturga Cleise Mendes e tem a direção de Elisa Mendes. A 
estreia acontece amanhã, na Sala do Coro do TCA, às 20 horas. A temporada prossegue 
até 20 de dezembro, sempre de sexta a domingo. Os ingressos custam R$ 20, a inteira. No 
dia 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 da Da 
Rin Produções Culturais e a produção executiva é de As 3 Produções Culturais. 

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”. 

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. 

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. 

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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IBahia Ilhéus vai sediar 3ª Conferência de Cultura 

24/11/2009 - 11h29m 
 
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. 
 
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. 
 
 
Abertos do Interior já tem vencedores do 5º zonal 
Ilhéus: aeroporto volta a operar ainda em 2009 
 
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. 
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A Região 
Sul da Bahia 

Bahia realiza III Conferência de Cultura 

Dirigentes de cultura, delegados eleitos nas conferências territoriais, artistas e produtores 
culturais de toda a Bahia vão se reunir, de quinta-feira (26) a sábado (29), em Ilhéus, para 
discutir políticas públicas de cultura.  

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 II Conferência Nacional de Cultura, de 11 a 14 de 
março, em Brasília, e irão compor o projeto de Lei Orgânica da Cultura que será 
encaminhado para aprovação da Assembléia Legislativa.  

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 e as territoriais em todos os 26 territórios de 
identidade.  

Entre representantes, delegados e sociedade civil, cerca de 44 mil pessoas participaram 
dos encontros. O estado foi o único a realizar Pré-Conferências Setoriais.  



O trabalho da Secretaria de Cultura da Bahia foi considerado exemplar pelo Ministério pois 
criou um guia de orientações e instrumentos de registro e apoio metodológico para as 
conferências dos municípios.  

Segundo o secretário estadual de cultura, Márcio Meirelles, as conferências envolveram 
toda a Bahia e aprofundam 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".  
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Correio 
Braziliense 

Filme de Glauber Rocha inédito no circuito comercial 
brasileiro será restaurado e exibido no Festival de Brasília 

em 2010 
Publicação: 25/11/2009 08:24 Atualização: 25/11/2009 10:44  

Lúcio Flávio - No fim dos anos 1960, logo após concluir seu quarto longa-metragem, O 
dragão da maldade contra o santo guerreiro (1969), o cineasta baiano Glauber Rocha, 
sufocado pela insustentável condição de trabalhar num Brasil fustigado pela opressão, 
parte para o exílio, dando início a sua fase mais hermética no cinema. O primeiro projeto 
realizado no exterior pelo diretor seria o manifesto anticolonialista O leão de sete cabeças, 
produção inédita nos cinemas brasileiros e que acaba de ser agraciada com um 
investimento de R$ 960 mil da Secretaria de Cultura da Bahia, a partir do Fundo de Cultura 
da Bahia, para o projeto de restauração. A iniciativa foi anunciada na última segunda-feira, 
no Hotel Nacional, durante o 42º Festival de Brasília do Cinema Brasileiro. A notícia não 
poderia chegar em momento mais emblemático, justamente no ano em que Glauber Rocha 
completaria 70 anos. 
 
"Todo mundo deve imaginar o quanto estou contente com a notícia", disse, bastante 
emocionada, Paloma Rocha, filha de Glauber. Acompanhada da avó Lúcia Rocha, mãe do 
diretor e idealizadora do Templo Glauber - instituição no Rio de Janeiro destinada a 
preservar a obra do artista baiano -, Paloma destacou a importância do projeto na 
preservação dos trabalhos do pai. "Mais uma vez, o Festival de Brasília acolhe o Templo 
Glauber, espaço que é exemplo da incansável luta de Lúcia Rocha. Esse incentivo é bem-
vindo, diante da dificuldade em apresentar continuidade ao nosso projeto de resgate da 
obra de Glauber", destaca. 
 
Todo rodado na República Popular do Congo, em 1970, o filme, uma produção italiana 
lançada na época na França, nunca foi exibido em circuito comercial no Brasil. Os negativos 
originais da obra até hoje se encontram perdidos. "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 Paloma. Esse 
material, localizado na Itália, com uma cópia em 35mm, com legendas em português, 
encontrado, por acaso, por Kátia Chavarry, assessora de cinema do Centro Cultural Banco 
do Brasil, no Rio de Janeiro, nos anos 1980, servirá de base para o processo de 
recuperação de O leão de sete cabeças. "Utilizaremos tecnologia semelhante a adotada na 
restauração do O Dragão da maldade contra o santo guerreiro, realizada, em 2007, em 
Londres", conta Paloma, que anunciou a exibição do filme na abertura do Festival de 
Brasília de 2010. "Fiz o convite informal com a esperança de ver essa obra aqui. Seria 
muito importante para o festival", confirma Fernando Adolfo, coordenador-geral do Festival 
de Brasília. 
 
Parceria 
A coordenação técnica do processo de restauração da obra, sob direção de Paloma e 
curadoria do cineasta Joel Pizzini, será realizada pela Cinemateca Brasileira, em parceria 
com os Estúdios Mega. Outro parceiro do projeto é a Associação Baiana de Cinema e Vídeo 
- ABCV. Um esforço que consumirá 12 meses de minucioso trabalho irá gerar uma matriz 



restaurada, em 35mm, que dará acesso à novas cópias para distribuição nos cinemas e em 
DVD. "A partir dessa iniciativa da Secretaria de Cultura da Bahia, vamos dar início à 
divulgação de uma fase de Glauber pouco conhecida no Brasil", antecipou Paloma. 
 
Para o secretário de Cultura da Bahia, Márcio Meirelles, a iniciativa é um importante passo 
não apenas na preservação da memória do país, mas na fomentação de novos polos de 
cultura. "Iniciativas como essas nos ajudam a avançar em novas ideologias e novas 
identidades", observa o secretário, que acalenta a ideia de criar em Salvador uma filial do 
Templo Glauber. "É uma tentativa, de alguma forma, trazer o Glauber de volta para a 
Bahia, que para nós é mais do que um ícone", defende. 
 
Um Brasil na África 
 
Após realizar quatro produções no Brasil, sendo três delas obras significativas do 
movimento Cinema Novo - Deus e o diabo na terra do sol (1964), Terra em transe (1967) 
e O dragão da maldade contra o santo guerreiro (1969) -, o diretor baiano Glauber Rocha 
(1939-1981) deixou o país, exilando-se na África, onde realizaria dois projetos, Cabeças 
cortadas e O leão de sete cabeças. 
 
Claro manifesto contra a colonização dos países europeus no continente africano, o filme 
acentua, logo no início, com um título original em vários idiomas - alemão (Der Leone), 
inglês (have), francês (sept) e português (cabeças) - o discurso glauberiano em favor dos 
povos terceiro-mundistas. 
 
Contando com um elenco multinacional encabeçado pelos atores Hugo Carvana e o francês 
Jean-Pierre Léaud (alterego de François Truffaut em Os incompreendidos), traz, dentro de 
narrativa anárquica, os conflitos entre o colonizador, o colonizado e os revolucionários. "É 
uma história geral do colonialismo euroamericano na África, uma epopeia africana, 
preocupada em pensar do ponto de vista do homem do Terceiro Mundo. (%u2026). É uma 
teoria sobre a possibilidade de um cinema político. Escolhi a África porque me parece um 
continente com problemas semelhantes aos do Brasil", escreveu Glauber Rocha logo depois 
do filme.  
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Pensargrande 
ilheus.blogspot 

.com 

Ilhéus sedia 3ª Conferência Estadual de Cultura 

 
Dirigentes de cultura, delegados eleitos nas conferências territoriais, artistas e produtores 
culturais de toda a Bahia vão se reunir, de quinta-feira (26) a sábado (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 II Conferência Nacional de Cultura, que acontece de 11 
a 14 de março do próximo ano, em Brasília, e irão compor o projeto de Lei Orgânica da 
Cultura que será encaminhado para aprovação da Assembléia Legislativa do Estado da 
Bahia. 
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 e, as territoriais, em todos os 26 
territórios de identidade. Entre representantes, delegados e sociedade civil, cerca de 44 mil 
pessoas participaram dos encontros. O estado foi o único a realizar Pré-Conferências 
Setoriais. 



O trabalho da Secretaria de Cultura do Estado da Bahia (Secult) foi considerado exemplar 
pelo Ministério da Cultura, pois, além de levar em consideração a política territorial, a 
Secult 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, as conferências envolveram 
toda a Bahia nas discussões e aprofundam 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”. 
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Mesmo sem parcerias, "JAM no MAM" completa 10 anos de 
sucesso 

 
Por Paula Britto às 19:57  
 
Há três meses, o projeto musical "JAM no MAM" completou uma década de realizações, 
apesar de algumas dificuldades enfrentadas, como a falta de incentivos e apoios 
financeiros.  
 
"Por incrível que pareça nós não temos nenhuma parceria, a não ser um apoio do Estado 
que banca uma estrutura mínima para o projeto", afirma o irreverente guitarrista, Paulo 
Mutti, da banda de base do evento. 
 
Além da falta de incentivos, a cobertura midiática também é precária na avaliação de Mutti, 
havendo somente a presença de uma única emissora (TVE) durante todas as edições 
anuais do evento. 
 
Composta atualmente por seis integrantes, entre eles, Paulo Mutti (guitarra), André 
Magalhães (piano) e André Becker (saxofone), a banda Base é guiada pelo ritmo norte-
americano, jazz, no formato “jam session”: tema e improvisação da música popular, 
trabalhada a partir de uma linguagem e roupagem próprias utilizadas pelos músicos. 
 
A inexistência de ensaios, convidados, públicos e de repertórios fixos também caracterizam 
e consolidam o diferencial da "JAM no MAM".  
 
"Aqui acontece de tudo. Já tivemos a participação da Orquestra Rumpilezz, de dois rapazes 
da Coréia que lutaram na Guerra do Iraque, de um grupo de africanos e recentemente, de 
um trompetista cubano", lembra Mutti.  
 
Plateia aprova 
 
O projeto reúne a cada sábado um público bem variado, que abrange cerca de 1.300 
pessoas, chegando a alcançar no Verão uma média de 2.700. Sejam eles assíduos ou não, 
grande parte dos visitantes tem uma boa impressão do evento. 
 
A professora Ana Clara Rebouças, 29, é frequentadora assídua. "Já perdi as contas de 
quantas vezes vim aqui. A periodicidade, o ambiente agradável, o preço acessível e a boa 
qualidade musical contribuem para a popularização e para o sucesso do evento." 
 
O representante territorial de cultura da Secretaria de Cultura do Estado da Bahia 
(SECULT), Anderson Silva, 26, concorda e acrescenta: "o projeto é muito interessante e de 
extrema relevância, porque atrai públicos diferenciados, dissemina a cultura, propicia a 
geração de renda e entretenimento à comunidade local, além de servir como incentivo, 
como um projeto piloto para o surgimento de outros, semelhantes a este." 
 



Sempre aos sábados 
 
Ainda não há uma data prevista para o término do evento, afinal, como dizia o saudoso 
pianista, Louis Armstrong, "Os músicos não se aposentam - param quando não há mais 
música em seu interior." 
 
A "JAM no MAM" acontece sempre aos sábados (com exceção para o sábado de Carnaval), 
das 18h às 21h, no estacionamento inferior do Museu de Arte Moderna da Bahia (MAM), 
localizado no Solar do Unhão, Av. Contorno.  
 
Os ingressos custam R$ 2,00 (meia) e R$ 4,00 (inteira) e não há classificação indicativa. 
Mais informações pelo número (71) 3117–6065.  
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Portal Vermelho Governo da Bahia 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. 
 
Fonte: Agecom/BA 
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Zero Hora – 
Porto Alegre 

Rodin com sotaque baiano 

Exposição do escultor enriquece roteiro de passeios por Salvador 

Se você não acredita no título desta matéria, precisa visitar Salvador para ver uma das 
atrações culturais de maior impacto dos últimos tempos. O Museu Rodin Bahia exibe 62 
peças em gesso daquele que é considerado o pai da escultura contemporânea, no Palacete 
das Artes, no bairro da Graça. O governo local investiu R$ 1,5 milhão na montagem da 
exposição e mais R$ 15 milhões na recuperação do palacete, que ganhou um anexo para 
mostras temporárias. As obras foram emprestadas pelo Museu Rodin de Paris por três 
anos. Nunca as peças do escultor ficaram tanto tempo fora da França. 
 
Outra exposição que agitou o cenário cultural baiano foi a de Sophie Calle (encerrada no 
domingo), também nascida na França, que transformou em arte um “fora” recebido por e-
mail do antigo amante, o escritor Grégoire Bouillier. Sophie convidou 107 mulheres a 
interpretar as palavras do moço, o que resultou em textos, fotos e vídeos instigantes. 
 
O turismo cultural da capital baiana vive um momento especial. Não bastassem as duas 
mostras de peso, devem ficar prontas no começo do próximo mês as reformas da Igreja do 
Boqueirão, no bairro Santo Antônio Além do Carmo. Com mais de 300 igrejas e 89 museus, 
sem falar na riqueza histórica do Pelourinho – com suas 800 casas dos séculos 17 e 18 –, a 
cidade tem também um riquíssimo patrimônio imaterial, representado pelas diversas 
manifestações artísticas e religiosas e, claro, pelo Carnaval. Além de sol e praia, existe 
muito para ver e viver em Salvador. E, agora, com Rodin, há um motivo a mais para visitá-
la. A exposição Auguste Rodin, homem e gênio está montada em salões com paredes 
ornamentadas por painéis pintados a mão no imponente e branco Palacete das Artes Rodin 
Bahia. A mansão, de 1912, pertenceu ao Comendador Bernardo Martins Catharino. Tem 
piso em madeira de lei, e o cuidado com a sua manutenção é tanto que os organizadores 
pedem às mulheres que calcem sapatos baixos. 
 
Não é a primeira vez que obras do escultor são expostas no Brasil. Em Belo Horizonte, 



acaba de ser encerrada a mostra Rodin, que apresentou por dois meses, na Casa Fiat de 
Cultura, acervo de 194 fotografias que revelavam o processo criativo do artista. Elas não 
vieram sozinhas. Ao lado das imagens, 21 esculturas em bronze e uma de mármore 
materializavam o método descrito nas fotos. 
 
O ineditismo da exposição tem a ver com a sua duração. As 62 peças em gesso avaliadas 
em R$ 26 milhões ficarão no Brasil por três anos. Num primeiro momento, havia um 
compromisso de compra da coleção, mas, depois chegou-se a um acordo para cessão em 
comodato (empréstimo). 

MARLYANA TAVARES | Diário de Minas 

 


