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VEÍCULO TÍTULO 

Agecom Aberta em Ilhéus a 3ª Conferência Estadual de Cultura 

 

Desta sexta-feira (27) até domingo (29), representantes de 368 municípios baianos 
participam em Ilhéus da 3ª Conferência Estadual de Cultura. 

O encontro, que tem como tema a relação entre cultura, diversidade, cidadania e 
desenvolvimento, vai apontar diretrizes para a elaboração da Lei Orgânica de Cultura do 
Estado da Bahia e reunir sugestões para a Conferência Nacional de Cultura, que acontece 
em março do ano que vem, em Brasília. 

Durante a cerimônia de abertura da conferência, realizada na noite desta quinta-feira, o 
governador Jaques Wagner ressaltou a importância de abrir o diálogo no momento de 
elaborar políticas públicas. 

“Este governo entende que não vamos ser um grande estado, nem uma grande nação, sem 
reconhecer o valor de cada etnia, de cada região. Precisamos de desenvolvimento 
econômico, mas antes de tudo precisamos conhecer nossa identidade”, disse o governador. 

Legislação 

Para o ministro da Cultura, Juca Ferreira, que também esteve em Ilhéus para a abertura da 
conferência, “o Brasil está substituindo o autoritarismo e a decisão unilateral, pelo diálogo. 
A cultura na Bahia sempre privilegiou os prósperos e excluiu os demais. Agora, todos são 
representados na hora de decidir”, afirmou. 

O secretário estadual de Cultura, Márcio Meirelles, lembrou que a conferência vai ajudar a 
elaborar a legislação específica para a área, que ainda não existe. Segundo ele, esse é um 
dos principais entraves para a democratização da cultura.  “Espero que os ares de Ilhéus, 
que tanto inspiraram Jorge Amado, nos ajudem e que a gente saia daqui mais fortalecido, 
com novas idéias e propostas concretas para ampliar o acesso e garantir o direito de todos 
à culltura”, disse. 

Resultado 

Durante a Conferência Estadual de Cultura vão ser anunciados pelo Ministério da Cultura 
(Minc) os projetos escolhidos no edital de microprojetos do programa Mais Cultura. 



Em todo o Brasil foram três mil inscritos, dentre os quais mil saíram da Bahia. Foi um 
resultado que chamou a atenção para o trabalho de capacitação e incentivo à produção 
cultural realizado pelo Estado. “Essa participação massiva de baianos é resultado desse 
trabalho. Isso é um exemplo a ser seguido e não só pela quantidade, mas pela qualidade 
do que foi apresentado”, comentou a secretária de Articulação Institucional do Minc, 
Silvana Lumachi Meireles. 

 
VEÍCULO TÍTULO 

Agecom Fabulosos Cadillacs no Especial das Seis desta sexta 

O Especial das Seis desta sexta-feira (27), às 18h, com transmissão pela Educadora FM 
107.5, dá uma geral no currículo do grupo argentino Los Fabulosos Cadillacs, um dos 
principais nomes do rock de Buenos Aires e outras províncias, com destaque para as 
músicas El Matador, Vasos Vacíos e Manuel Santillan e El León. 

Na Faixa Nobre, sexta-feira é dia de 16 Toneladas, às 21h, com o foco voltado para a 
música pop afroportuguesa e o grupo Cacique 97, formado em 2005 por músicos 
moçambicanos e portugueses, além de nomes como Boss AC, Buraka Som Sistema, Flow 
212 e Cool Hipnoise. O 16 Toneladas é produzido e apresentado por Mário Sartorello e 
Maira Cristina. 

VEÍCULO TÍTULO 

Agecom Série TCA encerra 2009 com o humor e a criatividade do 
Mummenschanz 

A Série TCA 2009 – Ano 14 traz para a Bahia mais uma atração internacional: o grupo 
suíço Mummenschanz, com o espetáculo “3 X 11”, criado em 2005 para comemorar os 33 
anos de atividade. A apresentação única será na terça-feira (1º), na sala principal do 
Teatro Castro Alves, às 21h. 

Esta é a terceira vinda dos artistas ao Brasil e a segunda à Bahia, onde se apresentaram 
também no TCA. Suas performances misturam circo, teatro, fantoches e comédia dell’arte. 
O grupo tornou-se popular com suas máscaras e formas construídas em espuma de 
borracha, que criam o ilusionismo e uma mensagem peculiar no imaginário de cada 
espectador, a partir de efeitos de luz e sombra e de uma coreografia sutil baseada na 
expansão/encolhimento de formas, que sugerem mais do que afirmam. 

Gota é a palavra utilizada pelo próprio grupo para definir cada trecho pinçado de diversos 
trabalhos de seu repertório para a criação de 3 X 11. Durante o espetáculo, o palco se 
transforma numa imensa caixa escura, de onde surgem imagens cheias de lirismo e humor 
que convidam o público a soltar a imaginação. Os ingressos (inteira) custam R$ 100 (filas A 
a P), R$ 80 (Q a Z) e R$ 60 (fila Z1 a Z11). A Série TCA tem o apoio da Secretaria de 
Cultura/Fundação Cultural do Estado. 

Workshop  

Na véspera, 30 de novembro, a atriz Floriana Frasssetto, uma das fundadoras do 
Mummenschanz, ministrará um workshop de Máscaras na Sala do Coro do TCA, das 18 às 
22h. As inscrições gratuitas estão abertas no Núcleo de Produção do TCA, das 14 às 18h, 
podendo participar arte-educadores, artistas plásticos, aderecistas e demais profissionais 
ligados às artes cênicas e visuais. Mais informações pelos telefones (71) 3117-4881/4882. 

Série TCA 2009  



Inserir Salvador no roteiro dos grandes espetáculos nacionais e internacionais da música de 
concerto, dança clássica, contemporânea e dança flamenca, jazz e teatro, é o objetivo da 
Série TCA. Este ano, o assinantes da Série e o público em geral tiveram na sala principal do 
Teatro Castro Alves as apresentações do Ballet Nacional de Cuba, Pilobolus, Companhia de 
Dança Georges Momboye, Buena Vista Social Club Stars & Convidados e a Companhia 
Dezeo-Ito, além dos concertos da Orquestra Sinfônica da Bahia (Osba) com seus 
convidados especiais: os pianistas Maria João Pires, de Portugal, e Frank Braley e Eric Le 
Sage, da França; a soprano carioca Rosana Lamosa, e os maestros Christopher Warren-
Green, da Inglaterra , e Paul Meyer, da França. 

VEÍCULO TÍTULO 

Agecom Especial das Seis apresenta Del Feliz e o grupo Chicas 

O “Especial das Seis” desta quinta-feira (26), das 18h às 18h30, pela Educadora FM 107.5, 
destaca o mais recente álbum da banda carioca Chicas, que se tornou conhecida após 
emplacar algumas canções na trilha sonora de novelas da TV. 

No novo disco, “Em Tempo de Crise Nasceu a Canção”, gravado ao vivo e com distribuição 
da Biscoito Fino, a banda aposta em novas versões de “Me Deixa”, do Rappa, “O 
Quereres”, de Caetano Veloso, e outros hits, no total de 14 faixas. O Chicas é formado por 
Amora Pêra, Fernanda Gonzaga, Isadora Medella e Paula Leal. 

Mais tarde, às 21h, na Faixa Nobre da Rádio Pública da Bahia, o programa “Outros 
Baianos” traz como convidado o cantor e compositor Del Feliz, nascido em Riachão do 
Jacuípe e criador do forró-enredo. O músico fala sobre a sua carreira e o seu novo CD, 
intitulado “Tributo a Accioly Neto”. Destaque para as músicas “Me Dá Meu Coração”, “A 
Natureza das Coisas”, “Espumas ao Vento” e “Chororô”. “Outros Baianos” é produzido e 
apresentado pelo maestro, radialista e pesquisador Tom Tavares. 

VEÍCULO TÍTULO 

A Tarde On Line ANJ e Fenaj rebatem declaração de ministro da Cultura 

Agência Estado - Associações que representam jornais e jornalistas reagiram à declaração 
do ministro da Cultura, Juca Ferreira, segundo a qual "os jornalistas são pagos para 
mentir". O diretor executivo da Associação Nacional dos Jornais (ANJ), Ricardo Pedreira, 
rebateu: "Repórteres são remunerados para apurar e investigar notícias, em busca de 
informações, a serviço da sociedade. Nos surpreende a declaração de uma autoridade que 
está à frente da pasta da Cultura." 
 
Por sua vez, o presidente da Federação Nacional dos Jornalistas (Fenaj), Sérgio Murillo, se 
declarou indignado e exigiu que o ministro pedisse desculpas aos jornalistas e à imprensa 
enquanto instituição. "Acredito que a frase, absolutamente infeliz, é fruto de um momento 
de tensão, mas ofende a toda uma categoria. Acho que uma retratação do ministro 
colocaria a questão na dimensão que ela realmente tem", comentou. 
 
A polêmica declaração de Ferreira foi feita na quarta-feira no Rio de Janeiro, quando ele 
participava do lançamento do novo formato do programa de financiamento do Banco 
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) à cultura. Questionado pelos 
jornalistas por que o ministério publicou um folder com os nomes de mais de 300 
deputados que, supostamente, defendem a cultura, Ferreira atribuiu a reação da oposição 
à ministra Dilma Rousseff, pré-candidata do PT ao Planalto. As informações são do jornal O 
Estado de S. Paulo. 

 

 



VEÍCULO TÍTULO 

A Tarde On Line Bloco alternativo do Ilê Aiyê vai misturar negros e brancos 

Luisa Torreão, do A TARDE 

Já não será mais preciso um banho de piche, como sugere os versos da emblemática 
canção Que bloco é esse?, para os brancos terem a chance de experimentar a negritude do 
Ilê Aiyê. Na quinta-feira do Carnaval de 2010, gente de pele clara, negra ou mestiça vai 
dividir as cordas no trio. 
 
Primeiro bloco afro da Bahia, o Ilê anunciou, na última quarta-feira, a saída no circuito 
Barra-Ondina de um bloco alternativo plurirracial, o Eu Também Sou Ilê – que já havia 
desfilado em 1996. Onde chega, a notícia tem provocado rebuliço e divergentes opiniões. 
Para muita gente, trata-se de uma quebra na tradição de resistência negra da entidade de 
35 anos.   
 
É o que defende a foliã Maíra Azevedo, 28 anos, cinco de Avenida: “Isso é uma prova de 
como o capitalismo está dominando a sociedade. Eu compreendo a demanda do sistema, 
mas prefiro o Ilê histórico, que representa uma conquista do povo negro”. Ela diz ter receio 
de que o bloco afro seja reduzido de três para apenas um dia, tendo o espaço ocupado pelo 
alternativo. 
 
O presidente da entidade, Vovô, garante que isso não irá ocorrer. “A tradição continua”, 
assegura. Segundo ele, é mais um produto do Ilê que serve de alternativa àqueles que 
tinham vontade de sair no bloco e não podiam. “Tem muita gente que vem de fora, muito 
gringo que gosta da nossa musicalidade, da batida, e quer participar”, alega.  
 
Para o professor e antropólogo Roberto Albergaria, a intenção vai um pouco mais além: 
trata-se de um “factoide carnavalesco para gerar mídia e grana”. Segundo ele, o Carnaval 
baiano está definhando desde que teria se transformado em uma “caricatura ridícula de si 
mesmo”. 
 
Albergaria não poupa críticas: “Do ponto de vista econômico, é uma excelente jogada de 
marketing. Já do ponto de vista cultural, é mais uma pataquada que o rendoso mercado do 
‘black is business’ (negro é negócio) introduz num carnaval que já virou misto de circo e 
balcão de negócios, enriquecendo não só as velhas lideranças branco-mestiças, mas 
também os novos senhores negro-mestiços”. 
 
Expectativa - Comércio à parte, há quem veja a proposta como boa alternativa para os 
que nunca puderam desfilar no Ilê. “Vai atender a uma expectativa de muita gente que 
sempre quis sair. Por esse lado, é válida a iniciativa”, argumenta a foliã afro há cinco anos 
Ângela Guimarães, 26.  
 
Ângela lembra que o cenário soteropolitano era diferente quando o Ilê foi criado. “Era uma 
época que exigia aquela tomada de postura. Hoje, nossa cultura agrega as diversidades”, 
contemporiza. Mas, como tudo tem dois lados, ela adverte: “A gente tem o receio da 
descaracterização, de passar a ser um Carnaval mais pasteurizado do que já é”, 
argumenta. 
 
Para o doutor em antropologia Vilson Caetano, o Ilê, já muito criticado pela mídia, está 
querendo mostrar que não é racista. “Isso pode servir de exemplo aos blocos de brancos, 
onde os negros estão ausentes. Inspirados nessa postura, eles podem começar a se abrir 
para os negros também”, aposta. 
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A Tarde On Line Fim de semana tem programação diferenciada em Salvador 
Divulgação 

Montagem 'Redimunho' encerra temporada neste sábado 
Divulgação 

Espetáculo revive história do tango no Teatro Castro 
Alves 
 
Divulgação 

Espetáculo 'Joana Darc' na Sala do Coro do TCA 
Divulgação 

A programação cultural neste fim de semana está para todos os gostos e estilos. Na 
música, os soteropolitanos poderão ouvir do pop romântico ao samba. É que neste sábado, 
28, a cantora Danni Carlos se apresenta na Maddre Club, a partir das 22h. No repertório, 
ele cantará 'Coisas que eu sei', seu último sucesso.  

No domingo, 29, é a vez da sambista Martn'ália animar o público da capital baiana. Ela 
chega a Salvador com a turnê do álbum 'Madrugada' e faz show na Área Verde do Othon, a 
partir das 18h.  

No mesmo dia, o cantor Alexandre Peixe comanda o Ensaio do Harém, que esta semana 
terá como tema a música sertaneja. Ele recebe o grupo Seu Maxixe para abrir a festa que 
começa a partir das 18h.  

A banda Os Romeros e os grupos Afro men e Ilê Aiyê também são destaques na 
programação.  

Clique aqui e acesse o roteiro musical completo   



Para quem prefere aproveitar o tempo livre para ir ao teatro, a dica é conferir o espetáculo 
'Joana Darc', com Jussilene Santana, Antonio Fábio e Caio Rodrigo. A montagem é baseada 
na clássica história da jovem que, em pleno século XV, na França, foi uma guerreira e 
acabou sacrificada na fogueira da Santa Inquisição. A peça acontece na Sala do Coro do 
Teatro Castro Alves (TCA), de sexta a domingo, a partir das 20h.  

Outra opção é a montagem 'Redimunho' que encerra temporada neste sábado, a partir das 
20h, no Teatro Gamboa Nova. A peça traz à cena o cotidiano mítico do sertão destacando 
suas relações de fé, poder, amor, repulsa e morte.  

Também encerram temporada os espetáculos 'Os Cafajestes', 'O Indignado', 'A Bofetada', 
entre outros.  

Confira a programação dos espetáculos  

Os amantes do tango podem correr para garantir os ingressos do espetáculo 'Tango-a-
Tierra', da Cia. Tango XXI, de Buenos Aires. O grupo está em Salvador e faz única 
apresentação nesta sexta-feira, a partir das 21h, no Teatro Castro Alves. No palco, 17 
bailarinos e uma orquestra de oito músicos se unem para mostrar um amplo panorama da 
história do tango, do século 20 ao 21.  

Nesta sexta, acontece ainda a coreografia 'Disney on Spotlight', dos alunos da escola 
Ebateca. A apresentação está marcada para 20h, no Teatro Casa do Comércio.  

O projeto Dança de Rua Invadindo a Praça é uma das opções do roteiro. Com a 
performance 'Tô no Pelô', o projeto acontece no Largo Tereza Batista, no Pelourinho, neste 
domingo, a partir das 16h. A entrada é franca.  

Acesse o Roteiro de Dança para saber mais informações  

Uma outra boa alternativa para aproveitar o tempo livre é ir conhecer as exposições em 
cartaz na cidade. Entre as opções, está a mostra 'Lembranças Deslocadas', da artista 
plástica Yanna Soares, que usa o trabalho de serigrafias para explorar uma nova direção 
poética do seu trabalho, levando o espectador a um jogo de cores e dimensões em 
composições que evidenciam os processos de colagem e gravura. Para conferir, basta ir à 
loja 'Toque da Casa', no Caminho das Árvores, de segunda a sexta, das 8h às 18h.  

Outra dica é a exposição 'Ganhadeiras, a Resistência Negra em Salvador no Século XIX', 
que aborda, através de imagens e textos, as relações escravistas na Salvador do século 
XIX. A mostra pode ser visitada na Biblioteca Pública do Estado da Bahia, de segunda a 
sexta, das 8h30 às 21h, e sábado, das 8h30 às 12h, com entrada franca.  

Neste fim de semana, estará acontecendo a mostra 'Ambiental Décor' que trará móveis, 
utensílios, equipamentos e peças de decoração focados em uma linha com alternativa 
ambientalmente sustentável. A exposição acontece no Espaço de Cinema Unibanco Glauber 
Rocha, das 14h às 22h. A entrada é gratuita.  

VEÍCULO TÍTULO 

A Tarde On Line Conselho de Cultura do Estado aprova tombamento 
permanente do Colégio Marista 

Alana Fraga, do A TARDE - O Conselho Estadual de Cultura da Bahia aprovou, por 
unanimidade, no final da tarde da última quarta-feira, 25, o processo de tombamento 
permanente do Colégio Marista, no bairro do Canela. A votação contou com treze membros 
do conselho e foi assistida por representantes da Associação de Pais e Mestres do Colégio 
Marista de Salvador (Apamema). O próximo passo para a efetivação do tombamento é a 



entrega da ata de aprovação do conselho ao governador Jaques Wagner, para a publicação 
no Diário Oficial.  

O prédio onde funcionava o colégio estava tombado temporariamente desde o final do ano 
passado, quando pais, alunos e funcionários protestaram e entraram com ação judicial 
contra a venda do imóvel pelo grupo Maristas à construtura Queiroz Galvão, de Recife, e o 
encerramento das atividades escolares da instituição com 104 anos de tradição.  

O resultado de mais de um ano de batalhas judiciais foi recebido com alegria por membros 
da Apamema. “O Marista é símbolo da educação baiana e terá a sua história preservada. O 
sentimento que temos é que honramos todo o esforço que os primeiros irmãos Maristas 
tiveram ao construir, ao longo dos anos, um espaço gerador de pessoas de valores, que se 
propõem a trabalhar em prol da comunidade e da educação”, destaca a representante da 
associação Mônica Baqueiro.  

Alunos também ficaram satisfeitos com a decisão. “Acho que [o tombamento] é a melhor a 
saída. Melhor que demolir e transformar aquele espaço em um prédio”, avalia Bárbara 
Sansão, 15 anos, que estudou até o ano passado no Maristas do Canela. Ela conta que 
ficou sentida pela fechamento da instituição. “Acho que não vai ter nenhum colégio como o 
Maristas”, diz a aluna.  

Segundo o assessor jurídico da presidência do Grupo Maristas, Ivan Bastos, há cerca de um 
mês, a empresa Queiroz Galvão, que compraria o espaço do colégio para a construção de 
um edifício residencial, renunciou o direito de compra do imóvel em favor do Instituto 
Federal da Bahia (Ifba), o antigo Cefet-BA.  

“Assim que esse imóvel for passado ao antigo Cefet, a questão do tombamento passa a ser 
do Ministério da Educação e do Governo da Bahia. A renúncia da empresa foi um ato muito 
nobre, que cedeu em prol da educação pública, o que demonstra que nem toda construtora 
visa apenas o lucro especulativo”, afirma Bastos.  

VEÍCULO TÍTULO 

A Tarde Denise Stoklos apresenta monólogo em sua volta ao TCA 
 
A atriz e dramaturga Denise Stoklos volta ao palco do Teatro Castro Alves comoespetáculo 
Louise Bourgeois: Faço, Desfaço, Refaço. No monólogo, ela revisita o universo pessoal da 
escultora francesa 1e3 
 

VEÍCULO TÍTULO 

A Tarde Dia do Samba fora do tom 

Jolivaldo Freitas Jornalista e escritor - Está a maior saia justa entre os sambistas 
baianos por causa da realização do tradicional “Dia do Samba”. Já tem gente rodando a 
baiana, saindo do tom e desafinando como uma cuíca em mãos erradas. É fácil entender o 
que está ocorrendo: a data é o ponto alto para os sambistas que estão vendo o ritmo 
despertar e voltar a interessar a uma imensa massa de admiradores.  O samba vem saindo 
aos poucos do limbo e readquirindo vigor. Aliás, desde ontem que está sendo realizada a 
“Semana do Samba”, antecedendo a data maior, e hoje tem show à noite no Pelourinho 
com Valmir Lima às 20 horas. 
 
O “Dia do Samba” (2 de dezembro) é dos poucos eventos que se mantêm 
permanentemente no calendário musical baiano, feito de uma forma ainda romântica mas 
bem-feito. 
 
Pelo que parece, a perenidade do evento – há 38 anos reúne os sambistas baianos, 
misturando a velha guarda como Nelson Rufino com a nova geração como Juliana Ribeiro 
ou o Terra Brasilis, e seu apelo popular e econômico–, vem gerando a cizânia. Ano passado 



a data teria sido requerida junto aos órgãos públicos por outros grupos e foi difícil conciliar. 
 
Os velhos sambistas (Edil Pacheco é que vem cuidando do evento desde quando foi 
ressuscitado no último quarto do século passado) estrilaram e tudo ficou como manda a 
tradição. Mas, este ano embolou de novo. Segundo o queixume, até mesmo o Estado 
deixou que jogassem tentáculos a ermo, ignorando o fator histórico e apoia um Dia do 
Samba paralelo no Pelourinho, quando tradicionalmente esteve no extinto Campo da 
Graça, seguiu outros caminhos mas nos últimos anos vem ocorrendo na Praça Municipal 
com forte apelo popular. 
 
Os organizadores originais explicam que nada têm contra a ampliação dos festejos, mas 
que seja feito de forma racional e não dividindo os sambistas: como ocorre este ano com 
uma programação em cada canto, sem unidade de ideais e ações conjuntas. É muito 
samba para poucos bambas. 
 
Com certeza deve ser um equívoco. O samba sempre foi feito da união de talentos, junção 
de elementos e muita harmonia. Tomara que todos se entendam. Senão desafina 

 
VEÍCULO TÍTULO 

A Tarde Bloco alternativo do Ilê Aiyê vai misturar negros e brancos 

CARNAVAL Tradicional entidade afro anuncia a opção de trio para todas as cores de pele 
em desfile no Barra-Ondina 

LUISA TORREÃO 

Já não será mais preciso um banho de piche, como sugere os versos da emblemática 
canção Que bloco é esse?, para os brancos terem a chance de experimentar a negritude do 
Ilê Aiyê. Na quinta-feira do Carnaval de 2010, gente de pele clara, negra ou mestiça vai 
dividir as cordas no trio. 
 
Primeiro bloco afro da Bahia, o Ilê anunciou, anteontem, a saída no circuito Barra Ondina 
de um bloco alternativo plurirracial, o Eu Também Sou Ilê– que já havia desfilado em 1996. 
Onde chega, a notícia tem provocado rebuliço e divergentes opiniões. Para muita gente, 
trata-se de uma quebrana tradição de resistência negra da entidade de 35 anos. 
 
É o que defende a foliã Maíra Azevedo, 28 anos, cinco de Avenida: “Isso é uma prova de 
como o capitalismo está dominando a sociedade. Eu compreendo a demanda do sistema, 
mas prefiro o Ilê histórico, que representa uma conquista do povo negro”. Ela diz ter receio 
de que o bloco afro seja reduzido de três para apenas um dia, tendo o espaço ocupado pelo 
alternativo. 
 
O presidente da entidade, Vovô, garante que isso não irá ocorrer. “A tradição continua”, 
assegura. Segundo ele, é mais um produto do Ilê que serve de alternativa àqueles que 
tinham vontade de sair no bloco e não podiam. “Tem muita gente que vem de fora, muito 
gringo que gosta da nossa musicalidade, da batida, e quer participar”, alega. 
 
Para o professor e antropólogo Roberto Albergaria, a intenção vai um pouco mais além: 
trata-se de um “factoide carnavalesco para gerar mídia e grana”. Segundo ele, o Carnaval 
baiano está definhando desde que teria se transformado em uma “caricatura ridícula de si 
mesmo”. 
 
Albergaria não poupa críticas: “Do ponto de vista econômico, é uma excelente jogada de 
marketing. Já do ponto de vista cultural, é mais uma pataquada que o rendoso mercado do 
‘black is business’ (negro é negócio) introduz num carnaval que já virou misto de circo e 
balcão de negócios, enriquecendo não só as velhas lideranças branco-mestiças, mas 
também os novos senhores negro-mestiços”. 



 
Expectativa Comércio à parte, há quem veja a proposta como boa alternativa para os que 
nunca puderam desfilar no Ilê. “Vai atender a uma expectativa de muita gente que sempre 
quis sair. Por esse lado, é válida a iniciativa”, argumenta a foliã afro há cinco anos Ângela 
Guimarães, 26. 
 
Ângela lembra que o cenário soteropolitano era diferente quando o Ilê foi criado. 
 
“Era uma época que exigia aquela tomada de postura. 
 
Hoje, nossa cultura agrega as diversidades”, contemporiza. 
 
Mas, como tudo tem dois lados, ela adverte: “A gente tem o receio da descaracterização, 
de passar a ser um Carnaval mais pasteurizado do que já é”, argumenta. 
 
Para o doutor em antropologia Vilson Caetano, o Ilê, já muito criticado pela mídia, está 
querendo mostrar que não é racista.“Isso pode servir de exemplo aos blocos de brancos, 
onde os negros estão ausentes. Inspirados nessa postura, eles podem começar a se abrir 
para os negros também”, aposta. 

O alternativo Eu Também Sou Ilê desfilou em 1996, mas não teve o sucesso 
esperado 

O Ilê foi criado em 1974 como afirmação da identidade negra. Tem três mil 
associados 

Sem os rituais de saída, Deusa do Ébano e fantasias 
O trio alternativo do Ilê Aiyê, que vai sair no circuito Barra Ondina, não contará como 
mesmo ritual presente na tradicional saída do bloco afro, na Liberdade. Nada de soltar a 
pemba branca (pó utilizado em rituais do candomblé), as pombas ou jogar pipoca. Nada de 
Deusa do Ébano para puxar o desfile. 
 
Na quinta-feira de Carnaval, o que se verá no lugar das fantasias serão abadás com 
motivos africanos. A idéia, segundo Vovô do Ilê, é colocar duas mil pessoas na rua. O preço 
do desfile ainda não foi estipulado, mas será mais barato que os R$ 450 cobrados pelos 
três dias de avenida. 
 
Vovô diz que até o início de dezembro deve estar definido onde ocorrerão as vendas. 
 
“Estamos negociando se vai ser pela Central do Carnaval ou pela sede do Ilê”, afirma. O 
presidente da entidade afro revela, ainda, que está atrás de patrocinadores: “Vamos 
buscar uns dois parceiros”. 
 
Provocado sobre a questão mercadológica envolvida na iniciativa, Vovô admite que o Ilê, 
enquanto entidade afro, sempre enfrentou dificuldades financeiras, e não esconde: “O 
Carnaval é um negócio também. A gente tem de pagar encargos, cordeiros, músicos, etc.” 
Banda Aiyê Em semelhança ao tradicional, o bloco alternativo terá a mesma Banda Aiyê 
como atração principal. Haverá no alternativo, porém, a participação de um artista 
convidado. 
 
O nome dessa atração, segundo Vovô, ainda não está decidido. 
 

VEÍCULO TÍTULO 

A Tarde Nenhum espetáculo adulto ganha edital do TCA 

CHICO CASTRO JR. - Uma estranha contradição se desvelou ontem, quando Moacyr 
Gramacho, diretor do Teatro Castro Alves, anunciou à imprensa os vencedores do Edital do 
Núcleo de Teatro (TCA. Núcleo), edição 2009-2010. 



 
Das duas categorias – Tema Livre (ou seja, teatro adulto) e Infanto-Juvenil –apenas uma 
teve candidatos ao orçamento deR$ 200 mil:justamente a última, estreante. 
 
Das seis propostas para espetáculos infanto-juvenis, foi selecionada pela Comissão de 
Seleção a montagem Aventuras do Maluco-Beleza, de Edvard Passos. Já para Tema Livre, 
apenas um candidato se inscreveu, mas sua proposta sequer chegou a ser avaliada pela 
comissão por não reunir a documentação necessária. 
 
Segundo Gramacho, a Comissão – formada por Chico Diaz, Hilton Cobra, Cleise Mendes, 
Nehle Franke e Gordo Neto –, ficou “perplexa”. 
 
No entanto, ele não acredita que tenha havido algum tipo de boicote, visto as constantes 
manifestações dos artistas em prol de mais apoio governamental ao teatro baiano. 
 
“Meu questionamento a isso tudo é que, talvez, essa propalada ‘crise na cultura’ esteja 
acontecendo dentro do cerne dos criadores. Mas vamos relançar o edital do Tema Livre, 
ainda em dezembro, em data a ser anunciada até o fim da semana que vem”, adiantou. 
 
“No caso de, novamente, não haver inscritos com documentação em ordem, minha posição 
é de que não haja uma terceira tentativa”, disse. 
 
Apesar da decepção de o edital não ter tido uma devida recepção da classe teatral, 
Gramacho se disse feliz com a escolha do espetáculo infanto-juvenil, inspirado na obra de 
Raul Seixas. “Vai ser fantástico encerrar minha gestão com Raul, que tem uma energia 
super-renovadora”. 
 
Infanto-juvenil Já Rose Lima, diretora artística do TCA, destacou a qualidade média das 
propostas de infantojuvenil: “A comissão elogiou muito os projetos, por que todos eram 
muito bons. 
 
Deu um trabalhão pra eles.  

 
Tanto que o vencedor ganhou por margem bem pequena”. 
 
Gramacho e Rose Lima também lembram que se encerram no dia 7 próximo as inscrições 
para o concurso nacional que vai selecionar o projeto de reforma de todo o complexo do 
TCA (Sala Principal, Concha Acústica, Sala do Coro, Centro Técnico etc). 
 
“E 21 de dezembro é o último dia para apresentar o projeto. 
 
Se tudo correr bem, as obras começam em junho de 2010, pela requalificação da Concha”, 
concluiu Moacyr Gramacho. 

VEÍCULO TÍTULO 

A Tarde Tombamento do Marista aprovado 
 
O Conselho Estadual de Cultura da Bahia aprovou, por unanimidade, anteontem, o 
processo de tombamento permanente do Colégio Marista, no Canela. A votação foi 
assistida por representantes da Associação de Pais e Mestres do Colégio Marista de 
Salvador (Apamema). O próximo passo paraa efetivação do tombamento é a entrega da 
ata de aprovação do conselho ao governador Jaques Wagner, para a publicação no Diário 
Oficial. 
 
 
 
 



VEÍCULO TÍTULO 

A Tarde Juca Ferreira ataca jornalistas e entidades reagem 

ROBERTA PENNAFORT E MOACIR ASSUNÇÃO Agência Estado, Rio e São Paulo 

O ministro da Cultura, Juca Ferreira, atacou a imprensa, dizendo que os jornalistas “são 
pagos para mentir”. A reação ocorreu durante o anúncio do Programa BNDES para o 
Desenvolvimento da Economia da Cultura (Procult), pelo qual serão destinado R$ 1 bilhão 
para projetos culturais, até 2012. Os representantes do setor que foram à sede do BNDES 
na manhã de quarta-feira prestigiar a iniciativa se depararam com outra discussão: a 
impressão, pelo Ministério da Cultura,de um panfleto dirigido a eleitores, com uma lista de 
mais de 300 parlamentares que votam favoravelmente às iniciativas da pasta. 
 
Quando os repórteres questionaram, Ferreira, que no dia anterior havia negado que o 
panfleto houvesse sido impresso pelo ministério, esclareceu que se trata de uma lista com 
nomes de vários partidos, e não só da base aliada. A listagem tem deputados de todo o 
País, de partidos como PT, PSDB,PP, PV,PMDB, DEM e PDT. Irritado com as perguntas, o 
ministro disse que foi desrespeitado pela imprensa na cobertura do caso do panfleto, 
ressaltando que sua reação foi normal. “Meu pinto, meu coração, meu estômago e meu 
cérebro é uma linha só. 
 
Não sou um cara fragmentado, entendeu?” Protesto O diretor-executivo da Associação 
Nacional dos Jornais (ANJ), Ricardo Pedreira, reagiu à declaração do ministro: “Repórteres 
são remunerados para apurar e investigar notícias, em busca de informações, a serviço da 
sociedade. 
 
Nos surpreende a declaração de uma autoridade que está à frente da pasta da Cultura”. 
 
O presidente da Federação Nacional dos Jornalistas (Fenaj), Sérgio Murillo, exigiu que o 
ministro pedisse desculpas aos jornalistas e à imprensa enquanto instituição 

 
VEÍCULO TÍTULO 

A Tarde Cultura: protesto em conferência 
 
A abertura da 3ª Conferência Estadual de Cultura, ontem à noite, em Ilhéus, teve muito 
mais de protesto do que de discussão sobre os rumos da cultura no País. Pequenos 
agricultores da região aproveitaram a presença do governador Jaques Wagner para cobrar 
dele uma postura sobre as terras ocupadas pelos índios tupinambás. Os agricultores 
reivindicam a posse das terras. O governador comentou o assunto, mas explicou que 
trataria do problema num outro momento. 
 
Insatisfeitos, os agricultores iniciaram uma manifestação durante o evento. 
 
Jaques Wagner e seus assessores se retiraram. 
 

VEÍCULO TÍTULO 

A Tarde Denise Stoklos reflete sobre a escultora Louise Bourgeois em 
monólogo no TCA 

TEATRO O espetáculo Louise Bourgeois: Faço, Desfaço, Refaço traz a atriz de volta aos 
palcos baianos, amanhã 

DIEGO DAMASCENO - É como um pintor com sua paleta de cores à mão. Sejam peças 
recentes, o último trabalho, sejam performances antigas, quando a palavra ainda não tinha 
entrado em cena, a atriz Denise Stoklos dispõe a todo tempo de todo o repertório que 
criou. Escolher o que vai encenar, passear por entre tipos diferentes, para ela é um gesto 



comum, corriqueiro, ao qual,tampouco, falta complexidade. 
 
Com essa naturalidade difícil, ela leva ao TCA Louise Bourgeois: Faço, Desfaço, Refaço, 
monólogo baseado na vida e na obra de Louise Bourgeois, escultora francesa de 97 anos 
famosa por suas esculturas femininas e por uma enorme aranha metálica, hoje exposta em 
Londres. 
 
Ocupam o palco objetos de arte e pessoais de Louise Bourgeois, além de uma escada de 
escorregador, uma cadeira frente aum espelho oval e uma gaiola quarto. Denise estará 
sozinha em cena. Direção, coreografia, figurino e iluminação também são assinadas por 
ela. 
 
Concebida em 2000, a peça é uma mostrado Teatro Essencial, método criado por Denise. 
 
Máximo do ator A ideia é exigir o máximo do ator. 
 
Voz, expressão corporal e experiências pessoais são as ferramentas centrais. “No teatro 
essencial o ator é seu produtor, então escolhe para si o texto ou se não há texto, a 
movimentação, ou a adaptação do texto, ou a combinação de tudo (...) O que o ator de 
teatro pretende é expressar algo que lhe toca pessoal e coletivamente“, escreveu a atriz 
em seu site. 
 
Onome da escultora francesa não aparece apenas como homenagem ou inspiração. O 
espetáculo nasceu como uma parceria: Louise fez os cenários e cedeu textos seus para que 
Denise interpretasse e adaptasse. No percurso de construção da peça, que durou dois 
anos, Denise submeteu tudo à aprovação de Louise, à época com 89 anos. 

A escultora francesa Louise Bourgeois, de 97 anos, é famosa por suas esculturas 
femininas e por uma enorme aranha metálica exposta em Londres 

 
QUE A PLATEIA SAIA MAIS REVITALIZADA NAS SUAS LUTAS POR AMOR E LIBERDADE 

ENTREVISTA Denise Stoklos 

DIEGO DAMASCENO 

A imagem de movimentos elásticos e explosivos é a que fica quando se descobre Denise 
Stoklos. 
 
Mas, além do corpo, ela também sabe usar as palavras. 
 
Sua fala é de artista. Na exposição de suas ideias, deixa claro que importa tanto o 
conteúdo do que diz quanto o ritmo que imprime às frases. Mas isso não é de todo uma 
surpresa: Denise compõe, escreve, fotografa. Inquietude traduzida em trabalho: só este 
ano, apresentou três peças diferentes. Ela conversou com A TARDE sobre criação, política, 
teatro e como encontra na arte uma forma de obter respostas para a vida. 

O que atraiu você na obra de Louise Bourgeois? A profundidade das reflexões que geram 
seu trabalho. Também a sua capacidade de expressar pela escultura, desenho, literatura, e 
a diversidade dela em cada uma dessas artes. Seu conceito performático de vida... Enfim, 
toda ela, em sua imensa coerência incoerente, a explosão de presença que cria ao seu 
redor. 
 
Como foi trabalhar com ela? Dialético, o tempo todo em que se está perto dela, vive-se por 
mímesis, por estabelecimento de diálogo, esta sua proposta que dá título ao espetáculo e 
também a uma de suas esculturas, que recentemente inaugurou a nova Tate [galeria de 
arte] em Londres: “Faço, desfaço, refaço”. 



 
Depois do acidente que sofreu no palco, algo mudou no espetáculo? Não especialmente, a 
não ser como tudo que acontece vai mudando a gente. O acidente a que você se refere 
deve ter sido quando, logo no início de uma apresentação no Rio de Janeiro, em temporada 
de dois meses e meio, eu caí da escada cenográfica, mas continuei o espetáculo até o fim, 
felizmente sem o público perceber que fora um erro meu e não uma “nova coreografia” 
aquele movimento da queda. 
 
Você também criou sobre as cantoras Nina Simone e Elis Regina. 
 
Qual o seu interesse por elas? Além do fato de serem mulheres? Isso traz em primeiro 
lugar uma identificação. Em segundo porque são artistas geniais mulheres, isso espelha um 
desejo meu de chegar a um pouco que seja do brilhantismo delas em seus trabalhos, todas 
aliás consideradas “difíceis” justamente porque não submetidas, em permanente exercício 
de libertação e perfeccionismo. É inspirador, sem dúvida! Você escreve, compõe, dança, 
interpreta. Como se tornou uma artista de tantas linguagens? Gosto de tudo que se faz no 
teatro. Eu seria feliz em ser sonoplasta, ou autora, ou coreógrafa, ou iluminadora, ou 
produtora, ou atriz, ou qualquer outra atividade dentro do teatro. E como eu sou a 
“produtora de meu próprio teatro” eu exerço todas essas funções porque “eu mesma me 
contrato” para elas. E exercitando-as portanto tempo, são 41 anos, a gente vai tornando-
se necessariamente autoridade naquelas atividades, mas dentro do nosso estilo, o que não 
quer dizer que em outro tipo de teatro também seria autoridade em qualquer das funções. 
 
Jornais internacionais dizem que você criou um novo estilo de teatro. Como você procura 
se afastar de modelos? Sempre entendi que criar o seu próprio trabalho é uma das 
respostas básicas de cada um ao dar-se conta do presente, nos dois sentidos, no de dádiva 
e no de atualidade, que há na potência do viver, de cada um. 
 
Em algum momento de sua carreira você passou a utilizar a fala em seus espetáculos. Por 
que a mudança? Para cumprir com a realidade temos que inverter: em algum momento 
“não utilizei a fala”. Foi quando criei One Woman Show e Elis Regina, minhas duas únicas 
peças sem fala, porque eram exercícios deter recentemente completado cursos de mímica 
no exterior. Logo em seguida juntei aquela mímica com a palavra, o que tornou meu 
trabalho diferenciado aqui e internacionalmente. 
 
Existe algum objetivo comum a todos os seus trabalhos? Que a plateia saia do teatro mais 
reforçada, revitalizada nas suas lutas por amor e liberdade. 
 
Em que sua arte é política? Tratar da natureza humana é em si um ato político, já que não 
há como um ser se dispor a corresponder a outro ser que lhe procure, como a plateia de 
um teatro procura um palco, sem que representemos uma ação política: o encontro, as 
reflexões chamadas à cena,o engajamento de um com outro, a interdependência de palco e 
plateia, são em si momentos profundamente sócio-políticos que envolvem transformação 
das duas partes. 
 
É uma preocupação sua tornar seu teatro acessível? Claro. Não vejo sentido em “arte 
inacessível” de nenhuma forma, seja financeiramente, seja em termos de linguagem. 
 
Esse ano você apresentou peças diferentes. Como mudar tanto em tão pouco tempo? 
Como sempre trabalhei com repertório, é próprio de meu trabalho eu estar à disposição 
das diferentes peças que o compõe, em termos de texto, coreografia, tudo. E qualquer 
experiência nesta direção, de alterar a ordem de apresentação em relação à cronologia de 
criação, ou fazer na mesma temporada em diferentes idiomas, tudo isso é sempre bom 
para “afinar” o trabalho, são sempre bem vindas. 
 
Qual a função social do teatro? Acredito que é revigoração do ator e do espectador às suas 
lutas por amor e liberdade. 
 
Todo teatro faz isso. Note-se apenas que nos estabelecimentos de “teatros” ocorrem às 



vezes festas de formatura, reuniões de empresas, então, vez ou outra também acontecem 
nos palcos algo referente a comportamentos, humor temporal, espetáculos de 
sedimentação do sistema globalizante, capitalista, o que não quer dizer que aquilo foi uma 
representação de Teatro. 
 
Por que sempre, ou quase sempre, você está sozinha no palco? Por enquanto ainda tenho 
para mim mesma muitas perguntas, questões, que ainda estou respondendo em 
espetáculos solo, é estudo pra uma vida inteira, provavelmente 

Tratar da natureza humana é em si um ato político, já que não há como um ser se 
dispor a corresponder a outro ser que lhe procure, como a plateia de um teatro 
procura um palco, sem que representemos uma ação política 

Gosto de tudo que se faz no teatro. 
 
Eu seria feliz em ser sonoplasta, ou autora, ou coreógrafa, ou iluminadora, ou 
produtora, ou atriz, ou qualquer outra atividade dentro do teatro. E como eu sou a 
‘produtora’, ‘eu mesma me contrato’ 

 
VEÍCULO TÍTULO 

A Tarde Arte e cultura - July 
 
Na terça-feira, a Organização Odebrecht promoveu o lançamento, no Palacete das Artes 
Rodin da Bahia, do trabalho vencedor da edição 2007 do Prêmio Clarival do Prado 
Valladares: Igreja e Convento de São Francisco da Bahia, da professora Maria Helena Ochi 
Flexor e de Frei Hugo Fragoso. A casa esteve lotadíssima e o livro recebendo os maiores 
elogios: belíssimo. 
 
Com texto de autoria do sociólogo José Maurício Daltro Bittencourt e coordenação das 
professoras Mary Lúcia Galvão e Marilídia Manhães Reis, a Uneb lançou o livro Saber de 
Parteira, abordando os conhecimentos e o papel das parteiras tradicionais da Chapada 
Diamantina. 
 
Sante Scaldaferri recebeu de Maria João Machado, que é uma das mais eminentes e ativas 
críticas portuguesas, e com uma grande penetração internacional, um texto elogioso sobre 
a sua obra. Ela também o enviou, e foi aceito, através de uma comissão de seleção, para o 
Bow Art International, que é uma instituição que congrega membros de vários países. Seu 
objetivo é contribuir para a divulgação das artes, pondo em circulação, em inúmeros 
países, textos críticos e notícias atuais relevantes. 
 
 

VEÍCULO TÍTULO 

A Tarde Mercado Cultural faz oficina percussiva 
 
A nona edição do Mercado Cultural tem entre as novidades a realização de workshops para 
intercâmbio de experiências entre artistas de vários países. A primeira oficina, Quero Ser 
Tambor (de Água), será ministrada pelo duo Aló Irmão, formado por Narf, da cultura 
galega, e Manecas Costa, de herança cultural africana. O evento é restrito a 
percussionistas convidados e acontece hoje, das 14 às 17 horas, na Casa da Música, em 
Itapuã. 
 
O resultado do trabalho será levado ao palco do Teatro Castro Alves, durante a 
apresentação da dupla, marcada para o dia 4 de dezembro. 
 
 
 



VEÍCULO TÍTULO 

A Tarde Rodin atrai 14 mil no primeiro mês 
 
Inaugurada há um mês, a exposição Auguste Rodin, homem e gênio já recebeu mais de 14 
mil visitantes. A mostra de 62 obras originais do artista francês está em cartaz no Palacete 
das Artes (3117-6910), na Graça, desde o dia 26 de outubro e permanece na capital 
baiana até 2012. entre os trabalhos, estão obras famosas, como O Beijo, O Pensador, e 
estudos para a inacabada A Porta do Inferno. A previsão dos organizadores é que no total 
um milhão de pessoas passem pelo local durante os três anos de exposição. A visitação é 
gratuita e pode ser feita de terça a domingo, das 10h às 18h. 
 

VEÍCULO TÍTULO 

A Tarde Muitos dias para se comemorar o samba 
 
O Dia Nacional do Samba é 2 de dezembro, mas a cidade já começa bem antes a celebrar 
o ritmo que dá a cara do País. A intensa agenda cultural – que conta com exposição de 
fotos homenageando músicos baianos – continua hoje, com o sambista Walmir Lima em 
pocket-show gratuito, às 20h, no Pelourinho. 
 
Amanhã é a vez de Firmino de Itapoan. No domingo, a festa é na Cantina da Lua, às 10h, 
com roda de samba com Gal do Beco. 
 
Segunda e terça tem palestra em escolas da rede pública e pocket showdeEdil 
Pacheco.Quarta,a festa culmina em grande show na Praça Municipal. 
 

VEÍCULO TÍTULO 

A Tarde MinC repudia em nota críticas a folder do Vota Cultura 

RAFAEL TIAGO NUNES 

O Ministério da Cultura, através de nota oficial encaminhada à imprensa, repudiou as 
críticas feitas ao folder do Vota Cultura e aproveitou para pedir a participação de todos os 
brasileiros nas discussões, convidando-os ao envio de sugestões “que aprimorem os 
projetos de lei, a fim de que a Cultura do Brasil seja, de fato e de direito, de todos os 
brasileiros”. 
 
“Não podemos admitir que a grandeza das propostas em debate para fortalecer a Política 
Cultural no Brasil seja relegada a segundo plano”, diz a nota. 
 
Segundo consta na publicação do MinC, o panfleto trata de uma ação conjunta 
desenvolvida pela Frente Parlamentar Mista em Defesa da Cultura, o Fórum Nacional de 
Secretários e Dirigentes Estaduais de Cultura, o Ministério da Cultura e a Câmara dos 
Deputados, com o propósito de sensibilizar e mobilizar a sociedade civil em defesa da 
cultura brasileira. 
 
O Ministério da Cultura, por meio da assessoria, afirmou que “são infundadas as alegações 
de que o folder tenha características de material de propaganda eleitoral. Trata-se de 
material de divulgação, voltado para ato solene no Congresso Nacional em comemoração 
ao Dia Nacional da Cultura (5 de novembro)”. 
 
Irritação A polêmica começou quando o ministro da Cultura, o baiano Juca Ferreira, se 
irritou ao ficar sabendo das acusações de que o MinC teria produzido e impresso, com 
recursos públicos, o panfleto chamado de Vota Cultura, no qual estimula eleitores a eleger 
parlamentares que apoiam as políticas da pasta. 
 
Juca chamou a oposição e a imprensa de mentirosos. “Vocês recebem (dinheiro) para 
escrever mentira”, acusou. 



VEÍCULO TÍTULO 

Correio Musical baseado em Raul Seixas vence Edital do TCA.Núcleo 

A trajetória de dois jovens heróis que viajam pelo tempo e espaço para salvar a 
humanidade de um terrível vilão. Este é o argumento principal do musical “As Aventuras do 
Maluco Beleza”, espetáculo contemplado com o 1º lugar na categoria infanto-juvenil do 
Edital de Montagem do Núcleo de Teatro do Teatro Castro Alves (TCA.Núcleo), edição 
2009-2010.  
 
O anúncio do resultado foi feito nesta quinta-feira (26), pelo diretor geral do TCA, Moacyr 
Gramacho, que divulgou ainda a não seleção de espetáculo na categoria de temática livre. 
Um novo edital será aberto na próxima semana e um novo período de 45 dias será 
estabelecido para novas inscrições na categoria livre.  

Raulzito  

O musical “As Aventuras do Maluco Beleza”, como o próprio título indica, transita pelo 
universo musical criado pelo cantor e compositor baiano Raul Seixas. No espetáculo, escrito 
por Edvard Passos e Ivan Seixas, filho de Plínio Seixas, irmão de Raul, os garotos Raulzito 
e Plininho partem em uma viagem para salvar o planeta, ao lado do cientista Mêlo. 
Contudo, a aventura é pano de fundo para a abordagem de temas como a liberdade de 
expressão e o respeito às diferenças. 
  
Com direção de Edvard Passos, o espetáculo terá elenco e equipes de cenografia, figurinos, 
adereços etc., definidos após oficinas que serão ministradas no Centro Técnico do TCA por 
profissionais renomados da classe artística. A estréia de “As Aventuras do Maluco Beleza” 
está prevista para julho de 2010 e o de temática livre para setembro. 
 

VEÍCULO TÍTULO 

Correio Conselho de Cultura aprova tombamento do Colégio Marista 
Fotos: Antonio Saturnino  

O Conselho de Cultura do Estado da Bahia aprovou , por unanimidade, o tombamento 
definitivo do Colégio Nossa Senhora da Vitória (Marista Canela), situado no histórico 
endereço da Avenida Araújo Pinho, n° 39. 

 
Prédio fica localizado na Avenida Araújo Pinho, no bairro do Canela 

Segundo a Associação de Pais e Mestres Maristas (APAMEMA), o tombamento definitivo 
ocorrido na quarta-feira (25), após meses de análise e estudos, é a prova da importância 
histórica, cultural, ambiental e afetiva do colégio para a história da educação na Bahia.  

 
Desde 2008, alunos e pais tentavam impedir a demolição do Colégio Marista 



A deliberação do Conselho será encaminhada pelo Secretário de Cultura ao Governador do 
Estado para a devida publicação do decreto de tombamento no Diário Oficial. O 
tombamento do histórico imóvel segue no mesmo sentido do movimento pela preservação 
da memória da presença Marista no Brasil. 
 
Em 2008, o colégio foi comprado pela construtora pernambuca Queiroz Galvão e correu o 
risco de ser demolido. A entrega do terreno à construtura estava prevista para janeiro de 
2009. 

VEÍCULO TÍTULO 

Tribuna da Bahia Ambulantes do Pelourinho ganham qualificação 
 
 
O Centro Histórico já conta com a atuação dos 
primeiros 75 ambulantes qualificados pelo Serviço 
Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac), via 
Secretaria Municipal de Serviços Públicos e Prevenção 
à Violência 

A capacitação, desenvolvida por dois psicólogos e 
profissionais ligados às áreas oferecidas, envolveu 
trançadeiras, baianas de acarajé, vendedores de coco 
e outros. Os profissionais foram certificados na última 
quarta-feira (25) em Qualidade no Atendimento ao 
Turista, Relações Interpessoais, Marketing Pessoal e 
Profissional, Criatividade em Vendas e Boas Práticas 
em Manipulação de Alimentos. 

 
VEÍCULO TÍTULO 

Tribuna da Bahia Disposição e grana Começam as festas populares 

Noemi Flores - Haja alegria, devoção e animação neste período. É o momento em que se 
mesclam o religioso e o profano nos largos da cidade, com degustação de pratos típicos e 
bebidas para ninguém botar defeito. O ciclo das grandes festas populares em Salvador será 
iniciada no próximo domingo com a Caminhada do Samba, promovida pelos blocos de 
samba que desfilam no centro da cidade a partir das 13 horas. No dia 30, uma a 
homenagem para  São Nicodemus, será feita pelos  trabalhadores do Porto de Salvador ao 
seu padroeiro, com um suculento caruru oferecido aos participantes. 
 
Os preparativos para a festa, que todo o ano se realiza na última segunda-feira do mês de 
novembro, já estão em andamento, de acordo com a assessoria de imprensa da 
Companhia das Docas da Bahia (Codeba),  Porém este ano tem uma diferença: o caruru 
que é ofertado aos participantes não será servido no final da tarde como ocorreu nos 
outros anos, mas ao meio-dia.  
 
A origem da veneração dos portuários pelo santo tem muitas as versões, uma delas é que, 
por volta de 1940, uma mulher chamada Cotinha, trabalhadora do Cais do Carvão, 
colocava o produto no balaio quando encontrou a imagem de São Nicodemus. Já há outra 
versão do professor e historiador Antônio Monteiro que entre 1942 e 1943, homens 
humildes brincavam no Cais do Carvão com um bolo de barro e construíam figuras, quando 
“batizaram” uma delas com o nome de Nicodemus. Procuraram no Taboão um santeiro 
chamado Vicente que confeccionou a imagem do santo.  
 
A caminhada de domingo antecipando  o Dia do Samba, cuja data é dois de dezembroJ 
reunirá os blocos Alerta Geral, Amor e Paixão, Reduto do Samba, Revelação e Vem 
Sambar, a partir das 13 horas, saindo do Campo Grande até a Praça Municipal. No dia 2, 

Rita Dantas 

 
Baianas qualificadas já atuam no 
Centro Histórico 



no palco armado na Praça Municipal está prevista a apresentação de Jair Rodrigues e Ivan 
Lins, vindos especialmente para animar a data. 
 
No dia 4 de dezembro, o vermelho e branco toma conta do Centro Histórico quando 
acontece a tradicional Festa  de Santa Bárbara, padroeira do Corpo de Bombeiros de 
Salvador, e que  no sincretismo religioso é associada à Iansã, orixá dos raios, trovões e 
tempestades. A procissão sai do Corpo de Bombeiro, onde é oferecido caruru, e segue 
pelas ruas históricas da cidade até a Igreja Rosário dos Pretos, onde são celebradas missas 
em louvor à santa mártir.  
 
Para os menos religiosos,  barracas são armadas nas ruas principais para que as pessoas 
possam degustar pratos típicos e bebidas quentes e geladas. O mesmo ocorre no dia 8 de 
dezembro com a festa de Nossa Senhora da Conceição da Praia,  padroeira da Bahia, no 
Comércio . A parte profana da festa, uma das mais famosas da cidade, teve seu auge nas 
décadas passadas, período que os organizadores da festa tentam resgatar . A parte 
religiosa da festa ainda mantém a beleza e o vigor religioso de antigamente, sendo 
organizada pela Irmandade da Conceição da Praia, com o apoio da Prefeitura do Salvador,  
e começa no final deste mês com a novena realizada todas as noites na Igreja Basílica.  
 
Já 13 de dezembro,  dia  de Santa Luzia, protetora dos olhos, predomina o lado religioso da 
festa onde as pessoas vão em busca de cura para problemas de visão. Faz parte do 
costume pegar um pouco da água da fonte da igreja,  no Pilar, para banhar os olhos. São 
poucas as barracas armadas neste dia, mas há sempre quem una as duas coisas o religioso 
e o profano da festa. 

Janeiro 

Após o Réveillon , geralmente comemorado em residências, praias, restaurantes e clubes 
da cidade,  no primeiro dia do ano, tem a grande festa da Boa Viagem, localizada na praia 
do mesmo nome, onde  barcos percorrem a Baía de Todos os Santos  para homenagear o 
Nosso Senhor dos Navegantes, espetáculo acompanhado pelos que ficam em terra.  A 
Galeota Gratidão do Povo sai em procissão, com a imagem do Senhor Bom Jesus dos 
Navegantes, acompanhada de dezenas de barcos até a Igreja de Nossa Senhora da 
Conceição da Praia, onde é saudada e depois segue para a Igreja da Penha, na praia de 
mesmo nome.  
 
Com uma trégua de apenas cinco dias, tem festa nos dias 5 e 6 tem a  Festa da Lapinha , 
os Ternos de Reis,  um espetáculo cênico digno de ser visto por quem ainda não conhece. 
Com o intuito de simbolizar a visita dos reis magos ao Menino Jesus, ternos, ranchos e 
pastores, vestindo roupas com tecidos vistosos, seguem os Reis Magos. Esta comitiva 
chega  até um presépio armado na Igreja da Lapinha, localizada no largo do mesmo nome, 
se apresentando em um palco. E nas barracas com muita música para alegrar o ambiente, 
as pessoas encontram comidas e bebidas típicas.   
 
Já na segunda quinta-feira (14),  após a Festa da Lapinha, ocorre a grande Lavagem do 
Bonfim, momento de saudar Nosso Senhor do Bonfim, Oxalá no sincretismo religioso. Uma 
das mais populares, a festa atrai  milhares de turistas do mundo que se integram ao 
cortejo que segue em direção à  Colina Sagrada, onde acontece a lavagem do adro da 
Igreja de uma das mais famosas igrejas do Brasil: a de Nosso Senhor do Bonfim, padroeiro 
extra-oficial dos baianos.  
 
Do cortejo, que mescla a religião católica com o  candomblé, fazem partes baianas vestidas 
a caráter, carregando potes de água de cheiro para lavar a escadaria da Igreja do Senhor 
do Bonfim. Os fiéis acompanham a pé ou com carroças e carros enfeitados ao som de 
blocos de afoxés e batucadas.  
 
Mas a festa não termina na quinta, pois as barracas permanecem armadas todo o final de 
semana para quem quiser se divertyir com muito samba e bebida. As barracas são 



desarmadas na segunda-feira e levadas para a Ribeira para dar lugar à Segunda Feira 
Gorda da Ribeira, promovida pelos comerciantes que trabalharam na Festa do Bonfim, que, 
em clima de alegria e descontração, servem bebidas e comidas nas barracas, 
principalmente o  prato do dia mais esperado, que é o tradicional cozido. Em 27 de janeiro 
acontece a  Festa de São Lázaro na igreja do santo no  Largo São Gonçalo, na Federação. 

fevereiro 

A rainha do mar, Iemanjá,  é reverenciada  no dia 2 de fevereiro, no Largo de Santana, Rio 
Vermelho. Nesta festa não há a participação da Igreja Católica, mas somente dos 
pescadores, mães-de-santo, filhas-de-santo, babalorixás que prestam homenagem ao orixá 
feminino, considerada a mãe de todos. Tida como bela e vaidosa,  a orixá costuma receber 
pedidos e presentes ligados à beleza como joias, perfumes e espelhos. Os presentes são 
depositados em balaios na Casa de Iemanjá, c para posteriormente serem jogados ao mar 
pelos pescadores que saem em uma procissão com centenas de embarcações. 
 
No período de 11 a 16 de fevereiro  do próximo ano já é Carnaval na cidade, pois em 
Salvador a festa começa quinta-feira, quando o prefeito entrega as chaves da cidade ao Rei 
Momo do Carnaval e só encerra na tarde da Quarta-feira de Cinzas quando acontece o 
tradicional arrastão no Porto da Barra, comandado por Carlinhos Brown e cantores famosos 
da Axé Music. 

semana do samba 

A Semana do Samba, tributo ao grande compositor carioca Noel Rosa, começou ontem, no 
final da  tarde, na Praça Municipal com apresentação da  Banda Sotaque Brasileiro e uma 
exposição do samba no Espaço Cultural da Câmara dos Vereadores, localizado no prédio da 
Prefeitura Municipal de Salvador. O compositor Edil Pacheco, organizador do evento, vai 
trazer para a grande festa do samba, a ser comemorada no dia 2 de dezembro, nomes 
como Ivan Lins, Jair Rodrigues, Nei Lopes e Sanny Alves, além da participação de 
renomados cantores e compositores baianos como Nelson Rufino, Walmir Lima, Roque 
Ferreira, Gerônimo, Mariene de Castro, Roberto Mendes, Raimundo Sodré, Firmino de 
Itapoan, Walter Queiroz e outros. 
 
A programação prossegue hoje, às 10h, com uma palestra sobre o samba no  Colégio 
Central e, às 20h, Pocket Show com entrevista na Praça Quincas Berro D´Água, no  
Pelourinho, coms o compositor Walmir Lima. E amanhã  segue, às 20h, o Pocket Show  e 
entrevista com o compositor Firmino de Itapoan na mesma praça, no Pelourinho. Já no 
domingo, na Cantina da Lua, localizada no Terreiro de Jesus, haverá, às 10h, uma Roda de 
Samba com Gal do Beco e sambistas baianos. 

VEÍCULO TÍTULO 

Bahia Já GRUPO DE RAP NOVA SAGA LANÇA CD NO PELOURINHO EM 
SHOW NO SÁBADO 

 
A banda Nova Saga, formada por jovens entre 11 e 18 
anos, todos moradores da Rua do Passo, no Pelourinho, 
lançarão o seu primeiro CD neste sábado (28), a partir das 
20h, no Largo Tereza Batista. O evento é uma realização do 
Pelourinho Cultural, programa da Secretaria de Cultura 
do Estado da Bahia. 

O disco, intitulado Tempo Pra Viver, contém as músicas dos 
dois anos de estrada do grupo que refletem os sentimentos 
e a realidade vivenciada pelos garotos. "A nossa música fala 
da ancestralidade do povo negro e o orgulho de morar no 
Pelourinho", conta Makonnen Tafari, que fundou a Nova 

Lançamento do Nova Saga 
vai ser no Largo Tereza 
Batista, sábado, 28, 20h 



Saga ao lado do seu irmão Akany. A formação do grupo conta ainda com os garotos 
Buguelo, Rafael e Beri. 

A música de trabalho do grupo tem o emblemático nome de Não Desista e ressalta através 
dos seus versos a importância que o rap tem na vida desses meninos, além de ser um 
elogio à perseverança. "Não desistirei da minha batalha/Pra mim o rap não é fogo de 
palha/Se você crê/Você tem que trabalhar pra conquistar", diz um trecho da canção, que 
reflete a maturidade musical dos garotos. 

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

VEÍCULO TÍTULO 

Bahia Já LIVRO CARYBÉ, VERGER & CAIMMY NARRA TRAJETÓRIA DE 
TRÊS AMIGOS BAIANOS 

 
A Fundação Pierre Verger, a PricewaterhouseCoopers 
(PwC) e a Solisluna Design Editora vão lançar, em Salvador, 
o segundo livro da Trilogia Entre Amigos Carybé, Verger & 
Caymmi -  Mar da Bahia no próximo dia 2, às 19h, no 
Palacete das Artes. O livro celebra a arte e, sobretudo, a 
grande amizade entre esses personagens e criadores do 
século XX que escolheram a Bahia e o jeito de viver de sua 
gente como motivo e cenário para suas obras. 

O mar da Bahia foi o grande inspirador, quiçá uma fonte de 
encantamento determinante para as artes, odes de amor à 
terra e ao povo baiano dessas três personalidades de 
origens distintas, mas com olhares e percepções 

convergentes: o fotógrafo e pesquisador francês Pierre Verger; o argentino-baiano pintor 
de múltiplos fazeres Carybé e o músico baiano, também pintor nas horas vagas, Dorival 
Caymmi. "É um orgulho e uma honra apresentar esse trabalho sobre os três baianos 
fundamentais que desenharam, fotografaram e cantaram a Bahia de uma forma indelével", 
afirma Gilberto Sá, presidente da Fundação Pierre Verger. 

Em Carybé, Verger & Caymmi - Mar da Bahia, o leitor irá perceber o colorido das fotos em 
preto e branco da velha rolleiflex do gênio Verger, bem como toda a riqueza dos traços 
singulares de Carybé, prenhes de movimento e poesia que retratam o cotidiano da época 
em que as velas dos saveiros enfeitavam o azul das águas da Baía de Todos os Santos e 
ainda se presenciava a pesca do xaréu nas praias do litoral norte da histórica Salvador. 
Tudo isso embalado pelas magníficas canções praieiras de Caymmi, poesia pura na sua voz 
grave e num violão com sonoridade de ondas na praia.  
 
"Não é um livro de arte, e sim da amizade entre três artistas", define bem o editor Enéas 
Guerra, idealizador da publicação da série Entre Amigos e responsável pela concepção, 
edição e design do livro. 

Do ponto de vista editorial, o texto indica os caminhos que levarão o leitor ao encontro dos 
três personagens e suas criações em torno da magia do mar. "A ideia do escrito é incitar o 
leitor a vivenciar como foi a intensa relação entre eles e relatar, de forma leve e bem 
humorada, os encontros, as curiosidades e os olhares convergentes destes símbolos da 
baianidade", conta o jornalista José de Jesus Barreto, autor do texto que é fundamentado 
em pesquisas do acervo da Fundação Pierre Verger, da família Carybé, entrevistas e 
depoimentos. 

O diálogo das imagens captadas pela rolleiflex de Verger e pelos traços de Carybé, 
produzidos entre os anos 40 e 60 do século passado, está cerzido pelos poemas de 
Caymmi. O pescador cantado por Caymmi é "o mesmo" fotografado por Verger, desenhado 

Foto: Foto da Capa 

Lançamento dia 2, no 
Palacete das Artes, a partir 
das 19h 



por Carybé. Os saveiros que chegam e saem do cais e rasgam as águas da baía, as festas 
para Iemanjá, o Bom Jesus dos Navegantes e Nossa Senhora da Conceição da Praia 
servem de inspiração para as canções-poemas, as pinturas e as fotos dos artistas - 
conteúdo desse trabalho. O mar é o caminho, elo, destino e musa. O livro pretende ser 
uma celebração de amizade e da criação deles diante dos mistérios do reino de Iemanjá.  

VEÍCULO TÍTULO 

Bahia Já FEIRA INAUGURA ESPAÇO DE ARTE NA PRAÇA PARA 
HOMENAGEAR MARCUS MORAES 

 
O artista plástico Marcus Moraes será homenageado nesta 
quinta-feira (26), com a inauguração do Espaço de Cultura, 
Arte e Lazer que leva o o seu nome. A entrega do espaço à 
comunidade será às 17 horas.  

O Espaço de Cultura, Arte e Lazer Marcus Moraes vai 
funcionar no canteiro central da avenida Getúlio Vargas, 
entre a rua Castro Alves e rua Barão do Rio Branco. No local 
funcionava terminal de ônibus, que foi desativado com as 
mudanças sugeridas pelo Plano Diretor de Trânsito. 

 
Uma exposição, promovida pelo Clube de Fotografia Gerson 

Bullos, marca a entrega do espaço. A mostra reúne fotografias de Feira de Santana de 
décadas passadas, a exemplo da Igreja da Matriz, praças Padre Ovídio e Bernardino Bahia, 
além do comércio e feira-livre. 

A mostra de fotografia já começa a atrair a atenção de quem passa, antes mesmo do 
espaço ser entregue à comunidade oficialmente. O taxista Evandro Maia achou 
"interessante a iniciativa". "Faço ponto na avenida Getúlio Vargas e gostei da idéia", disse. 

O vendedor autônomo Reinaldo Maia, também gostou do novo espaço criado na avenida 
Getúlio Vargas. "Um lugar como este faz bem para a alma. Faço caminhada na avenida e 
gostei do espaço", considerou. 

Na manhã desta quinta-feira, já houve o registro da primeira atividade no local. Uma aula 
de ginástica, direcionada aos portadores de diabetes e hipertensos, com dois professores 
de Educação Física, movimentou o espaço.      
 
 

VEÍCULO TÍTULO 

Bahia Já ATRASO DE VIDA: CONSELHO DE CULTURA TOMBA PRÉDIO 
DO ANTIGO MARISTA 

 
  O Conselho Estadual de Cultura da Bahia aprovou, por 
unanimidade, no final da tarde da última quarta-feira, 25, o 
processo de tombamento permanente do Colégio Marista, 
no bairro do Canela. A votação contou com treze membros 
do conselho e foi assistida por representantes da Associação 
de Pais e Mestres do Colégio Marista de Salvador 
(Apamema). 
  
  O próximo passo para a efetivação do tombamento é a 
entrega da ata de aprovação do conselho ao governador 
Jaques Wagner, para a publicação no Diário Oficial. O 
prédio onde funcionava o colégio estava tombado 
temporariamente desde o final do ano passado, quando 
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Prédio sem valor histórico é 
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pais, alunos e funcionários protestaram e entraram com ação judicial contra a venda do 
imóvel pelo grupo Maristas à construtura Queiroz Galvão, de Recife, e o encerramento das 
atividades escolares da instituição com 104 anos de tradição. 
  
  O resultado de mais de um ano de batalhas judiciais foi recebido com alegria por 
membros da Apamema. "O Marista é símbolo da educação baiana e terá a sua história 
preservada. O sentimento que temos é que honramos todo o esforço que os primeiros 
irmãos Maristas tiveram ao construir, ao longo dos anos, um espaço gerador de pessoas de 
valores, que se propõem a trabalhar em prol da comunidade e da educação", destaca a 
representante da associação Mônica Baqueiro.  
 
  Alunos também ficaram satisfeitos com a decisão. "Acho que [o tombamento] é a melhor 
a saída. Melhor que demolir e transformar aquele espaço em um prédio", avalia Bárbara 
Sansão, 15 anos, que estudou até o ano passado no Maristas do Canela. Ela conta que 
ficou sentida pela fechamento da instituição. "Acho que não vai ter nenhum colégio como o 
Maristas", diz a aluna.  
 
  Segundo o assessor jurídico da presidência do Grupo Maristas, Ivan Bastos, há cerca de 
um mês, a empresa Queiroz Galvão, que compraria o espaço do colégio para a construção 
de um edifício residencial, renunciou o direito de compra do imóvel em favor do Instituto 
Federal da Bahia (IFBA), o antigo Cefet-BA.  
 
  "Assim que esse imóvel for passado ao antigo Cefet, a questão do tombamento passa a 
ser do Ministério da Educação e do Governo da Bahia. A renúncia da empresa foi um ato 
muito nobre, que cedeu em prol da educação pública, o que demonstra que nem toda 
construtora visa apenas o lucro especulativo", afirma Bastos.  
 

VEÍCULO TÍTULO 

AGORA(Itabuna) Começa hoje 3ª Conferência Estadual de Cultura em Ilhéus 

Depois das Conferências municipais, representantes culturais de toda Bahia estão reunidos 
em Ilhéus para a Conferência Dirigentes de cultura, delegados eleitos nas conferências 
territoriais, artistas e produtores culturais de toda a Bahia vão se reunir, entre hoje e 
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 Assembleia Legislativa do Estado da 
Bahia. 

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. 

Sistema de Cultura  

O percentual de municípios baianos com secretaria de cultura ainda é tímido, mas indica 
uma tendência de crescimento. Um dos primeiros passos à criação da secretaria de cultura 
é que os municípios se 
estruturem em termos de gestão e institucionalização. 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 municípios. Já o número de municípios com fundo municipal de cultura 
saltou de 1,9% para 4,1%. 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. A criação do Fórum de 
Dirigentes Municipais de Cultura, em 2007, foi um avanço nesse sentido. 

VEÍCULO TÍTULO 

Região (Itabuna) Wagner abre Encontro em Ilhéus 

A partir desta quinta-feira, até sábado, Ilhéus será sede do III Encontro Estadual de 
Cultura. O evento vai reunir artistas, produtores, dirigentes de cultura e 26 delegados 
eleitos nas conferências territoriais. 
Durante o encontro, que deve ser aberto pelo governador Jaques Wagner e o secretário de 
Cultura da Bahia, Márcio Meirelles, serão apresentadas propostas, políticas e ações para os 
setores de cultura 
do estado e do país. 

As propostas debatidas em Ilhéus serão levadas para a II Conferência Nacional de Cultura, 
de 11 a 14 de março, em Brasília. Elas ainda vão compor o projeto de Lei Orgânica da 
Cultura que será encaminhado à Assembléia. 

Desde agosto a Bahia está em processo de conferências de cultura. As municipais foram 
realizadas em 367 das 417 cidades do estado. A Bahia foi o único estado a realizar Pré-
Conferências Setoriais. 

 
VEÍCULO TÍTULO 

Diario De Ilhéus Ilhéus já é a capital baiana da 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 

Diário da Bahia 
(Itabuna) 

Wagner abre encontro em Ilhéus 

 
A partir desta quinta-feira, até sábado, Ilhéus será sede do III Encontro Estadual de 
Cultura. O evento vai reunir artistas, produtores, dirigentes de cultura e 26 delegados 
eleitos nas conferências territoriais. 
Durante o encontro, que deve ser aberto pelo governador Jaques Wagner e o secretário de 
Cultura da Bahia, Márcio Meirelles, serão apresentadas propostas, políticas e ações para os 
setores de cultura 
do estado e do país. 
 
As propostas debatidas em Ilhéus serão levadas para a II Conferência Nacional de Cultura, 
de 11 a 14 de março, em Brasília. Elas ainda vão compor o projeto de Lei Orgânica da 
Cultura que será encaminhado à Assembléia. 
 
Desde agosto a Bahia está em processo de conferências de cultura. As municipais foram 
realizadas em 367 das 417 cidades do estado. A Bahia foi o único estado a realizar Pré-
Conferências Setoriais. 
 

VEÍCULO TÍTULO 

Diário da Bahia 
(Itabuna) 

319 cidades baianas se comprometem a fazer parte do 
Sistema Estadual de Cultura 

O percentual de municípios baianos com secretaria de cultura ainda é tímido, mas indica 
uma tendência de crescimento. Um dos primeiros passos à criação da secretaria de cultura 
é que os municípios se 
estruturem em termos de gestão e institucionalização. 

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 municípios. Já o número de municípios com fundo municipal de cultura 
saltou de 1,9% para 4,1%. 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. 
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 Normelita Oliveira, diretora de Cultura de Ipirá e atual presidente do Fórum 
de Dirigentes Municipais de Cultura do Estado da Bahia. 



Suspensa emissão de carteira de identidade em Ilhéus e Itabuna Em razão da implantação 
do Sistema de Identificação por Impressões Digitais Automatizado (Siida), o Instituto de 
Identificação Pedro Mello suspende por cinco dias, a partir desta terça-feira (24), a emissão 
de carteira de identidade no posto SAC de Ilhéus e Itabuna. O atendimento, já nos novos 
moldes de identificação, volta a funcionar 
na segunda-feira (30). O novo sistema de identificação vai permitir a emissão de um 
documento mais seguro e diminuir as possibilidades de fraude. 

Baseado em biometria ? verificação do indivíduo através de uma característica única, como, 
por exemplo, a impressão digital?, a nova carteira de identidade será semelhante à de 
habilitação, ou seja, terá foto digitalizada, assim como impressão digital e assinatura. Será 
possível também a verificação na base de dados da Polícia Federal, o que permite 
identificar se o cidadão possui um documento de identidade na Bahia ou em qualquer outro 
estado integrado ao mesmo banco de dados. 
O período de suspensão no atendimento é necessário para instalação do sistema, 
verificação de funcionamento, treinamento de funcionários e definição de nova dinâmica de 
atendimento. 

VEÍCULO TÍTULO 

Pimenta na 
muqueca.com 

PROTESTO EM VISITA DE WAGNER A ILHÉUS  
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A abertura da III Conferência Estadual de Cultura, em Ilhéus, foi também marcada por protesto 
de um grupo de fazendeiros da área de 47,7 mil hectares pretendida por descendentes de índios 
tupinambás. 

 

ESTA imagem desceu mais do que 'quadrada' para os produtores em litígio com os tupinambás. 

Os representantes dos produtores rurais exigem uma posição “firme” do governador Jaques 
Wagner contra a demarcação das terras. Wagner abriu a conferência ao lado do ministro da 
Cultura, Juca Ferreira. 

Em seu discurso, o governador não deixou de citar a polêmica demarcação da Fundação 
Nacional do Índio (Funai), que devolve áreas de Olivença (Ilhéus), Una, São José da Vitória e 
Buerarema aos tupinambás e reforçou a necessidade de diálogo. 

Os produtores viraram as costas para Wagner. Quando o governador mudou de assunto, o grupo 
decidiu deixar o Centro de Convenções de Ilhéus. A cena ocorreu na presença de conferencistas 
de mais de 350 municípios baianos. 


