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VEÍCULO TÍTULO 

A Tarde O samba fez farra no Centro da cidade 

Sete trios elétricos e 14 grupos animaram milhares de pessoas ontem 

Do Campo Grande até a Praça Castro Alves, milhares de pessoas comemoraram, ontem à 
tarde, o Dia do Samba, com a III Caminhada do Samba, que contou com sete trios 
elétricos e 14 grupos. O evento foi realizado pela Prefeitura Municipal de Salvador, por 
intermédio da Salvador Turismo (Saltur), em parceria com a União de Entidades de Samba 
da Bahia (Unesamba). 
 
Os sambistas formam tradicionais blocos carnavalescos, como o Alvorada, Alerta Geral, 
Proibido Proibir, Amor e Paixão, Pagode Total, Reduto do Samba e Vem Sambar, que 
ontem desfilaram na Avenida com os grupos Samba Cozinha e Partido Popular (trio 
Alvorada), o Fora da Mídia e Trivial (trio Alerta), Os Caras, Pagode Total, PagodeGeral, 
dentre outros. 
 
Foi uma festa tranquila e sem ocorrências mais graves. 
 
Até o fechamento desta edição, a 1ª Companhia de Polícia (CP) apontava poucas 
ocorrências relacionadas à III Caminhada do Samba. Foram registrados cerca de seis casos 
de furto e perdas de documentos. 

Assessoria de Comunicação 



 
Ontem, a tarde foi marcada no circuito da Avenida por desfiles conhecidos como arrastões, 
sem associados de camisa ou cordeiros. 
 
O Dia Nacional do Samba é comemorado tradicionalmente no dia 2 de dezembro, em 
homenagem ao compositor Ary Barroso. 
 
A data foi instituída em 1963, pelo então vereador Luís Monteiro da Costa, em homenagem 
à data da primeira visita de Ary Barroso à capital baiana. Nesta época, Barroso já era 
conhecido pela composição Na Baixa dos Sapateiros, que criou sem jamais ter vindo à 
Bahia. 
 
Prévia Este ano, a Caminhada do Samba foi promovida como festa prévia do Carnaval 
2010, que irá comemorar os 60 anos do trio elétrico. A homenagem ao ritmo se estende 
após o samba ser declarado, no início deste século, Obra-prima do Patrimônio Oral e 
Imaterial da Humanidade pela Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e 
Cultura (Unesco). 
 
O domingo não iniciou as atividades pela data. As comemorações começaram desde a 
última quarta-feira (25), no Centro Cultural da Câmara de Vereadores, quando teve início a 
I Semana do Samba, promovida pela Une samba, marcada como seminário Cultura e 
Memória dos Blocos com Samba no Carnaval. 

VEÍCULO TÍTULO 

A Tarde Construção de muro prejudica monumento 
RECLAME 

Artur Santos reclama da construção de muro em frente ao conjunto arquitetônico da Igreja 
dos Órfãos de São Joaquim, próximo à Feira de São Joaquim. Segundo ele, a obra está 
sendo realizada por empresa de estacionamento que teria arrendado a área. 
 
Segundo Artur, o muro impede a visão do conjunto arquitetônico e descaracteriza o 
patrimônio histórico. 
 
Iphan Até o fechamento da edição, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 
(Iphan) não se pronunciou sobre a reclamação da leitora. 
 
CIDADÃO REPÓRTER Participe (71) 3340.8990 cidadaoreporter@grupoatarde.com.br Esta 
reportagem foi elaborada com a colaboração do leitor. Mande também sua sugestão. 

 
VEÍCULO TÍTULO 

A Tarde Preparativos para a festa da padroeira da Bahia 

O pároco da basílica reclama da pouca divulgação da festa 

HELGA CIRINO 

Há menos de 10 dias da festa da padroeira da Bahia, Nossa Senhora da Conceição da 
Praia, quase tudo já está pronto. 
 
O 8 de dezembro deve ser comemorado por centenas de fiéis, que saem às ruas do 
Comércio, todos os anos, em procissão seguindo a imagem da padroeira e do Deus Menino. 
 
Ontem, na missa na Basílica de Nossa Senhora da Conceição da Praia, no Comércio, o 
pároco da igreja, padre Adilton Pinto Lopes, convidou fiéis para a festa. 
 



“A mensagem de paz e de não à violência será a principal deste ano”, avisou o pároco, que 
falou sobre a preocupação do aumento de jovens envolvidos com as drogas. 
 
Carregando velas, os fiéis sairão às ruas contando com o apoio da prefeitura. “Já entramos 
em contato e vamos ter iluminação e apoio dos agentes da Superintendência de Trânsito 
de Salvador (Transalvador)”, explicou o padre. 
 
Apesar de ressaltar o apoio, principalmente da imprensa, o padre Adilton reclamou da 
pouca divulgação e cobrou um apoio maior do governo do Estado da Bahia. “Tentamos um 
outdoor, mas não conseguimos. Ela é a padroeira da Bahia, gostaríamos de um apoio 
maior”, afirmou. 
 
Na missa de hoje à noite, às 19h30, a primeira da novena, o jornal A TARDE será 
homenageado por intermédio de representantes. “Coma ajuda do A TARDE e outros meios 
de comunicação, estamos conseguindo divulgar uma das festas mais importantes da 
Bahia”, agradeceu o pároco. 
 
Haverá missas todos os dias, às 19h30, até o dia da festa. 
 
Histórico A festa em louvor à Nossa Senhora da Conceição da Praia é a mais antiga festa 
religiosa do Brasil, sendo comemorada desde o ano de 1550.A primeira capela de taipa foi 
erguida a mando de Thomé de Souza, que, segundo alguns relatos, teria ajudado na sua 
construção.A basílica foitoda edificada em Portugal, em 1623, em estilo gótico. O papa Pio 
XII declarou a santa padroeira única e secular do Estado da Bahia. 
 
O cortejo que segue pelas ruas do Comércio, um dos mais tradicionais, desde 1971 leva a 
imagem de Nossa Senhora da Conceição da Praia e do Deus Menino até a Igreja do Corpo 
Santo, onde juntam se à procissão duas imagens que pertencem a esse templo, as de São 
José e de Santa Bárbara. 

VEÍCULO TÍTULO 

A Tarde Início do ciclo de festas populares 
 
O ciclo das festas de largo da Bahia tem início no dia 4 de dezembro, com a festa de Santa 
Bárbara, e vai até o dia 2 de fevereiro, com a Festa de Iemanjá. Mais de dois meses de 
festividades unindo atos religiosos aos profanos. Barracas são armadas ao longo das praças 
e largos de Salvador e cidades do interior. 
 
Santa Bárbara é festejada no dia 4 
Salvador, Feira de Santana, São Félix, Água Fria, Boquira, Cachoeira e Cipó festejam Santa 
Bárbara, no dia 4 de dezembro. 
 
Na capital, a padroeira dos mercados, sincretizada como Iansã, tem festa com caruru 
oferecido por barraqueiros, missa solene na Igreja de N. Sra. do Rosário dos Pretos e 
procissão. 
 
Festejo de Santa Luzia é dia 13/12 
Festa tradicional em louvor a Santa Luzia, protetora da visão, acontece dia 13 de dezembro 
com missas, procissão, visitação à fonte milagrosa e festa de largo na Igreja do Pilar, no 
Comércio, em Salvador. 
É padroeira de Macajuba, Santa Luz, Santa Luzia, Pau Brasil e do povoado de Uibaí 
(Chapadinha). 

 
Procissão de São Lázaro 
Fiéis levam imagens de S. 
Lázaro e Nossa Senhora nas ruas de Ondina 
 
 



 
 
Ano Novo com procissão no mar 
A festa de Bom Jesus dos Navegante inclui procissões marítimas em 31/12, do Largo da 
Boa Viagem à Basílica da Conceição da Praia, e no dia 1º/1, com centenas de embarcações 
ao lado da Galeota Gratidão do Povo, que leva a imagem de N. Sr. dos Navegantes do 2º 
Distrito Naval até a Boa Viagem. 
 

VEÍCULO TÍTULO 

A Tarde Bahia desrespeita lei que proíbe dar nome de pessoa viva a 
logradouro 

JERUSSA RAMOS  
Eunápolis  
 
Contrariando a Constituição, no município de Porto Seguro, a 705 km de Salvador, é 
comum o costume de homenagear pessoas vivas colocando seus nome sem logradouros e 
escolas públicas. É o caso de uma avenida no centro da cidade, conhecida popularmente 
como Avenida do Cais. 
 
O que poucos sabem é que seu nome oficial é Avenida Raimundo Costa Sampaio, 
denominação dada pela Câmara Municipal de Vereadores de Porto Seguro em homenagem 
ao atual secretário da Câmara, Raimundo Costa Sampaio. 
 
“O projeto foi aprovado por unanimidade. Os vereadores quiseram me homenagear pelo 
fato de eu ter participado da construção do cais da cidade”, declarou o secretário, que na 
época da construção, por volta do ano de 1946, era funcionário da construtora responsável 
pela obra, no entanto a homenagem foi realizada há apenas sete anos. 
 
Quando questionado sobre a irregularidade do ato, Raimundo Sampaio explica que essa 
atitude é comum na região e, portanto, não se sentiu constrangido ao receber a 
homenagem. 
 
Colégio César Borges O caso desse tipo de irregularidade também foi encontrado no 
Colégio Municipal Governador César Borges, que leva o nome do ex-governador eleito em 
1998. Ele ainda cumpria mandato no ano da reinauguração da escola, rebatizada com o 
nome do então gestor estadual. 
 
“Isso é coisa de político que quer mostrar que fez alguma coisa”, afirmou a professora 
Conceição Maria, que trabalha na escola há 25 anos. 
 
Outra escola que também se encontra na mesma situação é a Escola Paulo Souto,que leva 
o nome do ex-governador do Estado da Bahia, que exerceu mandato duas vezes – de 1995 
a 2000 e de 2001 a 2005. 
 
Segundo o atendente da Secretaria Municipal de Obras de Porto Seguro, Antônio Lisboa, 
muitas vezes é utilizado o artifício de colocar esses nomes apenas nas fachadas das 
instituições que respondem oficialmente por um nome jurídico diferente. 
 
No Loteamento Parque Ecológico João Paulo, que leva o nome do ex-prefeito de Porto 
Seguro, a maioria das ruas foi nomeada em homenagens feitas pelo ex-prefeito a amigos 
ainda vivos. 
 
Antônio Lisboa explica que os proprietários de loteamentos imobiliários particulares 
colocam os nomes das ruas já nas plantas dos projetos, que não passam por nenhum tipo 
de investigação a respeito dos nomes perante o órgão competente, no caso a Câmara de 
Vereadores do município. 
 



“Os nomes das ruas são escolhidos pelos proprietários dos condomínios, mas se a 
prefeitura ou a Câmara Municipal quiser alterar algum nome, eles têm de acatar”, esclarece 
o funcionário da prefeitura. 

 
VEÍCULO TÍTULO 

A Tarde Passionalidade portenha no palco do TCA 

O espetáculo Tango- a-Tierra , apresentado sexta, passeia pela história do tango com o 
dinamismo de bailarinos e músicos 

CHICO CASTRO JR. 

Durante pouco mais de uma hora, um pedaço de Buenos Aires pairou sobre o Teatro Castro 
Alves na última sexta-feira. Essa foi a impressão deixada pelo belo espetáculo Tango-a-
Tierra , apresentado na sala principal pelos argentinos da Companhia Tango XXI. 
 
Homenagem e reconstrução histórica organizada de forma cronológica, Tangoa-Tierra não 
apenas glorifica a estética deste gênero musical argentino, mas também ressalta a sua 
vocação naturalmente melodramática, com desencontros amorosos e cantores dados ao 
chamado “dó-de-peito”, à moda dos tenores operísticos. 
 
Cenário simples  

Formada por dez bailarinos e cinco músicos – que executaram a maior parte do repertório 
ao vivo–, o espetáculo é bem-sucedido em sua proposta de montar um painel histórico do 
tango, dos anos30 aos dias atuais,sem recorrer a diálogos ou qualquer recurso verbal: 
apenas música e dança. 
 
Na verdade, há um recurso verbal, sim: um rádio cenográfico bem antigo, modelo 
guaraná-com-rolha, que, disposto num canto do palco, faz às vezes de narrador do tempo 
que passa, transmitindo, entre uma cena e outra, notícias, canções do momento e até 
jogos de futebol – outra paixão argentina. 
 
O cenário é simples e versátil, com mesas e cadeiras dispostas com parcimônia pelo palco, 
variando entre o café tipicamente bonaerense (natural da província de Buenos Aires) e o 
salão de dança. Quando a ação é no café, uma fachada do estabelecimento desce do teto, 
içada por cabos, ajudando a compor a cena. 
 
Leveza 

Elegantérrimos e sensuais, os casais de dançarinos rodopiavam pelo palco comum misto de 
vigor e leveza, executando aqueles passos do tango que parecem tão complexos aos olhos 
não-portenhos. 
 
Aqui e ali, movimentos que à primeira vista parecem bruscos – como aquelas típicas 
jogadas de perna para trás –, na verdade são de uma precisão matemática impressionante. 
Diz-se que um casal dançarino de tango deve ser como um gato: um só corpo e quatro 
pernas. 
 
E é justamente essa a impressão que todos os casais da Companhia Tango XXI conseguem 
passar: harmonia total de movimentos entre homem e mulher. 
 
Mas eles ainda vão além e não se limitam ao pas de deux, rolando ainda números solo e 
até em trio, com dois homens dançando e disputando uma mulher, entre empurrões 
cênicos e rodopios. 
 



Destaque para a cena solo do solitário garçom do café, executada com o auxílio de uma 
vassoura e uma cadeira, que funcionam como seus “pares”. 
 
Clássicos Mas quem rouba mesmo a cena dos dançarinos em diversas passagens são os 
extraordinários músicos da companhia, que brindam o público com performances de 
arrepiar. 
 
Formado por Roberto Minondi (cantor), Rubem Jurado (viola), Claudio Scheinkman 
(contrabaixo), Dario Borcosque (piano) e Nicolas Enrich (bandoneón), o grupo arrancou 
aplausos naturalmente do público com execuções vigorosas e ortodoxas (portanto, 
facilmente reconhecíveis) de diversos clássicos do gênero. 
 
Juntos, os músicos formaram um casamento perfeito com os cinco casais de dançarinos, 
que, aliás, esbanjaram técnica e sensualidade. 
 
Enfim, um espetáculo dinâmico, de muitos números curtos que se sucediam com agilidade, 
jamais entediando a plateia. 
 
WWW.ATARDE.COM.BR Confira galeria de fotos 

VEÍCULO TÍTULO 

A Tarde Riso e comoção no TVV 

DANIELA CASTRO 

Um público dividido entre o riso e a comoção ocupou a sala principal do Teatro Vila Velha, 
na noite de sexta-feira, para conferir a atuação de Harildo Déda em A Última Sessão de 
Teatro. 
 
No primeiro dia da temporada, aberto ao público – a estreia aconteceu na sexta-feira, 
somente para convidados, e a temporada segue até 13 de dezembro –, imperou o 
sentimento de cumplicidade com um artista que, justamente pela autenticidade da 
interpretação, parecia despojado de qualquer personagem. 
 
Utilizando o recurso da metalinguagem, o espetáculo escrito e dirigido por Luiz Marfuz 
apresentou um tal HD, um ator de 70 anos em crise. As falas foram esquecidas em pleno 
palco, com o ator dividido entre decretar ódio definitivo ao teatro e assumir de uma vez 
que não pode sobreviver sem o palco. 
 
Vampiro Depois de receber o carinho de colegas de profissão e dos alunos da Escola de 
Teatro da Ufba, onde atua como professor do curso de interpretação, Harildo Déda não 
hesitou em revelar o sentimento que predominava em mais uma estreia. 
 
“Ainda tem a adrenalina, a sensação de que a gente não vai conseguir”, confessou, citando 
uma lição que aprendeu com o dramaturgo carioca Domingos de Oliveira. “Ele diz que o 
ator tem de entrar em cena desequilibrado. 
 
É esse desequilíbrio que faz a gente chegar até o fim”, declarou. 
 
Esse gás, disse o ator, ele tira dos jovens. “Costumo dizer que sou um vampiro de 
juventude”, brincou, entre um abraço e outro, após o acender das luzes, também 
comandadas por Luiz Marfuz, em parceria com Walter Santos. 
 
Luxo Para Neyde Moura, estrear A Última Sessão de Teatro foi a consolidação de uma 
satisfação que começou quando ela foi convidada por Déda para integrar o elenco. 
 
“Durante os ensaios, cada dia era uma celebração. Para mim, estar aqui hoje é um 
prazer,uma maravilha, um luxo”, exultava a atriz, que contracenou com Harildo Déda 



também em peças como Horário de Visita e Galileu. 
 
Os olhos do jovem ator Fernando Santana, recém-formado pela Escola de Teatro da Ufba, 
também brilhavam ao fim do espetáculo. 
 
“A sensação é de conforto, pela beleza que é o espetáculo e pela generosidade de Harildo”. 

VEÍCULO TÍTULO 

A Tarde QUATRO TOQUES 

Antonio Miranda faz palestra em Salvador Para comemorar os 15 anos do projeto Com 
a Palavra o Escritor, a Fundação Casa de Jorge Amado recebe, nesta quarta, o premiado 
autor e atual diretor da Biblioteca Nacional Antonio Miranda. 
O objetivo é fazer com que o público conheça melhor o trabalho do artista e criar um 
ambiente intelectual para trocas de ideias e experiências. 
Qua, 17h / Academia de Letras da Bahia / Av. Joana Angélica, 198, Nazaré / Entrada franca 

Mais uma edição do Samba da Igreja Acontece hoje, a partir das 21 horas, no Espaço 
Cultural da Barroquinha, o projeto Samba da Igreja. Com os cantores Sandra Simões e 
Mazzo Guimarães como anfitriões, nesta edição o evento conta com Tito Bahiense e Chita 
Fina. A festa é uma verdadeira roda-de-samba, na qual desfilam clássicos do samba. 
Samba da Igreja / Hoje, 20h / Espaço Cultural da Barroquinha / Pç. Castro Alves, Centro 
Histórico / R$ 30 e R$ 15 

Dia de ensaio do Cortejo Afro no Pelô O tradicional bloco percussivo Cortejo Afro 
continua, hoje, a temporada de ensaios para o Carnaval2010. A festa acontece no Largo 
Tereza Batista, no Pelourinho, a partir das 21 horas, quando o grupo mistura influências 
africanas a batidas eletrônicas na sua percussão, estilo batizado de música afro-baiana. 
Cortejo Afro / Hoje, 21h / Largo Tereza Batista (3117-6456) / Pelourinho, Centro Histórico 
/ R$ 20 

VEÍCULO TÍTULO 

A Tarde Letras de Caymmi em trilogia de Carybé e Verger 

O volume dois da série Entre Amigos, que destaca a arte do pintor e do fotógrafo, será 
lançado quarta, no Palacete das Artes 

DANIELA CASTRO - A promessa feita em maio do ano passado está cumprida. Depois de 
Carybé e Verger – Gente da Bahia, a Fundação PierreVerger anuncia para quarta-feira o 
lançamento do segundo volume da trilogia Entre Amigos, às 19 horas, no Palacete das 
Artes Rodin Bahia. 
 
Desta vez contemplando mais um nome fundamental da história da cultura baiana, chega 
às livrarias Carybé, Verger & Caymmi– Marda Bahia, também com a chancela da Solisluna 
Design Editora e apoio da Pricewaterhouse Cooper. 
 
“É como se houvesse uma trilha sonora para os trabalhos de Verger e Caybé. Como desta 
vez o tema é o mar, nada mais justo do que incluir Caymmi e suas canções praieiras”, 
explica Enéa Guerra, lembrando que entre Caymmi e Carybé havia uma amizade próxima. 
 
“Com Pierre Verger, havia respeito e admiração mútuos, mas era apenas uma relação 
cordial”, pontua Enéas Guerra, lembrando que o fotógrafo francês e o compositor baiano se 
conheceram quando o primeiro veio à Bahia fazer uma reportagem fotográfica para a 
extinta revista O Cruzeiro. 
 
Guerra, que trabalhou em parceria com Pierre Verger nas décadas de 80 e 90 – ele assinou 
como fotógrafo e etnólogo francês a autoria dos livros Oxóssi, o Caçador e Lendas dos 



Orixás –, assina concepção, edição e design do projeto, em parceria com Valéria 
Pergentino. 
 
Síntese Assim como no primeiro volume da trilogia, ele precisou cumprir a dolorosa missão 
desintetizar o colossal material que tinha nas mãos. “Verger deixou mais de 60 mil 
negativos e só podiam entrar 200 fotos”, exemplifica. 
 
“Carybé trabalhava 40 horas por dia, daria para fazer milhares de livros”, brinca. “Mas você 
tem de compor uma história, dar ritmo à leitura e tudo com muito critério, muito apuro”, 
analisa o idealizador de Entre Amigos. 
 
O leitor acompanha uma fusão de imagens que explora as coincidências entre as 
fotografias de Pierre Verger e as pinturas e desenhos de Carybé, ambos tendo como fonte 
inspiradora as águas salgadas da Baía de Todos os Santos. 
 
O diálogo entre as imagens é costurado pelas letras de clássicos do cancioneiro de Dorival 
Caymmi, que serão interpretadas ao vivopela cantora Marilda Santanna no lançamento. 
 
Estão lá composições como História de Pescadores – Canção da Partida (“Minha jangada vai 
sair pro mar / Vou trabalhar, meu bem querer”), além de citações como “O mar, quando 
quebra na praia, é bonito... ”. 
 
Vale observar que as letras reproduzidas na publicação são as originais, tal e qual foram 
registradas no livro Cancioneiro da Bahia (1947) pelo próprio Dorival Caymmi, em parceria 
com o escritor Jorge Amado. 
 
De Caymmi, o leitor ainda ganha de brinde alguns desenhos, seara pela qual ele dava bem-
aventurados passeios quando não estava compondo ao violão. 
 
Contexto Fica novamente a cargo de José de Jesus Barreto a redação e edição do texto, 
que corrobora a constatação revelada pela iconografia. 
 
“Uma peculiar visão de mundo os unia; havia uma linguagem convergente entre eles, uma 
afinidade de sentimentos explícita em suas obras”, registra o jornalista. 
 
Barreto apresenta também dados cronológicos fundamentais para ajudar o leitor a 
visualizar a vida que os três personagens da história levavam na Bahia das décadas de 40 
e 50. “A arte desses amigos fraternos expressa um especial apreço à dignidade humana, à 
sabedoria e às manifestações populares”, acrescenta. 
 
Uma parte específica dessas manifestações será o tema do terceiro e último volume da 
série Entre Amigos, que tem lançamento programado para 2010. 
 
“Conceito, estrutura e imagens já estão definidos”, adianta Enéas Guerra. Lembrando que 
tanto Pierre VergerquantoCarybé vieram para a Bahia motivados pela leitura de Jubiabá, 
clássico de Jorge Amado, o escritor baiano será o próximo personagem contemplado pelo 
projeto. 
 
CARYBÉ, VERGER & CAYMMI – MAR DA BAHIA / LANÇAMENTO QUARTA, ÀS 19H / 
PALACETE DAS ARTES RODIN BAHIA (3117-6982) / R. DA GRAÇA, 284, GRAÇA / R$ 70 
(NO LANÇAMENTO) E R$ 90 

VEÍCULO TÍTULO 

Tribuna da Bahia IX Mercado Cultural promove caravana artística pela Bahia 
 
Com o tema ...Passagem..., o IX Mercado Cultural se envereda pelos caminhos do interior 
da Bahia, fomentando e fortalecendo o intercâmbio entre a produção artística mundial e os 
movimentos culturais locais. O evento, que acontece de 1 a 12 de dezembro, reúne 



atrações de música, artes cênicas e cultura popular, numa programação que, além da 
capital Salvador, percorre diversos municípios baianos. O objetivo é aprofundar ainda mais 
uma das ações que o projeto vem desenvolvendo: promover a troca de experiências entre 
comunidades no plano internacional, nacional e local. 

A nona edição do Mercado Cultural conta com os seguintes artistas internacionais: Sonagi 
Project e Chae Soo Jung, Coréia; Aló Irmão, Guiné Bissau e Galícia; The Idan Raichel 
Project, Israel e Etiópia; Juan Pablo Villa, México; Mariana Baraj, Argentina; e Maureen 
Fleming, Estados Unidos. Do Brasil, vem A Barca, de São Paulo; Bongar e Maciel Salu, de 
Pernambuco; Samba de Dona Dete e Mariene de Castro, Bahia. O estado-anfitrião 
comparece ainda com uma variedade de representantes de terreiros e de folguedos 
populares, que inclui ternos e reisados. 

Com realização da Casa Via Magia, o Mercado Cultural tem direção geral de Ruy Cezar Silva 
e curadoria musical de Benjamim Taubkin, e conta com patrocínio da Petrobras (através da 
lei Rouanet), Sebrae e Secretaria de Cultura do Governo do Estado da Bahia (através do 
Fundo de Cultura). 

Programação  

A largada da programação cultural do Mercado Cultural acontece na cidade de Jequié (dia 
1º), com o encontro da dupla Aló Irmão (formada pelos músicos e cantores Narf, da 
Galícia, e Manecas Costa, da Guiné Bissau) com o Trio Arguidá, grupo local de música 
instrumental. Já a mostra de música de Salvador (de 3 a 6) tem como destaques a 
presença do Aló Irmao, Idan Raichel Project, unindo músicos de Israel e Etiópia, e o grupo 
paulista A Barca (SP), que, com a sua pesquisa sobre a cultura popular, receberá grupos 
tradicionais da Bahia, como o Boi de Dona Laurinha (do município de Dário Meira). 

As apresentações no Teatro Castro Alves contam ainda com o experimentalismo de Juan 
Pablo Villa (México) e, em sua última noite, o som dos tambores de Dona Dete (BA), do 
Bongar (PE) e Chae Soo Jung (Coréia). O encerramento anunciará a sequência do projeto: 
a Caravana do Mercado Cultural no Médio Rio das Contas (de 8 a 10), seguido pela 
Feira/Festival que encerra o movimento no município de Boa Nova (11 e 12 de dezembro). 

Na pequena cidade do interior da Bahia – que também se prepara para receber o Complexo 
Cultural, numa parceria entre o Via Magia/Mercado Cultural e a Prefeitura da cidade, com 
apoio da Secretaria de Cultura do Estado da Bahia –, o samba será o dono da festa, com 
desfile de vários reisados, regidos pelo batuque dos atabaques e por vezes acompanhados 
por matracas ou gaitas. Em Boa Nova, também se apresentam ainda o Sonagi Project 
(Coréia), Mariana Baraj (Argentina), o rock instrumental do Retrofoguetes (BA), o 
maracatu de Maciel Salú (PE) e a sambista Mariene de Castro (BA). 

Teatro e outros  
 
No seguimento de artes cênicas, a nona edição do projeto conta com seis espetáculos 
baianos: Uma Vez, Nada Mais (com direção de Hebe Alves), Joana D’Arc (Elisa Mendes) – 
ambas da nova recente safra de produção –, Um Caso de Língua (Carmen Paternostro) e 
três produções da Casa Via Magia, ...Romeu e Julieta e Caetano..., As Palavras e Depois do 
Fim. A coreógrafa e dançarina Maureen Fleming, dos Estados Unidos, também integra a 
programação, que se distribui pela Sala do Coro do TCA e por palcos alternativos do 
interior, como escolas e clubes. 

 A programação do IX Mercado Cultural inclui ainda uma feira de municípios, exposição de 
artes visuais, lançamento de livro, exibição de documentário e conferências que envolvem 
o tema do desenvolvimento sustentável. A troca de experiências estimulada pelo projeto se 
estende ainda a uma série de workshops com músicos internacionais, contribuindo para a 
profissionalização e aperfeiçoamento dos artistas locais. 
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Tribuna da Bahia Terreiro Ilê Axé Oxumaré recebe feira de saúde neste sábado 

A Unidade de Saúde da Família (USF) Federação, em parceria com o Terreiro Ilê Axé 
Oxumarê, realiza neste sábado (5), a partir das 9h, a 2ª Feira de Saúde local. Serão 
desenvolvidas atividades como educação em saúde (dengue, meningite, tuberculose, 
diabetes, doença falciforme e alimentação saudável); avaliação de risco para diabetes; 
saúde bucal (escovação supervisionada e prevenção de doenças bucais); saúde da 
população negra (sensibilização); vacinação animal e apresentação cultural. 

O evento será realizado no templo religioso, localizado na Travessa Pedro Gama, no bairro 
da Federação.  
 

VEÍCULO TÍTULO 

Minc 
blogs.cultura.gov 

III Conferência Estadual avança na defesa dos Direitos 
Culturais e institucionalização da Cultura 

Durante quatro dias, dirigentes de cultura, delegados eleitos nas Conferências Territoriais, 
artistas e produtores culturais de toda a Bahia elaboraram propostas para a Lei Orgânica 
que vai institucionalizar o Sistema Estadual de Cultura na Bahia. 

Terminou ontem (domingo, 29) a III Conferência Estadual de Cultura, em Ilhéus. Durante 
quatro dias, um dos mais importantes municípios do Território Litoral Sul foi a capital da 
cultura do Estado, com apresentações artísticas e debates fundamentais para o avanço das 
políticas culturais na Bahia e no Brasil. 

Durante a plenária de encerramento, foram apresentados os 50 delegados que irão levar as 
propostas da Bahia para a II Conferência Nacional de Cultura, que acontecerá de 11 a 14 
de março do próximo ano, em Brasília.  

No total, 1.566 inscritos, de 237 municípios do estado, participaram ativamente dos quatro 
dias de debates, que tiveram como tema Cultura, Diversidade, Cidadania e 
Desenvolvimento, o mesmo da Conferência Nacional. O encontro em Ilhéus aconteceu após 
a realização das conferências municipais, territoriais e setoriais de cultura. O balanço final 
revela que 50 mil pessoas, de 368 municípios baianos, participaram de todas as etapas 
para sua realização.  

Para o secretário de Cultura do Estado, Márcio Meirelles, a III Conferência representou um 
avanço significativo na construção de políticas estratégias para o desenvolvimento cultural 
do estado e do país. “As propostas que serão apresentadas em Brasília estão bastante 
qualificadas e diversas sugestões de delegados de todo o estado foram incorporadas à 
minuta de Lei Orgânica da Cultura que, após análise jurídica, será encaminhada para as 
instâncias governamentais que irão apresentá-la à Assembléia Legislativa”, destacou o 
secretário.  

De acordo com ele, o desafio agora é sensibilizar os deputados estaduais comprometidos 
com a Cultura a acelerar o processo de votação. “A consolidação dos sistemas Estadual e 
Municipais depende da aprovação dessa Lei”, defende Meirelles.  

Entre as propostas apresentadas em âmbito estadual e nacional, estão a revisão da 
legislação estadual para garantir 1,5% do orçamento para a cultura; a desburocratização e 
simplificação dos editais; ampliação do número de pontos de cultura; a construção e 
requalificação de centros culturais; e a criação de diretorias da Secult-BA nos 26 territórios 
de identidade.  



A capacitação e formação de gestores e agentes culturais foi novamente uma demanda 
forte dos participantes da conferência. Uma proposta de âmbito nacional muito aplaudida 
foi a que defende a destinação de 10% dos recursos do Pré-Sal para promover o acesso da 
população brasileira a serviços e bens culturais.  

“Estamos felizes com o perfil bastante diversificado dos delegados eleitos e com a 
qualidade dos debates”, ressalta Ângela Andrade, superintendente de Cultura e 
coordenadora da III Conferência. 
Segundo Ângela, “houve uma evolução muito grande na compreensão do papel dos 
governos estadual, municipal e da sociedade na construção de redes e políticas 
estratégicas”.  

Dados do Ministério da Cultura mostram que o Nordeste foi a região brasileira que 
registrou o maior número de conferências municipais de cultura, realizadas em 55,77% das 
cidades nordestinas. Na Bahia, 89% dos municípios realizaram conferências de cultura, o 
que representa mais de 15% do total em todo o país. “A Bahia hoje é referencial para o 
Sistema Nacional de Cultura”, afirmou Roberto Peixe, do Ministério da Cultura.  

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

Carta de Ilhéus 

Nós, representantes dos 26 Territórios de Identidade da Bahia, reunidos na III Conferência 
Estadual de Cultura, entre 26 a 29 de novembro de 2009, no Centro de Convenções da 
cidade de Ilhéus, declaramos que: 

Mais uma vez, o diálogo entre os poderes públicos – municipal, estadual e federal – e a 
sociedade baiana, se realizou, fortificando os pactos já existentes e tão necessários ao 
desenvolvimento da cultura do Estado. O formato da Conferência Estadual de Cultura da 
Bahia consolida-se como importante espaço e processo de construção coletiva de diretrizes. 

A metodologia temática e formal proposta pelo MinC, e construída sobre a transversalidade 
(sem perder o olhar para cada especificidade setorial), somada ao protagonismo e 
empoderamento das organizações envolvidas, e o trabalho articulado entre os entes 
federados, permitiu maior eficiência no aprofundamento dos debates e na organização da 
conferência. 

Superado o momento de contestação de modelos antigos, esta conferência afirma-se como 
o espaço de construção de politicas culturais viáveis a partir de referências comuns – como 
‘sistema’, ‘plano’, ‘territórios’, entre outras – demonstrando o amadurecimento e a 
qualificação do debate desenvolvido nestes meses. 
Chegamos à consolidação do Fórum de Dirigentes Municipais de Cultura da Bahia e do 
Fórum dos Pontos de Cultura, um claro avanço nos Sistemas Setoriais expressando o 
significativo crescimento da adesão dos municípios ao sistema estadual de cultura. O 
trabalho dos então mobilizadores da II Conferência, que resultou na formação da rede de 
representantes territoriais, vem permitindo uma melhor integração das políticas estaduais 
com as diversas regiões. Isto é decorrente da qualidade do trabalho empreendido nos 
municípios e territórios, um fortalecimento para o qual muito contribuíram os sistemas 
municipais de cultura. A conferência estadual surge então como um eco imediato das 
conferências municipais sob a visão mediada de cada território que as contém. 

O processo de realização da conferência demonstrou que o conceito do território se 
consolidou como espaço chave de articulação simbólica e de representação, tornando-se, 
inclusive, modelo para outros Estados. A Bahia se destaca como o Estado que tem 



valorizado toda uma ampla e completa abordagem das temáticas tratadas nas dimensões 
municipais, territoriais e setoriais. 

Mostra-se acertada a manutenção da descentralização da sede da conferência estadual, 
simbólica e efetivamente permitindo uma participação equilibrada de todos os territórios 
que compõem o Estado. Por onde passaram, as conferências ativaram as economias locais, 
os intercâmbios e diálogos culturais. 
A representação presente das populações indígenas e negra, aliada à lembrança dos 
conflitos, ainda existentes, reforçam a necessidade de manutenção de políticas especiais 
para estes segmentos. 
Destaca-se o grande número de processos autônomos, resultado dos debates em rede que 
se vem formando no Estado e que contribuíram para situar as diretrizes das conferências 
estadual e nacional, agregando força coletiva independente de qualquer processo 
institucional. 

A presença de representações diversas – étnicas, territoriais e setoriais – e a produção 
artística com diálogos entre cultura popular e diferentes linguagens artísticas refletiram a 
expansão das políticas culturais, em curso no Estado e no País. 

É rico o momento em que vivem os parlamentos nacionais. Ao analisar os novos marcos 
legais que irão arrematar os debates desenvolvidos nos últimos anos e lançar a gestão da 
cultura num novo patamar, o Congresso Nacional e a Assembléia Legislativa têm como 
desafio analisar, até 2010, a seguinte pauta: o PEC 150, o Vale Cultura, a nova Lei de 
Fomento Federal, a reforma da Lei Estadual e a Lei Orgânica, entre outras matérias de 
capital importância para o setor cultural. 

Independentemente das resoluções acordadas entre Estado e sociedade civil, a III 
Conferência Estadual de Cultura da Bahia também demonstra o poder que a coletividade 
conquista ao se reunir e decidir democraticamente pelo seu futuro imediato ou mais 
distante. Uma conquista que cria políticas de Estado, muito além do que as gestões e 
mandatos, tais como são concebidos, num governo, podem determinar. 

Por fim, com vistas a consolidar as demandas culturais e nortear as políticas públicas de 
cultura do Estado da Bahia, esta conferência formulou propostas transversais e setoriais. 
Legitimam estas propostas os 1566 participantes de 237 municípios que estiveram 
presentes. O processo que culminou na conferência durou 3 meses e consistiu num esforço 
coletivo renovado de realização de encontros municipais e territoriais de cultura, 
percorrendo todos os 26 Territórios de Identidade da Bahia e mobilizando mais de 43 mil 
pessoas, em 367 municípios (89% do total dos municípios baianos). 
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Jornal da Mídia Artista plástico César Romero recebe título de Cidadão de 
Salvador 

 
Salvador - O artista plástico e crítico de arte César Romero será agraciado pela Câmara 
Municipal com o título de Cidadão da Cidade do Salvador, no dia 9 de dezembro, quarta-
feira, às 19h, no Centro Cultural da Câmara Municipal, numa iniciativa do vereador Alfredo 
Mangueira. César Romero, que também é fotógrafo, médico e psicoterapeuta, já participou 
de mais de 400 mostras coletivas e 37 individuais no Brasil e, no exterior, esteve presente 
em 50 coletivas e 7 mostras individuas.  
 
O artista possui trabalhos em mais de 40 museus brasileiros, 35 prêmios de pintura, 4 de 
fotografia, além disso, ganhou por duas vezes - 2002 e 2007 - o Prêmio Mário Pedrosa, a 
maior premiação nacional para artista plástico, concedido pela Associação Brasileira de 
Críticos de Arte (ABCA). Em 2004 recebeu o Prêmio Gonzaga Duque (crítico de arte por 
atuação no ano) da mesma ABCA.  
 



Aos 59 anos de idade, César Romero tem 42 anos dedicados às artes plásticas. O 
homenageado, que aprendeu a pintar sozinho, nasceu em Feira de Santana e aos 16 anos 
mudou-se para a capital baiana.  
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Jornal da Mídia Aids é tema de exposição na Biblioteca Pública 
 
Salvador - O Centro Baiano Anti-Aids e o Grupo Gay da Bahia promovem de 1° a 12 de 
dezembro, no foyer da Biblioteca Pública do Estado (Barris), a exposição “AIDS tem 
solução”, que reunirá cartazes nacionais e internacionais, painéis, fotografias, livros e 
folhetos, além de uma coleção de preservativos de vários países do acervo do GGB para 
destacar medidas de prevenção da doença. 
 
“O Dia Mundial de Combate à Aids é comemorado 1° de dezembro. A doença é tratável, 
mas ainda incurável. Os jovens continuam sendo as principais vítimas do HIV. A maioria 
deles não presenciou a fase dramática do início da doença”, explica o curador da exposição, 
Luis Mott. 
 
Fundador do grupo militante gay mais atuante do estado, Mott ressalta ainda que o público 
visitante, sobretudo os jovens, terá acesso, por meio do material exposto, a informações 
que mostram como o uso do preservativo pode ser uma das principais medidas de 
prevenção e combate à doença. A mostra estará aberta, gratuitamente, das 8h30 às 21h.  
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IBahia Caminhada agita mais de 100 mil pessoas 

O samba contagiou a multidão presente na 4ª Caminhada do Samba, neste domingo (29), 
em Salvador. A celebração ao samba da Bahia reuniu mais de 100 mil pessoas e contou 
com a participação dos maiores blocos de samba da Bahia: Alvorada, Amor e Paixão, Alerta 
Geral, Vem Sambar, Proibido Proibir, Reduto do Samba, Samba Popular, Que Felicidade. 

A caminhada fez o mesmo percurso do Circuito Osmar (Campo Grande), do carnaval de 
Salvador. Divididos em cinco trios, os blocos desfilaram pela avenida, sem cordas, tocando 
clássicos de grandes sambistas baianos como Batatinha, Riachão, Ederaldo Gentil e sambas 
de todas as épocas, todos cantados em coro pelo público, que não parou de dançar um só 
minuto. 

O trio do Bloco Alvorada - primeiro bloco de samba a sair no carnaval - foi também o 
primeiro a desfilar na festa que comemorou o Dia Nacional do Samba (2 de dezembro). Às 
15 horas, o grupo Samba de Cozinha saiu pela avenida, acompanhado de Gal do Beco, 
Valdinho e Aloísio Menezes. 

Apesar de ser aberto ao público, a caminhada organizada pela União das Entidades de 
Samba da Bahia (Unesamba) vendeu camisas em troca de 2 kg de alimentos, que serão 
doados para instituições de caridade. 
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IBahia TV Pelourinho oferece 800 vagas para jovens 

O projeto TV Pelourinho, voltado para profissionalização de jovens no mercado de vídeo e 
televisão, abre na próxima quinta-feira (03) as inscrições para preenchimento de 800 
vagas em seus próximos cursos, totalmente gratuitos. As inscrições vão ficar abertas até o 
dia 30 de dezembro. 

O projeto, que começou focado apenas em Salvador, agora atenderá também as cidades 
de Itamaraju e Irecê. Para Salvador, as vagas foram ampliadas de 200 para 400. As 



demais 400 estão divididas entre os dois outros municípios do interior baiano. A iniciativa é 
da ONG Ação pela Cidadania. 

A ideia do projeto, que tem duração de um ano, é possibilitar, através de oficinas com 
profissionais gabaritados de Salvador, a formação dos jovens em funções técnicas que 
facilitem a sua inserção no mercado de trabalho, principalmente em áreas como roteiro, 
edição, direção, interpretação, direção de fotografia, técnica de áudio e produção. 
 
Primeiramente, novos cursos foram criados: computação gráfica, comunicação em rádio e 
web design vieram se somar às alternativas existentes.  Além disso, com base numa 
reestruturação metodológica, a carga horária das oficinas foram ampliadas para 1.632 
horas, passando a incluir disciplinas estruturantes como Português e Inglês. 

O projeto é prioritariamente voltado para jovens estudantes da rede pública de ensino, 
sobretudo aqueles beneficiários do Programa Bolsa Família com idade entre 16 e 24 anos, 
em situação de vulnerabilidade social. As aulas acontecem no turno complementar ao da 
educação formal. 

Para se inscrever, os jovens de Salvador devem comparecer à sede da TV Pelourinho, na 
Rua das Laranjeiras (Centro Histórico), levando comprovante de residência e de matrícula 
escolar, xerox da carteira de identidade e CPF e duas fotos 3x4. A seleção será feita 
através de teste em data e local a serem anunciados. 

TV Pelourinho 
Rua das Laranjeiras, 16, 1º andar - Pelourinho 
CEP 40.026-230 Salvador Bahia Brasil 
Tel: (71) 3419.2070/2071/2068 
Horário: Das 09 às 12h e das 14 às 18h, de segunda a sexta-feira 
Site: www.tvpelourinho.com.br 
E-mail: tvpelourinho@tvpelourinho.com.br 
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+ Cultura - Microprojetos Mais Cultura na Bahia 

 

 
 
Selecionados no edital foram anunciados por ocasião da abertura da Conferência Estadual 
de Cultura. 
Semiárido baiano recebe R$ 3 milhões para financiar 243 projetos e beneficiar jovens da 
região 
 
O ministro da Cultura, Juca Ferreira, e o governador da Bahia, Jaques Wagner, abriram 
nessa quinta-feira, 26 de novembro, à noite, a III Conferência Estadual de Cultura da 
Bahia, no Centro de Convenções de Ilhéus. O principal objetivo do encontro, que acontece 
até domingo (dia 29), é debater e elaborar propostas a serem encaminhadas para a 
coordenação da II Conferência Nacional de Cultura, que será realizada em Brasília, no 
próximo ano. 



Durante o evento, a secretária de Articulação Institucional do MinC e coordenadora 
executiva do Programa Mais Cultura, Silvana Meireles, e o secretário de Cultura da Bahia, 
Márcio Meirelles, anunciaram os projetos selecionados no edital Micro projetos Mais 
Cultura, do Ministério da Cultura. A ação destinará R$ 3 milhões para financiar 243 
projetos, beneficiando jovens de 211 municípios do semiárido baiano nos 24 territórios de 
identidade do estado. 
 
O objetivo do Microprojetos Mais Cultura é promover a diversidade cultural da região do 
semiárido brasileiro por meio do financiamento não reembolsável de projetos de artistas, 
grupos artísticos independentes e pequenos produtores culturais da região. As iniciativas 
contempladas, nas mais diversas linguagens, têm como beneficiários ou proponentes 
jovens entre 17 e 29 anos. 
 
“Este é o primeiro edital do Ministério da Cultura específico para o semiárido, região de 
grande riqueza cultural, mas historicamente sem acesso a financiamento para pequenas 
produções. Com essa ação, por meio de parceria com governos estaduais e Banco do 
Nordeste, estamos democratizando o acesso a crédito para apoiar as múltiplas expressões 
culturais do semiárido, contribuindo para promover a cidadania e a autoestima de milhares 
de jovens”, destacou a secretária Silvana Meireles. 
 
Para o secretário Márcio Meirelles, o projeto consolida a política de descentralização que a 
Bahia vem desenvolvendo em parceria com o Ministério da Cultura. “Em 2009, passamos a 
apoiar 150 Pontos de Cultura em todos os territórios de identidade do estado, e agora 
usamos o mesmo critério de distribuição territorial dos recursos para selecionar os 243 
projetos que irão contribuir para impulsionar a produção cultural do semiárido baiano, 
dentro de uma política afirmativa de redução da pobreza e promoção do desenvolvimento 
social através da cultura”, ressaltou. 
 
De acordo com ele, o sucesso do edital na Bahia, que contou com 1.166 inscritos de 231 
cidades, reafirma a possibilidade de construção de um pacto federativo entre as esferas 
federal, estadual e municipal para promoção do desenvolvimento cultural em todo o 
estado. “Considero um projeto piloto, porque pela primeira vez trabalhamos em parceria 
com o governo federal e com os municípios, que se responsabilizaram pela realização das 
inscrições e pré-seleção dos projetos”, conclui. 
O Microprojetos é uma ação do Programa Mais Cultura, que integra a Agenda Social do 
Governo Federal e visa promover o acesso da população a bens e serviços culturais. Na 
Bahia, a iniciativa é desenvolvida em parceria com a Fundação Nacional de Artes 
(Funarte/MinC); Secretaria Estadual de Cultura, através da Superintendência de Cultura 
(Sudecult); e Fundação Cultural do Estado da Bahia (Funceb), com o apoio do Banco do 
Nordeste (BNB), por meio do Instituto Nordeste Cidadania (INEC). 
 
A lista dos projetos contemplados estará disponível nos sites do Ministério da Cultura, no 
link Editais e Premiações, Programa Mais Cultura, da Funarte, da Funceb, do BNB e do 
INEC. 
 
(Texto: Rafael Ely, SAI/MinC, com informações da Ascom Secult-BA) 


