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Dica da Semana
Carnaval chegando... O momento do cair das máscaras se aproxima! E você o que acha
desta festa baiana? Qual tal falar um pouquinho sobre isso e ainda ganhar um dinheiro
extra? A Eletrocooperativa, em parceria com a Secretaria de Cultura da Bahia, convoca a
sociedade a pensar sobre o Carnaval baiano através da chamada criativa Que carnaval você

sonha viver na Bahia?

Qual o seu ponto de vista? Sob que perspectiva você observa esta expressão popular?
Desejo, sonhos, capitalismo, mercado, alegria, miséria, desigualdades, representações,
expressões...
A Dica desta semana é um convite à criação! Através de imagens, áudios e vídeos, tendo
como base a chamada criativa, o projeto busca auxiliar a compreensão de como a sociedade
percebe essa festa, quais seus elementos, o que está se perdendo, como melhorar. O
propósito desta iniciativa é dar voz para a livre expressão, incentivando a criação artística e
aumentando a visibilidade de novos criadores. As 75 (setenta e cinco) melhores criações
serão remuneradas com a quantia de R$300,00 (trezentos reais). Inscreva-se no portal:
www.eletrocooperativa.org.br e mande a sua produção até dia 11 de Fevereiro para
participar da seleção! Boa sorte!

Por Rebeca Lisbôa, Relações Públicas da Ascom/UNEB.

EM SALVADOR
Quinta-Feira, 21/1
CINEMA
Ah... O amor!
O filme conta o que acontece na vida de seis casais depois do “e viveram felizes para
sempre”. Entre o natal e o dia dos namorados na Itália, França e Nova Zelândia, somos

apresentados aos momentos distintos de seus relacionamentos em que eles se encontram,
desde o divórcio e a batalha sobre quem não fica com a custódia dos filhos ao reencontro
com um ex-amor às vésperas do casamento, celebrando o amor entre lágrimas e risadas.
 Cinema da UFBA
 16h20
R$ 14 e 7
 (71) 3235-9879

Sherlock Holmes
O filme retoma as clássicas aventuras do detetive que, sempre guiado pela lógica, utiliza-se
de seu brilhante intelecto, e de habilidades marciais letais, para desvendar uma trama
diabólica e mortal que poderá destruir a Inglaterra, enfrentando o misterioso Blackwood.
 Espaço Unibanco de Cinema Glauber Rocha
 13h40, 16h10, 18h40 e 21h10
R$ 14 e 7
 (71) 3011-4706

MÚSICA
Soraya Aboim

Dando continuidade ao projeto Rodas de Música a cantora Soraya Aboim realiza uma roda
de música popular, informal e aconchegante, acompanhada de violão e percussão. O show
tem caráter de sarau, e a apresentação do dia 21 tem como tema a bossa nova. Para ficar
ainda melhor Soraya Aboim convida Fernando de Oliveira, Gica Rodrigues e Everton (O
Poeta).

 Pátio do Teatro ICBA
 20h
R$ 10
 (71) 3337-0120

EXPOSIÇÃO
40 anos sem Marighella

A exposição traça o perfil de Carlos Marighella, símbolo da resistência contra a ditadura
militar no Brasil. Expostas cartas, imagens, livros, depoimentos e textos do próprio
Marighella, que atuou em lutas de trabalhadores e pela liberdade.

 Foyer do Teatro Castro Alves
 Das 13h às 18h
R$ Entrada franca
 (71) 3117-4899

Sexta-Feira, 22/1
TEATRO

Minifestival de dramaturgia
O evento apresenta quatro novos autores que estréiam textos inéditos. As montagens são
resultado da oficina de extensão realizada pela Escola de Teatro da UFBA e narram história
que perpassam pela ambição humana, os conflitos afetivos, a realidade dos conflitos sociais
e a fé.

 Teatro Gamboa Nova
 A partir das 19h
R$ 5
 (71) 3329-2418

Alegria de Viver

A peça narra a história de um escultor que se apaixona por sua obra. Na atmosfera de um
sonho a escultura ganha vida e juntos, criador e criação, partem em busca da força e beleza
da alegria de viver.
 Teatro Sesi Rio Vermelho
 20h
R$ 16 e 8
 (71) 9138-3233

CINEMA
Coco antes de Chanel
Filme conta a história de Gabrielle Chanel, que começa a vida como uma órfã teimosa e, ao
longo de uma jornada extraordinária, se torna a lendária estilista de alta-costura que
personificou a mulher moderna e se tornou um símbolo atemporal de sucesso, liberdade e
estilo.
 Cinema do Museu
 20h30
R$ 14 e 7
 (71) 3338-2241

MÚSICA
Anacê

Mais um verão, mais um ano do projeto O Cedo e Sentado, na Boomerangue. Desta vez a
Anacê e os convidados, Aguarraz e Irmãos, apresentarão covers de nomes como Madonna,
Carla Bruni, Cranberries, Jackson 5, Jack Johnson, KT Tunstall, Joss Stone, e Counting
Crows.

 Boomerangue, Rio Vermelho
 19h
R$ 12
 (71) 3334-6640

Sábado, 23/1

CINEMA
A vida íntima de Pippa Lee
Pippa Lee é uma mulher feliz, mãe orgulhosa e casada com um brilhante editor 30 anos mais
velho. Tudo vai muito bem até que seu marido decide se aposentar e sair de Nova York. Sua
vida então começa a entrar em parafuso, ela arranja um amante bem mais novo e começa a
perder o controle sobre suas ações.
 Cinema do Museu
 14h20 e 18h35
R$ 16 e 8
 (71) 3338-2241

DANÇA
Tombé
O espetáculo mistura, de forma descontraída, estereótipos e rituais do mundo da dança.

 Teatro Vila Velha
 20h
R$ 10 e 5
 (71) 3336-1384

MÚSICA
Socorro Lira
Em A canção a cantora paraibana Socorro Lira faz uma retrospectiva de sua carreira.

Misturando gêneros nordestinos como a toada, o maracatu, os reisados e muito mais
Socorro Lira volta-se à poética regional, valorizando o que há de mais característico da nossa
cultura.

 Ciranda Café Cultura & Artes, Rio vermelho
 22h
R$ 10
 (71) 3232-4025

Marcelo Timbó
Dando continuidade às apresentações de 2009 Marcelo Timbó, o líder do grupo de samba
Batifun, apresenta seu show solo. No repertório canções inéditas, de autoria própria ou em
parceria com amigos da música, e composições que revelam as influências do músico
baiano.
 Tom do Sabor, Rio Vermelho
 22h
R$ 15
 (71) 3334-5677

Jam no MAM
O início da noite de sábado tem boa música garantida com o jazz no MAM. As apresentações
contam com uma banda base formada por Ivan Huol, Ivan Bastos, Paulo Mutti, André

Magalhães, André Becker, Rowney Scott e Orlando Costa na percussão. Mas como segue a
risca o estilo jam session nada impede a apresentação de músicos que, sem ensaio prévio,
tocam conforme a regra número um do jazz: tema e improvisação.

 Museu de Arte Moderna
 18h
R$ 5 e 2,5
 (71) 3117-6130

Domingo, 24/1
TEATRO
Áfricas
Na montagem contos e lendas que retratam pensamentos e costumes da cultura negra, sua
diversidade e magia.

 Teatro Vila Velha
 16h
R$ 20 e 10
 (71) 3336-1384

MÚSICA
Manuela Rodrigues
Em Cabe um tanto Manuela Rodrigues faz apresentação com formato intimista,
apresentando canções autorais e composições de nomes da bossa e da MPB. O show conta
ainda com a participação do pianista Saulo Gama e do guitarrista Mou Brasil.
 Teatro Gamboa Nova
 17h
R$ 5
 (71) 3329-2418

Forró das 6
Para animar o domingo a dica é curtir o forró do Quarteto Carnaíba, com participação do DJ
Malaka. Além da festa, a noite promete com um aulão de Forró!
 Os Sertões, antigo Idearium, Rio Vermelho
 18h
R$ 12 e 10
 (71) 3013-4055

Segunda-Feira, 25/1
MÚSICA

Vila do choro
O grupo Novato apresenta clássicos do chorinho, valorizando a música instrumental e a
cultura brasileira.

 Teatro ila Velha
 18h
R$ 10 e 5
 (71) 3083-4600

CINEMA
Procurando Elly
Após passar anos na Alemanha Ahmad volta ao Irã e seus amigos organizam uma
comemoração. Sem que o resto do grupo saiba, Sepideh convida para a festa a jovem Elly,
professora de sua filha. No dia seguinte, no entanto, ela desaparece misteriosamente.
 Cinema da UFBA
 14h
R$ 13 e 6,5
 (71) 3235-9879

Terça-Feira, 26/1
MÚSICA
Mostra de Guitarra Baiana e Bandolim pro Abaeté - Ano II

A Mostra tem como base o Chorinho, a Guitarra Baiana e o Bandolim, e conta com a
produção do musico Julio Caldas em parceria com a Casa da Musica do Abaeté. Completando
a festa a banda Choro Rock acompanha os convidados.

 Casa da Música, Abaeté
 19h
R$ Entrada franca
 Não informado

CINEMA
Lula, o filho do Brasil
O filme conta a trajetória pessoal de Lula, desde seu nascimento em 1945, quando , no
sertão pernambucano, Dona Lindu, uma mulher simples e de fortes valores morais, tem seu
sétimo filho, Luiz Inácio da Silva, e enfrenta o abandono do marido e as dificuldades de criar
seus filhos sozinha na “cidade grande”. Em 1980, Lula se torna o maior líder sindical do país
e emerge como uma força política renovadora. Uma vida marcada por dificuldades, perdas e
uma notável capacidade de superação.
 Cine XIV
 14h30, 17h e 19h25
R$ 5
 (71) 3321-1948

Quarta-Feira, 27/1
MÚSICA
Espiral sonoro

Renato Rivas e Fábio Eça apresentam o show Música de cabeceira. Com versatilidade e
criatividade os músicos apresentam canções e influências que os inspiram, e passeiam por
gêneros como partido alto e samba chula, aos quais agregam elementos do pop e da música
eletrônica.

 Teatro Gamboa Nova
 20h
R$ 5
 (71) 3329-2418

Aderbal Duarte
O maestro, violonista, compositor e arranjador Aderbal Duarte apresenta show com
trabalhos editados no Brasil e na Europa.

 Teatro Sesi Rio Vermelho
 20h
R$ 20 e 10
 (71) 3346-7432

EXPOSIÇÃO
Homens e Anjos
A exposição do finlandês Juha Vasku, que reside na Bahia desde 1978, e é artista plástico,
poeta e mestre de capoeira angola, propõe-se a mostrar o rosto do real em golpes diretos
que o marcam e o direcionam a simbolismos surreais.
 Galeria Moacir Moreno, Pelourinho
 Das 14h às 22h
R$ Entrada franca
 Não informado

EM IRECÊ
SEMINÁRIO E CURSO
Desenvolvimento Econômico e Social
A Prefeitura de Irecê, a Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social e Combate à Pobreza
e o Centro de Assessoria do Assuruá, realizam o Seminário e Curso de Desenvolvimento
Econômico e Social no Território de Irecê. A conferência consiste na apresentação de
palestras, seminários e mesas redondas, seguidas de debates, e contará com a participação
de Vladimir Milton Pomar, geógrafo especializado em China e ex-secretário Econômico de

Chapecó (SC).
 Auditório do Hotel Golden Palace
 21 e 22 de Janeiro Das 8h às 18h
R$ Gratuito
74 3641-3116
 http://www.irece.ba.gov.br/noticias_view.asp?ID=607

EM CAMAÇARI
LAVAGEM
Festas Tradicionais
O ciclo de festas tradicionais de Camaçari continua com a lavagem de Guarajuba e Monte
Gordo. A atividade consiste em um cortejo de oito quilômetros, composto por 100 baianas,
filhos de Ghandi, banda de sopro e cavaleiros com saída de Guarajuba em direção à capela
São Francisco de Assis, em Monte Gordo. Além disto, a programação contempla também
shows, uma missa em homenagem ao padroeiro São Francisco, uma procissão marítima, a
apresentação da Filarmônica e o tradicional Baile dos Coroas realizado na Associação de
Moradores.
 Guarajuba para Capela de São Francisco de Assis – Monte Gordo
 De 22 a 25 de Janeiro às 11h
R$ Entrada Franca
 http://www.camacari.ba.gov.br/detalhe_noticia.php?cod_noticia=5923

EM BARREIRAS
CONCURSO
Rainha e rei Momo de Barreira
A prefeitura de Barreiras está organizando o concurso Rainha e Rei Momo do carnaval de
Barreiras. A premiação este ano será de R$ 1.500,00 para 1ª colocada R$ 1.000,00 para 2ª
colocada, 3ª colocada 750,00 e para o Rei Momo R$ 1.500,00. A festa da escolha da Rainha
do Carnaval será realizada no dia 07 de fevereiro às 14h no Country Club.
 Palácio das Artes
 Inscrições Até 22 de janeiro
R$ Entrada Franca
 http://www.camacari.ba.gov.br/detalhe_noticia.php?cod_noticia=5923

EM ALAGOINHAS
CINEMA

Avatar
No futuro, Jake Sully é um ex-militar paraplégico que é levado a outro planeta, Pandora,
habitado pelo povo Na vi, raça humanóide com língua e cultura próprias. É nesse lugar que
ele lutará pela própria sobrevivência e pela vida dessas estranhas criaturas.
 Cine Laguna
 17h e 20h
R$ Não Informado
 (75) 3423-4846

EM ITABUNA
CINEMA
Avatar
No futuro, Jake Sully é um ex-militar paraplégico que é levado a outro planeta, Pandora,
habitado pelo povo Na vi, raça humanóide com língua e cultura próprias. É nesse lugar que
ele lutará pela própria sobrevivência e pela vida dessas estranhas criaturas.

 Starplex 01
 18h, 21h
R$ Não Informado
 (76) 3613-6305

Lula, O Filho do Brasil

O filme conta a trajetória pessoal de Lula, desde seu nascimento em 1945, quando , no
sertão pernambucano, Dona Lindu, uma mulher simples e de fortes valores morais, tem seu
sétimo filho, Luiz Inácio da Silva, e enfrenta o abandono do marido e as dificuldades de
criar seus filhos sozinha na “cidade grande”. Em 1980, Lula se torna o maior líder sindical
do país e emerge como uma força política renovadora. Uma vida marcada por dificuldades,
perdas e uma notável capacidade de superação.
 Starplex 02
 14h e 18h40
R$ Não Informado
 (76) 3613-6305

Sherlock Holmes
O filme retoma as clássicas aventuras do detetive que, sempre guiado pela lógica, utiliza-se
de seu brilhante intelecto, e de habilidades marciais letais, para desvendar uma trama
diabólica e mortal que poderá destruir a Inglaterra, enfrentando o misterioso Blackwood.
 Starplex 02
 16h20, 21h
R$ Não Informado
 (76) 3613-6305

EM SANTO ANTÔNIO DE JESUS
CINEMA
Lula, O Filho do Brasil
O filme conta a trajetória pessoal de Lula, desde seu nascimento em 1945, quando , no
sertão pernambucano, Dona Lindu, uma mulher simples e de fortes valores morais, tem seu
sétimo filho, Luiz Inácio da Silva, e enfrenta o abandono do marido e as dificuldades de
criar seus filhos sozinha na “cidade grande”. Em 1980, Lula se torna o maior líder sindical
do país e emerge como uma força política renovadora. Uma vida marcada por dificuldades,
perdas e uma notável capacidade de superação.

 Cine Itaguari 1
 18h10, 20h40
R$ Não Informado
 (75) 3631-7224

Planeta 51
O incrível astronauta Capitão Chuck, acredita ser o primeiro homem a descobrir o distante
Planeta 51. Mas ao explorar o local ele faz uma descoberta chocante, o planeta já é
habitado... e por pequenos seres verdes! Mal sabe Chuck que o maior medo desses seres
verdinhos é, justamente, ele – um humano! Agora Chuck conta apenas com a ajuda de seu
robô "Rover" e o seu novo amigo Lem, para escapar do terrível destino de se tornar uma
peça do Museu de Alienígenas Invasores do Planeta 51.

 Cine Itaguari 2
 17h
R$ Não Informado
 (75) 3631-7224

Atividade Paranormal
Um casal é perseguido por um espírito demoníaco dentro de sua própria casa. Dispostos a
desvendar o mistério, eles instalam câmeras por toda a casa, com as quais captam as
estranhas atividades paranormais que acontecem.

 Cine Itaguari 2
 20h
R$ Não Informado
 (75) 3631-7224

EM TEIXEIRA DE FREITAS
CINEMA
Lula, O Filho do Brasil
O filme conta a trajetória pessoal de Lula, desde seu nascimento em 1945, quando , no
sertão pernambucano, Dona Lindu, uma mulher simples e de fortes valores morais, tem seu

sétimo filho, Luiz Inácio da Silva, e enfrenta o abandono do marido e as dificuldades de
criar seus filhos sozinha na “cidade grande”. Em 1980, Lula se torna o maior líder sindical
do país e emerge como uma força política renovadora. Uma vida marcada por dificuldades,
perdas e uma notável capacidade de superação.

 Cine Teixeira 1
 20h
R$ Não Informado
 (73) 3291-5393

Avatar
No futuro, Jake Sully é um ex-militar paraplégico que é levado a outro planeta, Pandora,
habitado pelo povo Na vi, raça humanóide com língua e cultura próprias. É nesse lugar que
ele lutará pela própria sobrevivência e pela vida dessas estranhas criaturas.

 Cine Teixeira 1
 17h30, 20h30
R$ Não Informado
 (73) 3291-5393

A Princesa e o Sapo

Tiana, a primeira princesa negra da Disney, viverá uma linda história de amor e grandes
descobertas em um bairro chamado French Quarter. A animação é um conto de fadas
musical ambientado em Nova Orleans, na década de 1920, época chamada de Era do Jazz.

 Cine Teixeira 2
 17h
R$ Não Informado
 (73) 3291-5393

FaçArte
Canção de Verão

Roupa Nova

É como um sol de verão
Queimando no peito
Nasce um novo desejo
Em meu coração
É uma nova canção
Rolando no vento
Sinto a magia do amor
Na palma da mão
É verão!
Bom sinal!
Já é tempo
De abrir o coração
E sonhar...
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