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Dica da semana
Dia 2 de fevereiro é dia de festa no mar, salve a Senhora dos católicos e também
Yemanjá. Para aqueles que têm fé ou, simplesmente, para aqueles que admiram as
ricas manifestações culturais da cidade do Salvador a dica da semana é apreciar a
tradicional entrega de presentes nas águas do mar no bairro do Rio Vermelho. A
sugestão a todos, independente de crença, é levar flores, espelhos, sabonetes e
perfumes para a Rainha das águas, se integrar a festa e desfrutar do clima e da energia
do momento.
Como não pode faltar nas festas populares o sagrado e o profano caminham juntos, por
isso, outra pedida são as festas que ocorrem nas imediações do Rio Vermelho.
A região estará repleta de opções como: bares que oferecem música ao vivo,
restaurantes e baianas de acarajé. Tem festa para todos os gostos. É orar e agitar.

Por Fabiana Baqueiro, Relações Públicas da Ascom/UNEB.
_________________________________________________________________

EM SALVADOR
Quinta-Feira, 28/1
TEATRO
Minifestival de dramaturgia quatro cravos para Exu
O minifestival é resultado de um trabalho para a formação de novos dramaturgos na
Bahia. O evento traz quatro autores emergentes, Tassio Ferreira, Cristiane Barreto,
Gildon Oliveira e Bárbara Pessoa, que estréiam textos inéditos. Assim nasceram as
histórias de Quatro cravos para Exu: “Cipriano”, em que é contada a história de um
homem obstinado com a idéia de enriquecer e que acredita na conversão à fé
protestante para atingir seus objetivos; “Meninas de Short e sem rosto”, cujo enredo

aborda a realidade de meninas pobres e o seu dia a dia em uma feira popular;
“Alfazema e Suor”, que apresenta um homem e sua amante, seus diferentes anseios e
desejos dentro daquela relação afetiva; e “Pensando Bem”, que apresenta os conflitos
de um casal em crise, discutindo a relação juntamente com seus pensamentos, que se
materializam em cena e se expressam de forma autônoma. As produções “Cipriano” e
“Meninas de Short e sem rosto” serão exibidas às 19h e “Pensando Bem” e “Alfazema e
Suor”, às 20h30.
Teatro Gamboa Nova
19h e 20h30
R$ 5
(71) 3329-2418

MÚSICA
Bopsamba
Tito Bahiense faz show reunindo samba e jazz. Dividindo o palco com ele o ator, poeta e
letrista Manuca Almeida, com composições inéditas e muita sonoridade.
Tom do Sabor
22h
R$ 15
(71) 3334-5677

EXPOSIÇÃO
Elas
Mulheres que trançam a palha de piaçava, na Costa do Coqueiros. Mulheres que fazem
artesanato com o licuri, na Costa dos Coqueiros. Mulheres que trabalham o sisal, em
Valente. Estas são algumas das personagens inspiradoras da exposição Elas, que a
artista plástica e designer soteropolitana Andréia Caetano monta em telas em acrílica.
Espaço Calasans Neto, Pituba
8h às 20h e 14h às 20h
R$ Entrada franca
(71) 3525-9720

Sexta-Feira, 29/1
CINEMA
Praça Saens Peña

Paulo, professor, e Teresa, gerente de uma lanchonete, têm um casamento sólido, uma
filha adolescente e o sonho de ter sua casa própria. Ao receber a proposta de escrever
um livro sobre a Tijuca, bairro em que moram no Rio de Janeiro, Paulo enche-se de
esperança de melhorar a vida da família. Aos poucos, esse sentimento vai se
transformando em um drama familiar, que coloca em risco o relacionamento do casal.

Cinema da UFBA
16h30
R$ 14 e 7
(71) 3235-9879

TEATRO
Alegria de viver

A peça conta a história de um escultor que apaixona-se por sua obra, uma escultura
perfeita. Numa atmosfera de sonho a escultura ganha vida, e juntos criador e criação
partem em busca da força e beleza da alegria de viver. Alegria de Viver é um convite ao
encontro da felicidade em cada um, um olhar sobre o amor e a vida.
Teatro Sesi Rio Vermelho
20h
R$ 16 e 8
(71) 3535-3020

Sábado, 30/1
MÚSICA
Cascadura
A veterana banda de rock faz show se despedindo do álbum Bogary. No repertório uma
seleção especial com foco no já referido álbum. Para quem deixar o nome na Lista
Groove (Orkut) os ingressos custam R$ 15.
Groove Bar
22h
R$ 20
(71) 3267-5124

CINEMA
Lula, o filho do Brasil
O filme narra a trajetória pessoal de Lula, desde seu nascimento até sua chegada na
“cidade grande”. Retoma ainda os grandes momentos de seu histórico de militância,
especialmente o ano de 1980, quando 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. "Lula, o Filho do Brasil" conta a saga da família
Silva, uma saga igual a de tantas outras famílias Silva do Brasil.
Cine XIV
14h30 e 17h
R$ 5
(71) 3321-1948

Domingo, 31/1
MÚSICA
Pedro Luis e A Parede
O Projeto Música no Parque traz o grupo Pedro Luis e A Parede para mostrar ao público
baiano o repertório do álbum mais recente, “Ponto Enredo”, produzido por Lenine. As
canções que compõem o álbum são de autoria de Pedro Luis, com algumas parcerias.
Anfiteatro Dorival Caymmi, Parque da Cidade
11h
R$ Entrada franca
Não informado

EVENTO
Coletivo Livre
A Feira reúne arte, moda e música. Com exposição, stands e atrações artísticas.
 Bar Bebedouro, Rua da Paciência, Rio Vermelho
16h às 21h
R$ Entrada franca
Não informado

Segunda-Feira, 1°/2
CINEMA
Julie & Julia

O filme é uma adaptação de duas autobiografias de sucesso: ''Julie & Julia'', de Powell, e
''My Life in France'', de Julia Child. Na narrativa são intercalas as vidas de duas mulheres
que, apesar de separadas pelo tempo e pelo espaço, descobrem que com a combinação
certa de paixão e coragem, tudo é possível.
Cinema do MAM
13h15 e 18h
R$ 13 e 6,5
(71) 3329-5727

EXPOSIÇÃO
Tamplastia

Tamplastia consiste em instalação do artista Ramon Melo, graduado em Artes Visuais
pela Escola de Belas Artes da UFBA. Com curadoria de Patrícia Rosa, a mostra fica
aberta ao público até o dia 8 de fevereiro.
Museu Carlos Costa Pinto

14h30 às 19h
R$ Entrada franca
(71) 3336-6081

Terça-Feira, 2/2
EXPOSIÇÃO
Coletiva de verão

A exposição reúne entalhes e esculturas, em madeira e ferro, telas a óleo e acrílica,
xilogravura, cerâmica de diversos artistas plásticos, com obras que vão do abstrato ao
figurativo.
Panorama Galeria de Arte, Rio Vermelho
9h30 às 12h e 14h às 18h
R$ Entrada franca
(71) 3248-0237

MÚSICA
Clube do Samba
Dando continuidade a já tradicional roda de samba do Clube do Samba, no dia 2
acontece mais uma apresentação do grupo. Muito ritmo, musicalidade e o melhor da
tradição baiana.
Bar Fundo do Cravinho, Pelourinho
19h
R$ 3
(71) 9233-5438

Quarta-Feira, 3/2
CINEMA
À procura de Eric
O carteiro Eric Bishop é fã de futebol, mas tem sentido que sua vida está sendo
desperdiçada. Ele não consegue enfrentar sua ex-esposa, por quem foi apaixonado há
30 anos, apesar das suas várias tentativas. Sua forma de relaxar é fumando um
baseado, levando-o a ter visões com o ex-jogador Eric Cantona, que passa a lhe dar
conselhos.
Cinema do MAM
15h40 e 20h25
R$ 12 e 6
(71) 3329-5727

TEATRO

Ronco da madrugada

O Ronco da Madrugada nasce do encontro entre amigas que amam música, poesia e
madrugada. Essa confluência aspira levar ao palco as particularidades de cada um: a
malemolência do timbre leve e gravíssimo de Aline Lobo, a doçura do canto de Juliana
Leite e a força cênica de Larissa Lacerda, bem como o quarto elemento gerado pelo
prazer e pela reunião do grupo (cantoras, banda e produção).
Teatro XVIII
20h
R$ 5
(71) 3322-0775

EM JUAZEIRO
CONGRESSO
Congresso de Educação do São Francisco

O II Congresso de Educação do São Francisco pretende reunir profissionais das diversas
áreas da educação que ministrarão palestras, conferências e apresentação de trabalhos
com temas de interessa e repercussão para os profissionais da área, mostrando-se uma
grande oportunidade para a socialização de conhecimentos. As atividades acontecerão
entre as cidades irmãs, Petrolina - PE e Juazeiro - BA. Profissionais destacados estarão
presentes, a exemplo de Rubem Alves, Tânia Zagury, Max Hatinger, Edileide Castro e
Hamilton Werneck.
 Auditório do Grande Hotel de Juazeiro / SESC de Petrolina
 29 e 30 de Janeiro
R$ 25 (por atividade)
87 3863-4676 / 0800 702 7585
 http://www.congressopetrolina.com.br/cesf2/site/content/valores

TEATRO
Janeiro Tem + Arte
“Janeiro Tem + Arte” é um festival realizado pelo Serviço Social do Comércio de
Petrolina (Sesc Petrolina) com atrações artísticas nas linguagens de teatro, música,
dança e artes visuais. Entre os destaques está o show Las Canciones, com a intérprete
Fabiana Santiago e as produções A Dona da História (Teatro/Trup Errant & Pé Nú Palco)
e De Dentro (Dança/Qualquer Um dos 2 Companhia de Dança). Os ingressos para os
espetáculos poderão ser adquiridos com 1h de antecedência do início da atração.
 Auditório do SESC de Petrolina
 De 28 a 31 de Janeiro
R$ 1
 http://www.guiajuazeiro.com/eventos41.php

EM BARREIRAS
EXPOSIÇÃO
Artes Plásticas
Com o objetivo de resgatar e valorizar os artistas da região, a prefeitura de Barreiras,
através do departamento de Cultura está realizando uma exposição de Artes plásticas do
pintor Inácio Cordeiro. O projeto de exposição se estenderá até o final do mês de
janeiro. O evento busca oportunizar e repensar o mundo através da arte, aprofundando
o trabalho e as linguagens artísticas e a fornecer subsídios para a compreensão do papel
da arte e da cultura na sociedade atual.
 Palacete das Artes
 Até 31 de Janeiro Das 8h às 22h
R$ Entrada Franca
 http://www.barreiras.ba.gov.br/site/index.html

EM CAETITÉ
CONCURSO
Jornada Pedagógica 2010
Com o intuito de aprimorar as práticas pedagógicas aplicadas em sala de aula e de
proporcionar a troca de experiências, a Secretaria Municipal de Educação de Caetité,
realiza a Jornada Pedagógica do município. O tema do evento é “Caetité 200 anos de
Educação”, em homenagem ao segundo centenário da nossa cidade.A programação
inclui apresentação cultural, mesa-redonda, palestras e oficinas, para os profissionais
das Unidades Escolares da rede municipal de ensino.
 Não informado
 De 01 a 04 de Fevereiro
R$ Inscrições Gratuitas
 http://www.caetite.ba.gov.br/noticias.asp?cod=216

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, 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
 20h50
R$ Não Informado
 (76) 3613-6305

Atividade Paranormal
Atividade Paranormal conta a história de Katie e Micah, um jovem casal que ao se
mudar para uma nova casa, passam a ser perturbados por uma estranha presença. O
“visitante” pode ou não ser demoníaco, mas uma coisa é certa: está ali e é ativo
especialmente durante a noite, enquanto eles dormem.
 Starplex 02
 21h
R$ Não Informado
 (76) 3613-6305

Lula, O Filho do Brasil
O filme narra a trajetória pessoal de Lula, desde seu nascimento até sua chegada na
“cidade grande”. Retoma ainda os grandes momentos de seu histórico de militância,
especialmente o ano de 1980, quando 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. "Lula, o Filho do Brasil" conta a saga da família
Silva, uma saga igual a de tantas outras famílias Silva do Brasil.
 Starplex 02
 16h20
R$ Não Informado
 (76) 3613-6305

Sherlock Holmes

O detetive Sherlock Holmes e seu fiel parceiro John Watson envolvem-se em uma
batalha contra o crime na Inglaterra, utilizando suas habilidades físicas e mentais.
 Starplex 02
 14h, 18h40
R$ Não Informado

 (76) 3613-6305

EM SANTO ANTÔNIO DE JESUS
CINEMA
Lula, O Filho do Brasil
O filme narra a trajetória pessoal de Lula, desde seu nascimento até sua chegada na
“cidade grande”. Retoma ainda os grandes momentos de seu histórico de militância,
especialmente o ano de 1980, quando 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. "Lula, o Filho do Brasil" conta a saga da família
Silva, uma saga igual a de tantas outras famílias Silva do Brasil.

 Cine Itaguari 1
 16h30, 18h30
R$ Não Informado
 (75) 3631-7224

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 Itaguari 1
 16h30, 18h30
R$ Não Informado
 (75) 3631-7224

Julie & Julia

O filme é uma adaptação de duas autobiografias de sucesso: ''Julie & Julia'', de Powell, e
''My Life in France'', de Julia Child. Na narrativa são intercalas as vidas de duas mulheres
que, apesar de separadas pelo tempo e pelo espaço, descobrem que com a combinação
certa de paixão e coragem, tudo é possível.

 Cine Itaguari 2
 17h, 20h
R$ Não Informado
 (75) 3631-7224

EM TEIXEIRA DE FREITAS
CINEMA
Lula, O Filho do Brasil
O filme narra a trajetória pessoal de Lula, desde seu nascimento até sua chegada na

“cidade grande”. Retoma ainda os grandes momentos de seu histórico de militância,
especialmente o ano de 1980, quando 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. "Lula, o Filho do Brasil" conta a saga da família
Silva, uma saga igual a de tantas outras famílias Silva do Brasil.

 Cine Teixeira 2
 17h30, 20h30
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
 17h, 20h
R$ Não Informado
 (73) 3291-5393

FaçArte
O Faça Arte dessa semana traz um vídeo-documentário produzido como trabalho final
de curso por Carina Gazar e Renata Freitas, formandas do curso de Comunicação da
Universidade Federal da Bahia. O vídeo trata da importância da Feira de São Joaquim no
processo de construção identitária do povo da Bahia e aborda a estreita relação entre a
feira e o candomblé. O filme traz depoimentos de feirantes, importantes estudiosos da
área e referências religiosas.
Para ver o vídeo acesse http://www.dailymotion.com/video/xbr994_encruzilhada_school
Bom filme!
_______________
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