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Dica da semana
Como todos nós sabemos, infelizmente, final e início do ano são períodos
muito complicados para a Fundação de Hematologia e Hemoterapia da
Bahia, a HEMOBA, órgão encarregado de coordenar a política nacional de
sangue no Estado, e que nesse período, sofre com a grande demanda de
bolsas de sangue decorrentes do aumento do número de acidentes e
ocorrências geradoras de carência sanguínea. Além disso, com a chegada
do Carnaval, essa necessidade torna-se ainda mais iminente. Sendo assim,
a HEMOBA pede sua ajuda, lembrando que doar sangue é um gesto de
solidariedade. O endereço do Hemocentro da Bahia é Av. Vasco da Gama,
s/nº, Complexo HGE/Hemoba/Cican, Rio Vermelho, Salvador-BA. Para mais
informações basta entrar em contato com o número 0800 071 0900 ou
acessar o site www.hemoba.ba.gov.br.
Por Leonardo Carvalho, Repórter Fotográfico da Ascom/UNEB.

EM SALVADOR
Quinta-Feira, 7/1
TEATRO
Todos ao palco
O grupo Todos ao palco apresenta-se com os espetáculos: Chapéuzinho
Vermelho, às 15h e 16h30; Pra riba cordel, às 15h e 20h; e Tributo a Plínio
Marcos.

 Teatro Castro Alves
 15h, 16h30 e 20h

R$ 10
 (71) 3117-4899

A sacanagem da outra
Humor, mistério, romance e ficção científica em trama inusitada.

 Cabaré dos Novos, Teatro Vila Velha
 20h
R$ 10 e 5
 (71) 3083-4600

EXPOSIÇÃO
Três décadas de fotografias
A exposição reúne 40 imagens de acervo pessoal da curadora e
pesquisadora Rosely Nakagawa. Registros da passagem do tempo entre as
grandes expressões da fotografia nacional.

 Caixa Cultural
 Das 9h às 18h
R$ Entrada franca
 (71) 3421-4200

MÚSICA
Elza Soares e Sambatrônica

A musa que possui o ritmo sincopado dos morros cariocas, conseguindo
expressar a pungência do samba através da sua voz rouca, e que foi
premiada em no ano 2000 como “Melhor Cantora do Milênio” pela BBC de
Londres, canta no Centro Histórico de Salvador. Fazendo as honras do palco
estará a banda baiana Sambatrônica.
 Pç. Pedro Arcanjo, Pelourinho
 21h
R$ Entrada franca
 (71) 3117-6456

Sexta-Feira, 8/1
CINEMA
Abraços partidos
Há 14 anos o cineasta Mateo sofreu um trágico acidente, no qual perdeu a
visão e sua grande paixão, Lena. Sofrendo aparentemente de perda de

memória, abandonou sua persona de cineasta e preservou apenas sua
faceta de escritor, cujo pseudônimo é Harry. Um dia Diego, o filho de sua
antiga e fiel diretora de produção, sofre um acidente e Harry vai ao seu
socorro. Quando o jovem indaga sobre seus dias de cineasta o amargurado
homem revela se lembrar de detalhes marcantes de sua vida e do acidente.
 Cinema do MAM
 16h e 20h20
R$ 14 e 7
 (71) 3329-5727

TEATRO
Estão voltando as flores

O Grupo Tran Chan apresenta a história, canções e relações das cantoras da
Era do Rádio e seu público.

 Cabaré dos Novos, Teatro Vila Velha
 18h
R$ 20 e 10
 (71) 3083-4600

Cabaré da raça
O espetáculo mistura linguagens para abordar a negritude nos dias atuais.

 Teatro Vila Velha
 20h
R$ 20 e 10
 (71) 3083-4600

MÚSICA
Manaiá
Acompanhada do músico Mário Pereira, no violão e Carlinhos Ruela, na
percussão, Manaiá traz no repertorio composições consagradas da MPB e do
samba, além de destacar canções dos mestres da Bossa Nova Tom Jobim e
Vinicius de Moraes e passear pela obra de Chico Buarque. A cantora
contempla ainda canções inéditas de compositores baianos.

 Buteco, Pituba
 20h
R$ 5
 Não informado

Sábado, 9/1

CINEMA
Casamento silencioso
Bem no dia de uma festa de casamento em uma pequena aldeia romena,
morre Josef Stálin, e qualquer tipo de comemoração é proibida. Entretanto,
a família dos noivos e os convidados decidem dar um jeito e não estragar a
comemoração.

 Cinema do MAM
 14h10 e 18h25
R$ 16 e 8
 (71) 3329-5727

MÚSICA
Pele, osso e ousadia
Zéu Brito, acompanhado do seu violão e de muita irreverência, canta e
conta histórias.
 Tetro Vila Velha
 20h
R$ 20 e 10
 (71) 3083-4600

Jam no MAM
Ivan Bastos, Paulo Mutti, André Magalhães e André Becker comandam o
Jam. Os músicos apresentam repertório com jazz internacional, standards
do jazz, blues e bossa.

 MAM
 18h
R$ 4 e 2
 (71) 3117-6130

LITERATURA
Projeto biblioteca móvel
Durante todos os sábados do mês de janeiro o Porto da Barra, um dos mais
tradicionais cartões postais de Salvador, sediará a mais nova atividade
cultural da capital baiana. O Projeto Biblioteca Móvel no Verão apresenta
programação com leituras, jogos recreativos e outras atividades educativas.
 Porto da Barra
 Das 8h às 12h
R$ Entrada franca

 Não informado

Domingo, 10/1
TEATRO
Domingo no TCA: Jeremias, profeta da chuva
Jeremias, Profeta da Chuva, a décima quarta montagem do Núcleo de
Teatro do TCA, é ambientado no sertão real, imaginário e místico, para falar
dos homens que interpretam os sinais da natureza e realizam experiências
peculiares para predizer se haverá bom ou mau inverno para a lavoura e a
pecuária. São, geralmente, agricultores e comerciantes da região, a quem o
povo consulta por tradição. A montagem também faz um paralelo com
Jeremias, o profeta da Bíblia que anunciou a destruição de Jerusalém por
Nabucodonosor. No palco, personagens e cenas típicas do Nordeste, como o
teatro de bonecos, a feira livre, os ex-votos, o forró, profetas, repentistas e
rezadeiras.

 Teatro Castro Alves
 11h
R$ 1
 (71) 3117-4899

A lenda do dragão encantado
A peça narra a história de um jovem centauro que tenta resgatar a princesa
aprisionada por um deus em corpo de dragão.
 Teatro Vila Velha
 16h
R$ 10 e 5
 (71) 3083-4600

CINEMA
Coco antes de Chanel
A produção conta a história de Gabrielle Chanel, de órfã teimosa a lendária
estilista de alta-costura. Ao longo de uma jornada extraordinária Chanel
personificou a mulher moderna e se tornou um símbolo atemporal de
sucesso, liberdade e estilo.

 Shopping Paseo, Itaigara
 18h25
R$ 18 e 9
 (71) 3015-6867

Segunda-Feira, 11/1
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, dá à luz o 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. Lula, o Filho
do Brasil conta a saga da família Silva, uma saga igual a de tantas outras
famílias Silva do Brasil.

 Cinema do Museu
 13h20, 15h45, 18h10 e 20h35
R$ 13 e 6,5
 (71) 3338-2241

Hanami - Cerejeiras em Flor
Apenas Trudi sabe que seu marido Rudi está sofrendo de uma doença
terminal e ela precisa decidir se vai contar a ele ou não. O médico sugere
que eles façam algo juntos, como realizar um velho sonho. Trudi decide não
contar ao marido sobre a gravidade de sua doença e aceita o conselho do
médico. Em uma viagem que Rudi aceita fazer com a esposa, ela morre
repentinamente. Rudi fica devastado e não tem a menor idéia do que fazer.


 Espaço Unibanco de Cinema
 16h40, 19h e 21h20
R$ 10 e 5
 Não informado

Terça-Feira, 12/1
EXPOSIÇÃO
Marighella
A exposição, em memória aos 40 anos da morte de Marighella, relembra a
história do ícone do combate à ditadura militar no Brasil. Traça o perfil e a

trajetória de vida de Carlos Marighella a partir de livros, textos, imagens e
depoimentos, além de textos escritos pelo próprio Marighella.

 Foyer do TCA
 13h
R$ Entrada franca
 (71) 3117-4899

CINEMA
É proibido fumar
Baby é uma professora de violão, romântica e solitária, que deseja
ardentemente viver uma grande paixão. Com a mudança de Max, um
músico de bar recém-separado, para o apartamento vizinho ao seu Baby
tem a chance de realizar seu sonho. Mas para conquistar o amor ela terá
que abrir mão de seu mais antigo e fiel companheiro, o cigarro.
 Cine XIV
 17h
R$ 5
 (71) 3321-1948

MÚSICA
Ensaio micro trio
A banda apresenta releituras de marchinhas e músicas históricas do
carnaval baiano.

 Cabaré dos Novos, Teatro Vila Velha
 19h
R$ 10 e 5
 (71) 3083-4600

Quarta-Feira, 13/1
MÚSICA
Canto in verso

O grupo Canto in verso apresenta repertório em que une música e poesia
em um espetáculo moderno e inovador.

 Cabaré dos Novos, Teatro Vila Velha
 20h
R$ 20 e 10
 (71) 3083-4600

CINEMA E VÍDEO
Quem já Nasce Diesel... Corações Abafados
Documentário de longa metragem que mostra o duro cotidiano dos
caminhoneiros nas lindas paisagens das estradas da Bahia, mas também, as
situações curiosas, que marcam a realidade social desses trabalhadores. É
um filme de estrada.
 Sala Walter da Silveira
 19h
R$ Entrada franca
 (71) 3116-8100

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
 18h25
R$ 12 e 6
 (71) 3235-9879

EM CAMAÇARI
FESTA DO PADROEIRO
Homenagem ao Padroeiro da Cidade São Thomaz de Cantuária
Camaçari realiza festa em homenagem ao padroeiro São Thomaz de
Cantuária. Os fiéis se reúnem a partir das 5h, em uma carreata que sai da
Praça do Alto da Cruz em direção a Igreja Matriz, na Praça Desembargador
Montenegro onde ocorrerão todas as atividades previstas. A festa de
homenagem ao Santo conta ainda com uma missa campal, uma passeata, e
às 20h com queima de fogos, quermesse e apresentação da Banda
Municipal de Camaçari (Bamuca).
 Praça Desembargador Montenegro – Igreja Matriz
 7 de Janeiro
R$ Entrada Franca
 http://www.camacari.ba.gov.br/detalhe_noticia.php?cod_noticia=5852

EM JUAZEIRO
CONCURSO
Concurso de Fotografias Urbanas
Incentivar a criatividade e a difusão da produção artístico-cultural através da
arte fotográfica. Esta é a intenção do terceiro concurso de fotografias
urbanas de Pernambuco “Nação cultural/2009”. Organizado pela Fundação
do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco (FUNDARPE), o concurso
pretende mostrar o ambiente das cidades pernambucanas, ruas, praças e
construções. As inscrições devem ser feitas até 08 de janeiro. As fotografias
inscritas devem ter como tema: Cidades/Paisagens contemporâneas.
 Unicamente via Internet
 Até 8 de janeiro
R$ Entrada Franca
 (71) Não Informado
 http://www.nacaocultural.pe.gov.br/ ou http://www.fundarpe.pe.gov.br/

EM ALAGOINHAS
CINEMA
2012

A cultura Maia afirma que a terra, como a gente conhece, terá um fim no
ano de 2012. A teoria revela que o fim da terra começa com o alinhamento
planetário e uma inversão dos pólos da Terra após um grande tsunami.
Após isto o caos se instala e o planeta começa a se tornar inabitável.

 Cine Laguna
 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
 14h30, 1730 e 20h30
R$ Não Informado
 (76) 3613-6305

Lula, O Filho do Brasil
O filme mostrará da infância de Luiz Inácio Lula da Silva até a morte de sua
mãe, Eurícide Ferreira de Mello, conhecida como Dona Lindu, enquanto ele
estava preso após ser acusado de liderar greves ilegais no ABC, São Paulo.
 Starplex 02
 14h, 16h20, 18h40 e 21h
R$ Não Informado
 (76) 3613-6305

EM SANTO ANTÔNIO DE JESUS
CINEMA
Lula, O Filho do Brasil
O filme mostrará da infância de Luiz Inácio Lula da Silva até a morte de sua
mãe, Eurícide Ferreira de Mello, conhecida como Dona Lindu, enquanto ele
estava preso após ser acusado de liderar greves ilegais no ABC, São Paulo.

 Cine Itaguari 1
 17h30, 18h10, 20h40
R$ Não Informado
 (75) 3631-7224

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

FaçArte
Morte e Vida Severina

João Cabral de Melo Neto
"...E não há melhor resposta
que o espetáculo da vida:
vê-la desfiar seu fio,
que também se chama vida,
ver a fábrica que ela mesma,
teimosamente, se fabrica,
vê-la brotar como há pouco
em nova vida explodida;
mesmo quando é assim pequena
a explosão, como a ocorrida;
mesmo quando é uma explosão
como a de há pouco, franzina;
mesmo quando é a explosão
de uma vida severina."
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