
Domingo, 16 de janeiro de 2005 Cultura & Lazer DIÁRIO DO GRANDE ABC 3

Duas questões fundamentais
Crise na Orquestra Sinfônica de Sto.André e tapeçaria de Burle Marx exigem ajuda extra-Prefeitura

Alessandro Soares

As maiores polêmicas da administração
municipal da Cultura de Santo André nos
últimos quatro anos ficaram por conta da
crise institucional e financeira da Orquestra
Sinfônica e pela ausência de dedicação ao

restauro da tapeçaria do paisagista e arquiteto Roberto Burle
Marx (1909-1994). Acylino Bellisomi, de novo no posto de
secretário de Cultura, Esportes e Lazer, ainda não tem uma
solução pronta para estas questões. No caso da Sinfônica,
segundo ele, tudo dependerá da “cidade” ajudar ou do
Ministério da Cultura. No caso da tapeçaria, Bellisomi
minimizou a perda de prazo de inscrição do projeto de
restauração junto ao Fundo Nacional de Cultura do 
MinC, fato amplamente denunciado pelo Diário.

Santo André tem duas soluções públicas para financiar
projetos: o Fundo de Cultura e a Lei de Incentivo Fiscal. O
primeiro é composto por 10% da arrecadação das bilheterias
dos teatros públicos; o segundo destina R$ 900 mil em
renúncia fiscal do município para empresas interessadas em
bancar projetos de artistas vinculados à cidade. Bellisomi vai
mantê-los, mas a dificuldade encontrada pelos produtores –
captar recursos – não terá solução vinda da Secretaria. 
“Não somos especializados em captação”, afirma.

DIÁRIO: O Fundo de Cultura tem
pouca verba pública, dividida
entre muitos candidatos, e a Lei
de Incentivo Fiscal via marke-
ting cultural, poucos sabem
usar. Qual é prioridade?

ACYLINO BELLISOMI: As duas.
O Fundo é limitado pois se
não oferecemos espetáculos
de grande bilheteria, a arre-
cadação diminui. Na Lei de
Incentivo não tivemos resul-
tado ruim. Foram 38 projetos
apresentados, dos quais 15
aprovados e um (a peça Blas-
ted) já apresentado. Os outros
estão em fase de captação,
mas isso não depende da Pre-
feitura ou da Secretaria. Artis-
tas não estão acostumados a
captar recursos na iniciativa
privada. É um trabalho cada
vez mais especializado.

DIÁRIO: É possível a Secretaria
oferecer ajuda para formar
profissionais para captação de
recursos ou mesmo interme-
diar o contato entre produtores
culturais e empresas que fazem
marketing cultural?

BELLISOMI: Parece muito difí-
cil, mesmo porque na Secreta-
ria de Cultura,
Esporte e Lazer
não somos espe-
cializados em
captação. Uma
vez, Takara (Ale-
xandre Takara,
secretário adjun-
to de Cultura) e
eu fomos a uma
concessionária
de automóveis
ver se conseguía-
mos apoio para
uma atividade
cultural. Ao invés
de captar, quase
compramos um
carro. Não sabe-
ria responder se
teríamos condi-
ções de ajudar.

DIÁRIO: A Orques-
tra Sinfônica, que divulga o
nome da cidade onde se apre-
senta sob a direção empenha-
da de Flavio Florence, está em
crise. Os músicos não têm con-
dições de captar verba e bolsis-
tas tocam sem contrato. O
maestro John Neschling, titu-
lar da Osesp, comentou esta
crise no Diário, afirmando
que ou Santo André assume
que tem uma Sinfônica ou aca-
ba com ela. O que o sr. pretende
fazer a respeito?

BELLISOMI: Neschling deve ter
se referido à cidade, não dire-
tamente à Prefeitura (o maes-
tro Neschling se referiu ao Po-
der Público municipal em en-
trevista publicada dia 8 de
agosto do ano passado). Preci-
samos mobilizar setores em-
presariais para que assumam
parte das despesas. A Sinfôni-
ca é uma atividade cara para a
Prefeitura atender em tudo o
que necessita e merece. A Pre-
feitura mantém a verba (R$
1,1 milhão por ano), mas ten-
taremos um mecanismo ofi-
cial que permita aumentar
esse valor, ficando uma parte

com a Prefeitura, outra com a
cidade e uma talvez com o Mi-
nistério da Cultura. Quem
sabe há no MinC algum pro-
grama nesse sentido. 

DIÁRIO: O Consórcio Intermuni-
cipal só realizou uma iniciativa
de relevância em cultura na re-
gião, o 1º Circuito Teatral do
Grande ABC (1999). Um proje-
to de formação artística em
parceria com a Secretaria de
Estado não avançou, mas há
iniciativas de integração com o
Estado como o Projeto Guri, em
Santo André e São Bernardo.
Por que a integração em cultu-
ra, que está na pauta regional,
não avança nas sete cidades?

BELLISOMI: Quando assumi
em 2001, a atividade regional
foi uma de minhas preocupa-
ções. O prefeito Celso Daniel
(1951-2002) era muito sensí-
vel à questão da regionalida-
de. Procurei marcar uma con-
versa com o então secretário
municipal de Cultura de São
Paulo, Marco Aurélio Garcia
(atual assessor especial de as-
suntos internacionais da Presi-
dência da República), para ar-

ticular atividades
culturais, mas não
consegui. A idéia
de regionalidade
voltou e quero con-
versar com as ou-
tras secretarias
para articular algo.

DIÁRIO: A tapeça-
ria de Burle Marx
apodrece num salão
municipal. A Secre-
taria perdeu prazo
ano passado para
pleitear junto ao
MinC verba para
sua restauração.
Em 2001 o sr. disse
que isso era priori-
dade. E agora?
BELLISOMI: Pri-
meiro pensei que
fosse mais barato

(custa R$ 304 mil); segundo,
que seria mais fácil. O projeto
de restauração está sendo
examinado em Brasília. Não
foi aprovado na última reu-
nião, mas na próxima acredi-
to que será. O que não quer di-
zer que o dinheiro venha ime-
diatamente.

DIÁRIO:O que houve com o prazo?
BELLISOMI: Houve falha de in-

terpretação de um funcioná-
rio da Secretaria. No último
semestre foi interrompida
apenas a liberação de dinhei-
ro, mas a aprovação de proje-
tos continuou. Foi essa a con-
fusão. Não teríamos recebido
o dinheiro mesmo se tivésse-
mos dado entrada ano passa-
do, mas isso não justifica.

DIÁRIO: Se era prioridade, por
que o projeto só seguiu no fim
de seu mandato anterior?

BELLISOMI: Fizemos outras
tentativas de captação que
não foram bem sucedidas.
São coisas difíceis de se expli-
car, mas tenho certeza de que
será resolvido. ��

Apesar da crise, Flavio Florence dirige a orquestra com empenho
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A tapeçaria de Burle Marx exige ação criativa da Prefeitura

Andrea Iseki 2/4/04

‘A idéia de
regionalidade
voltou e quero
conversar com
as outras
secretarias’ 
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