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N a tentativa de estabe-
lecer um diálogo
com a nova adminis-

tração de Santo André e ga-
rantir a continuidade de pro-
jetos culturais importantes
desenvolvidos durante os go-
vernos anteriores, produto-
res da cidade organizaram
no Cine-Teatro Carlos Go-
mes na última sexta-feira
um encontro que reuniu
uma pequena amostra das
principais manifestações
que ocorrem nos equipamen-
tos culturais da cidade. O
principal convidado da noite
era o prefeito eleito, Aidan
Ravin (PTB).

Para decepção dos presen-
tes, Aidan não compareceu,
embora tivesse confirmado
presença aos organizadores
dias antes. Suas assessoras
alegaram que o vereador es-
tava em uma reunião em
São Paulo e que não conse-
guiria chegar a tempo a San-
to André.

Representando Aidan esta-
vam o vereador eleito pelo
mesmo partido, Gilberto do
Primavera, e o músico Jua-
rez Mário, que afirmou ter si-
do convidado para compor o
Departamento de Cultura no
próximo ano. Os dois recebe-
ram das mãos de alunos e ati-
vistas culturais da cidade
um dossiê sobre os projetos
em andamento considera-
dos essenciais. Apesar do ‘fu-
ro’, os organizadores não
consideraram a manifesta-
ção fracassada. “A sociedade
civil está de parabéns. Isso
fortalece o nosso coletivo.
Foi uma bela manifestação
que ele não pôde ver”, diz o
vice-presidente do Conselho
Municipal de Cultura, Mário
Augusto.

Entre os pontos fundamen-
tais que foram levantados
numa carta aberta lida ao
fim das apresentações – co-
reografias da Escola Livre de
Dança, esquetes e número
musical da Escola Livre de
Teatro, entre outras ativida-
des – estava a manutenção
das escolas livres (que in-
cluem ainda a de Literatura
e a de Cinema e Vídeo).
“Sou de São Paulo e vim estu-
dar aqui porque é o único lu-
gar no Brasil que oferece
dança contemporânea gra-
tuita. Isso é muito significati-
vo. Acho que agora, além de
tocar esses projetos, é hora
de investir em formação de

público”, diz Larissa Pretti,
25 anos, aluna da turma de
formação avançada da Esco-
la Livre de Dança.

Atenção às Emias (Escolas
Municipais de Iniciação Ar-
tística), celeiro de muitos ta-
lentos das ar-
tes visuais,
também esta-
va na carta de
manifestação,
assim como
equipamentos
como a Casa
do Olhar e a
Casa da Pala-
vra. “São esses
locais que le-
vam o nome da cidade para
fora. É aqui que recebemos
os grandes nomes”, avalia o
jornalista Hildebrando Pa-
fundi, que integrou a comis-
são que reuniu 23 mil assina-
turas nos anos 1980 – perío-

do de transição entre o go-
verno de Newton Brandão e
de Celso Daniel – para a res-
tauração do Carlos Gomes.

O diálogo com a adminis-
tração, que, segundo os pro-
dutores vem sendo solidifica-

do ao longo
dos anos, é al-
go que tam-
bém foi reivin-
dicado. “É um
lugar que a
gente vem con-
quistando. É al-
g o q u e v a i
além de políti-

ca partidária:
diz respeito à políti-

cas públicas”, diz Cristiano
Gouveia, 28 anos, mestre da
Escola Livre de Teatro.

Os representantes de Ai-
dan elogiaram a manifesta-
ção e se comprometeram a
intermediar esse contato.

“Quero deixá-los à vontade
para me procurar e dizer
que serei os ouvidos de vo-
cês”, afirmou aos presentes
Gilberto do Primavera.

Apesar da ausência de Ai-
dan, o músico Juarez Mário
diz que o diálogo com os pro-
dutores não está cortado. “A
agenda está lotada. Real-
mente ele tentou compare-
cer, mas são muitos compro-
missos. Vamos tentar sentar
com calma e ouvi-los para
tentar errar o menos possí-
vel”, afirma.

O ponto de encontro do
ato também não foi escolhi-
do ao acaso. Base para a Es-
cola Livre de Cinema e Ví-
deo nos últimos anos, o Cine-
teatro Carlos Gomes encabe-
ça a lista de preocupações
dos produtores culturais da
cidade e também integra o
dossiê.▲
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de Aidan
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manter
diálogo com
artistas

Divulgação

Alunos das escolas livres de teatro e de dança, entre outros projetos em funcionamento na
cidade, apresentam números; abaixo, aluna entrega dossiê a representantes de Aidan Ravin
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Prefeito
eleito falta a
ato com artistas
da cidade
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