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Em nome da 
cultura e das 
lembranças

A Prefeitura de Santo André iniciou um pro-
cesso para recuperar o Cine Teatro Carlos Go-
mes, um dos mais antigos patrimônios culturais 
da cidade. O Carlos Gomes foi tombado em 
1992, ainda no governo do prefeito Celso Da-
niel, como reconhecimento da importância his-
tória do prédio, construído em 1925. O Carlos 
Gomes voltou, então, a ser palco de manifes-
tações culturais e abrigou até mesmo a Escola 
Livre de Cinema e Vídeo.

O tempo passou e veio o governo do prefeito 
Aidan Ravin, período em que a Administração de-
cidiu, por conta própria, fazer reformas no prédio 
histórico. No final de 2011, parte da estrutura 
original foi demolida. A fachada da rua Senador 
Fláquer, onde se lia o nome do teatro e onde 
se encontrava a estrela de gesso que era símbo-
lo do cine teatro, foi uma das áreas que vieram 
abaixo. Também foi removido o forro de gesso do 
teto e a boca de cena. Tudo sem qualquer auto-
rização do conselho municipal de patrimônio, o 
que é exigência da lei. Ignorar a lei e a riqueza 
cultural de uma cidade deveria ser considerado 
um delito, um atentado à memória e aos sonhos 
de toda uma população.

A ação da Prefeitura, que deveria conservar, e 
não demolir sem qualquer cuidado e autorização 
legal, provocou uma reação de moradores da ci-
dade. Em 2012, houve até manifestações contra 
a intervenção da Prefeitura. Em meio à polêmica, 
a intervenção foi suspensa e o que resta de um 
dos mais antigos cinemas do País está cercado 
com tapumes.

Diante desse quadro é louvável a atitude do atual 
prefeito, Carlos Grana, de iniciar um movimento para 
arrecadar fundos entre empresas da cidade para 
recuperar o prédio histórico. Empreendedores que 
construíram seus patrimônios em Santo André de-
vem contribuir para que o Cine Teatro Carlos Gomes 
volte a ser uma referência para as lembranças e para 
a vida cultural da cidade.

Av Portugal, esquina com Av José
Caballero - Paço de Santo André
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Unidade das regiões
em prol da ferramentaria

nos dias 16 e 17 de maio, par-
ticipei, juntamente com outros repre-
sentantes do aPL de Ferramentaria 
do abCd, do 7º Encontro nacional 
de Ferramentarias (Enafer), maior en-
contro do segmento no País. o even-
to aconteceu em Caxias do sul, rio 
Grande do sul, região de grande con-
centração de ferramentarias. da Co-
ordenação do nosso aPL estiveram: 
eu; Giovanni rocco, secretário Execu-
tivo da agência de desenvolvimento 
Econômico Grande abC; José rober-
to nogueira da silva (o “bigodinho”), 
diretor executivo do sindicato dos 
Metalúrgicos do abC; Paulo braga, da 
direção da abinfer (associação brasi-
leira das indústrias de Ferramentaria) 
e da TFL Ferramentaria; Carlos Mano-
el, empresário da Tribomat Ferramen-
taria.

Entre os mais de 200 partici-
pantes, a maioria era constituída de 
empresários do segmento. Mas esti-
veram presentes também represen-
tantes do Governo Federal, Governo 
do rs, empresas de ferramentarias, 
sindicatos de trabalhadores e aPLs. 
Foram debatidos temas como inovar-
-auto, financiamento, políticas de 
proteção às importações, inovação 
tecnológica, relação com as monta-
doras, novos mercados, qualificação 

sultoria e capacitação em gestão; a 
construção do projeto do Centro avan-
çado de inovação em Ferramentaria 
do brasil (“birô de Engenharia”), fruto 
de parceria entre o aPL, a agencia de 
desenvolvimento Econômico, o insti-
tuto Mauá de Tecnologia e a UFabC; 
o embrião de dialogos com parceiros 
internacionais do Japão e da suécia. 
ainda cabe registrar os esforços do 
aPL para o lançamento pelo bndEs 
do “PróFerramentaria”, linha de crédi-
to específica para o setor; e para a 
inclusão de cursos e trabalhadores 
das empresas de ferramentaria em 
programas de qualificação gratuitos 
no âmbito do Pronatec.

ao final, sugeri a elaboração 
de um Termo de Cooperação en-
tre o abCd e as demais regiões 
produtoras de moldes e ferramen-
tais, como Caxias do sul, Joinville 
e regiões de Minas Gerais. a mi-
nuta do termo de cooperação será 
em breve apresentada a todos os 
atores e instituições das regiões. 
a assinatura deste termo poderá 
ser importante instrumento de 
unidade entre as regiões em prol 
do segmento da ferramentaria no 
brasil.

profissional, parcerias nacionais e in-
ternacionais, entre outros.

Todos os membros da Coor-
denação do aPL do abCd fizeram 
palestras.  Pude expor a forma de 
funcionamento e a evolução do aPL, 
destacando a sua importancia como 
meio de construção de políticas seto-
riais por meio do diálogo entre Gestão 
Pública, sindicatos, representações 
empresariais, empresas, universi-
dades, senai, sebrae, instituições 
financeiras. Enfatizei que nosso aPL 
não se debruça apenas sobre temas 
regionais ou locais. Muitas vezes, 
as pautas envolvem decisões relati-
vas ao governo federal ou estadual. 
a função do aPL também é conectar 
o território com instituições como o 
MdiC, MCTi, bndEs, abdi, CnPQ, 
FaPEsP, entre outras. destaquei que 
entre os principais resultados já al-
cançados pelo aPL estão a inclusão 
dos moldes e ferramentais entre os 
itens beneficiados pelo inovar-auto; 
o início de uma forma de relaciona-
mento mais horizontalizado entre as 
montadoras e as ferramentarias; o 
site www.aplferramentaria.com.br; 
a publicação da revista do aPL de 
Ferramentaria do abCd; a participa-
ção das empresas de ferramentaria 
no programa Focem, que deriva de 
parceria entre a abdi e o Consórcio 
intermunicipal, com apoio em con-
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