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NUNES, João.

.

cu ura tem saída: para boa parte dos
campineiros, a solução para se ter uma vi~a cultural está e~
pegar as rodovias Anhanguera e Bandeirantes.
Correio
Po ular, Campinas, 21 jul. 2002.
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PARABOAPARTE
DOSCAMPINEIROS,
A SOLUÇÃO
PARASETERUMAVIDACULTURAL

I ~IIII_~---

c."",~STÁ
EM~~.eM~RODOVIAS ANHANGÜERA
E BANDEIRANTES
ifi\1__,
,ii"

"",

JOÃONUNES

DoCorreioPo ular
nunes@CPOPulaI:C~m.br

'~.-.~_.'
boas opções".

"

'

,.'

A falta d~ opção também fez a aposentada MarIa Helena Fernandes procurar um grupo de mulheres (com alguns

ponteCampinas-São
Paulosempre
existiu. A proximidade das duas
cidades permite que pessoas
morem aqui e trabalhem na capital e vice-versa;tenham negócios
e relaçõesde amizades(e outras),

mar.idos)e r:ec?rrer à M~R ViÇigense,
T~nsmo..ObJetIvo:
faz~: vlage~sdepes n.
selOpor cI~adesdareglao e turIsmo cultural em ~aoPaulo.
No.mespassa.
do,um grupo de35~ssoasVlUO espetaculoSouth Amerlc~n

e
façam
turismo
Houve
um
tempo
em quecultural.
o Caderno
Ctrazia
Roteiro um tópico intitulado
"Rumo a Sampa", no qual dava dicas
sobre programas culturais na capital.
E é esseo motivoquelevamuitoscampineiros, hoje, a pegarem a estrada:
diante do verdadeiro marasmode Campinas, aproveitam os fins de semana
para uma arejada cultural em SãoPau10.Para muita gente,hoje, a saída cultural para Campinasé a Bandeirantes
r ou a Anhangüera.
, ;:
"Campinasestáumapobrezacultui' ral", reclama o jornalista e ator Clóvis

Way, de Miguel Falabella e
Marília Carmem Barbosa,
sobreCarmemMiranda. "Foi
maravilhoso!", diz. Ao final,
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Falabella
asrecebeu
nosaguão
do teatro ProcópioFerreira e,
sutilmente, "com muita delicadeza"disseque o espetácu10não iria a Campinaspor falta decondiçõesdosteatros.Ou
seja,Campinasquesediouinúmeras estréias nacionais de

teatro, hoje é mal vista pela
decadênciade suassalas.

Torres. Não por acaso, seus fInS de sema.
na são passados, quase sempre em São

Maria Helena e suas amigas vão a São Paulo por vários

Paulo."Possofazerumprogramacultu-

motivos.Um delesé o fato de

ral dealto nível por um preçoacessível".
Por preço acessívelleia-seuma peçade
teatro por R$20,quandoem Campinaso
preçosobepara R$40.
Clóvis costumafazer uma verdadeira maratona. "Outro dia, vi uma peça
infantil pela manhã, uma exposiçãoe
um fIlme à tardee,à noite,umapeçaadulta. Voltei cansado,mas feliz". E, tudo
isso,completa,semgastarmuito. "É um
programa
atrativoporqueSãoPauloestá
muito perto".

que certos espetáçulos não
virão à Campinas.E o casoda
peçapeFalabellaedomusical
A Bela e a Fera, que o grupo
pretendeassistir emagosto.O
musical da Broadway é compreensívelquenãovenha,pois
não sairá de SãoPaulo,masa
peçade Miguel Falabella,em
outros tempos já teria sido
agendada.
SegundoMaria Helena,a

Mas o ator também questiona: "Por
que pelo menos 10% do que ocorre em
SãoPaulo não vêm para Campinas?" Há,
~e~do ele, alguma coisa emperrada na
Secretaria~uriOUen~-e-osprOdu~
tores.

. Nos últimos tempos,Clóvis não se
anIma a assistir alguma coisa na cidade.'~s peçasq~echegamnãome,atraem
e, ~ua~do me rnt:resso, ficam apenas
d?ISdIas; se eu nao puder ir naqueles
dIas,fico semassistir ao espetáculo" O
que mais incomoda,constata Clóvi~, é

quehouveumaépocaquesim, "havia

viagem oferececonfortos como
não precisar sepreocupar com
a compra do ingresso nem
enfrentar a correria para
adquiri-lo em Campina~, pojs
as "temporadas" atuaIS nao

passamde dois dias.
.
Junte-sea isso,o fato deo grupo saIr
para jant~r depo~s~os,~sP.et~culos
~m
uma cantIna do BIX!ga. O ombus~elxa
,~.e.~
porta do te~tro e, depoIs,na
porta do restaurante.E um luxo que eu
possoter na minha idade", afirma.
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