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CAFIERO, Carlota.
Projetos emperrados: artistas reclamam que
secretaria de cultura não responde suas solicitações e alguns eventos
tradicionais da cidade podem não acontecer.
Correio Popular,
Campinas, 23 jul., 2001.
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A diretora deteatro e produtora cultural Teresa Aguiar é responsável pela
fundação do primeiro primeiro teatro
SECRETARIA
DECULTURANÃO
independente da cidade, o TAO,na Vila
Nova. O teatro existe há 15anos e, a parRESPONDE
SUASSOLICITAÇÕES tir de 1992,foi utilizado pela secretaria
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insatisfação é uma das caracte-
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rísticas mais comuns ao artista.
Sem ela, as vanguardas nunca
teriam acontecido.Mas, a que tem
movido alguns representantes da
classe artística de Campinas é
outra. Nascida da demora com
que a atual gestão da Secretaria
Municipal de Cultura, Esportes e
Turismo tem atendido a seuspedidos de
agendamentodosteatros e galerias municipais, e de continuidade de antigas parcerias, a insatisfação tem dado lugar ao
desestímulo.
Dur~nte os sete meses em que ficou
no cargo de secretário de Cultura - até
entregá-Io na quinta-feira -, Jorge Coli
pouco compareceq às reuniões solicitadaspelo~;profissi(jnais que atuam no teatro, na délIlçaenas ârtes plásticas há décadas na cidade. Em muitas delas, quem
atendia aos artistas, era o então diretor
de Cultura Marcos ,!,ognon,que assumiu
interinamente a secretaria.
~pt.njpj-~,que,
agmu:dam ~spostas, estão o 20°Festival de Dança e o
10°Sindicon-Arte.Para a renovação de
uma parceria de dois anos entre o TAO
(Teatro de Arte e Oficio) e as secretarias
de Cultura e de Educação, consta o projeto Pingo D'Agua, que consiste em espe-

táculo teatral gratuito que conscientiza
icriélIlçasde periferia sobre o cuidado com
'os recursos hídricos. Dos três, o único
que conseguiu resposta foi o Festival de
]:lança
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de Cultura como palco alternativo ao Cen-

tro de Convivência, enquanto o Castro
Mendes era reformado.
Nos últimos dois anos, segundo documento assinado por Teresa Aguiar e encaminhado no final de junho ao prefeito
Antônio da Costa Santos (PT),o TAOpropôsà Prefeitura e conseguiuum usodiferenciado do seu espaço: em vez de apenas ceder o teatro, o grupo do TAOpassou a produzir e apresentar espetáculos
de educação ambiental para crianças da
periferia. O primeiro foiA Viagem de Um
Barquinho; o segundo, Pingo D'Água.
Nestes dois anos, a Prefeitura cedeu
transporte para buscar as crianças nas
escolas edeu ajuda de custoà produção.
Depois de duas reuniões com Jorge
Coli e uma terceira com uma representante da secretaria de Educação, ficou
acordado que a montagem Pingo D'Agua
faria parte das comemorações da Semana do Meio,Ambiente. O processo parou
por aí.
Até agora, nenhuma decisão foi
comunicada à direção do TAO. "Como
cidadã, mere!;o uma resposta. Não estou
pedindo ajuda à Prefeitura, mas oferecendo um serviço de caráter social que
julgo de extrema
importància", analisa Teresa. A diretora lamenta o fato
de o projeto já ter.
perdido um semestre no ano letivo.
Pingo D'Água
era apresentado nos
últimos cinco dias

decadamêse chega-

va a até três sessões
por dia. "Atendíamos milhares de
crianças", lembra.
Agora, a diretora vai
continuar a trabalhar com teatro em
São Sebastião, onde
mora desde a década de 80,e aguardar
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OartlstaplástJoe.Dimas.Garcla:

pedicfo.,encaminhado em novembro
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