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Lei municipal que prevê meia-entrada para menores de 21
anos em eventos culturais recebe veto e fica sem punição

Obedece quem quer
MARCOS MICHELIN

LÍVIA STÁBILE

Gabriela Vidigal, de 21 anos, não conseguiu pagar meia-entrada mostrando apenas a carteira de identidade
de”, afirma o presidente do sindicato, Pedro Olivotto. “Lembrando
que a maioria das pessoas entre
12 e 21 anos são estudantes, já
agraciados com a lei federal da
meia-entrada”, completa.
Se os cinemas não aprovam,
parte das casas de shows e teatros
já a estão cumprindo. “Estamos
aceitando as identidades como
documento e incluindo nos contratos assinados a legislação municipal. Só lamento a falta de diálogo com a classe artística na hora de aprovar a lei, que é abusiva”,
afirmou o coordenador executivo do Teatro Alterosa, Wagner Tameirão. “Nos antecipamos e, desde a data da sanção da lei pelo
Executivo, mudamos nosso sistema e estamos cumprindo a lei”,
relata o chefe do departamento
jurídico do Marista Hall, Rodrigo
Arges. “Achamos positivo, pois
desburocratiza o acesso do jovem ao lazer, não precisando
apresentar sempre a carteirinha
estudantil”, avalia.

a nova lei é positiva, pois amplia
um direito democrático. Porem, é
cada vez mais a generalização de
um direito, que acabará transformando a meia-entrada em preço
efetivo”, acredita a presidente da
União Colegial de Minas Gerais,
Ivone Ferreira Mariano. Para ela e
para o presidente da União dos Estudantes de Minas Gerais, Milton
Prates, a lei prejudica fortemente
as entidades estudantis que têm
na confecção da carteirinha o único meio de arrecadar verba para
manter suas atividades. “É praticamente como banir as entidades
estudantis. Isto é política pura”,
afirma Milton.
Os produtores culturais Léo
Dias, que promove festas de axé
na cidade, e Gegê Lara, que trouxe
para Belo Horizonte Cássia Eller e
Capital Inicial, acreditam que,
mesmo antes da lei, a meia-entrada já estava disseminada, por
meio de promoções como a Minas Solidária, onde quem doa um
quilo de alimento não-perecível
paga meia-entrada. “Meus eventos são voltados para estudantes,

PREÇO EFETIVO “Aparentemente

TEATRO

então não acredito que vai alterar
muito”, conta Léo. “As promoções
como Minas Solidária já faziam o
papel desta nova lei e, por meio
delas, ainda estendemos o benefício a outras classes”, ressalta Gegê.
Público-alvo da lei, as amigas
Gabriela Vidigal, de 21 anos, Perta
Stuhr, 21, e Izabela Magalhães, 20,
que também são estudantes,
acham a lei positiva, mas não
acreditam que ela funcione sem
prever penalidades. “É positiva
porque não temos mais de gastar
com a carteirinha de estudante,
mas sem multa não vai funcionar”, afirma Gabriela, que teve de
apresentar a carteirinha estudantil para pagar meia-entrada no cinema. “Já comprei ingressos para
um show no Marista Hall usando
só a identidade. Achei bacana,
mas mesmo antes dela, doando
um quilo de alimento, qualquer
um já pagava meia-entrada”, diz
Perta. “O problema é que com esta generalização da meia-entrada
eles acabaram jogando os preços
dos ingressos para cima”, completa Izabela.

Riso divino
de Bemvindo
AILTON MAGIOLI
“O teatro é a verdade na hora,
não dá para editar”, prega Bemvindo Sequeira, de 57 anos, que
chega a Belo Horizonte para dar
a aula inaugural da Oficina Teatro PUC Minas hoje à noite, no
Teatro Clara Nunes. Mineiro de
Carangola, na Zona da Mata,
criado no Rio de Janeiro, foi naquela cidade que o ator desenvolveu carreira consagrada principalmente nos palcos, com passagens pela TV e cinema. “Quando falo aos jovens candidatos à
carreira teatral estou sempre advertindo-os de que eles vão seguir carreira de ator, não de mídia televisiva, que é uma decorrência da carreira”, adverte o veterano que, preparando-se para
comemorar 40 anos de teatro
em 2006, contabiliza mais de
meia centena de espetáculos,
através dos quais conquistou
dois prêmios Mambembe (categoria especial pelo monólogo O
dia que o Brasil tomou Doril, no
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Samba na janela
Saí para o cachorro esticar as pernas e escutei
o samba saindo da janela baixa do apartamento. “Que samba é esse, tão redondo?”O cachorro
esperava. “O cantor é seguro”. Chamei o bicho
pra perto a fim de tomar conta e continuar ouvindo o samba da janela. O danado não veio.
“Solo de saxofone, tudo bem, mas não com esse timbre”. Cachorro só gosta de música clássica.
“Deve ser algum desses sambistas cariocas que
o Vander Lee falou”. Samba tradicional, é verdade, mas de qualidade, longe do pagode pop. O
cachorro agora deitadinho na calçada, esperando, incrivelmente cachorro.
A competência pra fazer uma letrinha, as
mesmas palavras de sempre parecendo ter nascido ontem. “Amor”, que palavra fantástica. “Você”; “você”é bom, sempre fica bom, às vezes melhor que “you”; eu ali, aplicando minha semiótica cachorra.
Samba no velho estilo, samba bom, tipo D.
Ivone Lara. Vai cantar um samba desses para
ver; os olhos sempre marejam. “Que samba é esse”. O final da letra dizia que “o amor, uma ave
de arribação, fez seu ninho na pedra inglória da
solidão”. Ou quase isso. Os leitores vão identificar, com certeza.

Nota mil

DIVULGAÇÃO

Desde o dia 18 de janeiro, a lei
municipal 9.070 permite que menores de 21 anos, estudantes ou
não, paguem meia-entrada em
eventos culturais da cidade (teatro, cinema, shows, espetáculos
em geral) apresentando somente
a carteira de identidade, correto?
Em termos, já que a lei vem com
um veto parcial do Executivo, que
não fixa penalidade para as casas
que não cumprirem a lei. O veto
voltou para a Câmara Municipal e
será votado até o final de fevereiro. Enquanto isto, a classe cultural
e os jovens ficam sem entender
como agir e mostram as várias faces da meia-entrada.
A prefeitura, na justificativa do
veto, reforçada por um comunicado enviado à reportagem do ESTADO DE MINAS, afirma que segue os artigos 170 e 174 da Constituição Federal, que asseguram o livre exercício de atividade econômica, independente dos órgãos
públicos. De acordo com o comunicado, “a prefeitura entende que
a iniciativa privada seguirá a medida guiada pela própria lógica da
concorrência do mercado. Os estabelecimentos que seguirem a
lei, aprovada pela Prefeitura, estarão concorrendo com aqueles que
não a seguirem que, naturalmente, perderão clientes”.
Autor do projeto, o vereador
Arnaldo Godoy (PT) lamenta o veto e conta que seu texto prevê penalidade. “O projeto original prevê multa e, no caso de reincidência, até a cassação do alvará de
funcionamento do estabelecimento que não cumprir a lei. A
prefeitura e o Procon ficam responsáveis pela fiscalização e punição”, relata. Ele segue otimista
com a possibilidade de a Câmara
não aprovar o veto do executivo.
“Invoco os estudantes e menores
de 21 anos que trabalham a fazer
muito barulho para aprovar a lei
integralmente. Quero garantir
um dos direitos humanos, que é
o acesso à cultura, principalmente da juventude menos favorecida”, justifica.
Na contramão do vereador está o Sindicato das Empresas Exibidoras de Minas Gerais, que não
está cumprindo a lei, enquanto
não existir penalidade. “Acho a lei
inócua, oportunista e eleitoreira.
O veto é legítimo, pois os bens
culturais são mal distribuídos e
isto não é nossa responsabilida-
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Rio de Janeiro e em São Paulo) e
uma indicação ao Shell pelo musical Deus lhe pague, no Rio, sob
a direção de Bibi Ferreira.
Segundo Bemvindo, Bibi está
sempre alertando-o para que peça aos jovens atores que não tenham vergonha de representar.
“Acho que por fazerem TV demais e se apresentarem em casas
pequenas eles estão sempre falando baixinho, ninguém entende”, diz o ator, que dá aulas e
coordena três oficinas de teatro
no Rio. “Nestes cursos vamos encaminhá-los para ser ator, cuja
base é o teatro”, alerta Bemvindo
Sequeira, lamentando o fato de
hoje a juventude se matricular
em eventos do gênero visando
apenas a Rede Globo. "Acho até
natural que em um mundo dominado pelo consumo e narcisismo, eles fiquem desesperados
em ter uma identidade e ficarem
ricos. Mas o teatro é outra coisa, é
a arte da paciência”, adverte, admitindo que, a exemplo do vinho, quanto mais amadurecido,

O leitor pode pular este tópico, pois é dirigido pessoalmente ao Sérgio Santos. Cara, que
coisa o seu disco! Como eu já te falei naquela
hora de pós-insônia, aquela introdução, aqueles
primeiros acordes do André Mehmari me abismaram. Me chatearam também. “Não é
possível que o Sérgio
vai mandar tudo isso,
assim não dá!”
Como eu te disse
também, perder o encarte foi mais do que
uma marca desastrada de crítico chinfrim.
Foi ótimo ouvir umas
nove músicas sem ler
as letras, apenas ouvilas tão musicais, ficar
com o cantor e os músicos. Abaixo os encartes! Apesar de eu ter
aprendido inglês com
as letras na capa do
Sgt. Peppers.
Sérgio é internacional porque é do samba.
No disco, sambas de todos os feitios, rápidos,
lentos, neblinosos, ensolarados. Samba de salão,
de futebol, de grama sintética, de quadra de saibro. Por falar nisso, “sambando eu fiz meu pão
nas tábuas de um salão” me pegou. Um segundo em que nossa profissão é posta à luz, com
sua fatalidade humilde e digna; não sabemos se
a glória, mas pelo menos o pão nos pode chegar
matinal, com o samba (e o choro, a valsa, a canção brasileira) de Sérgio Santos. (Sérgio Santos,
Biscoito Fino, 2004)

Foi ótimo
ouvir umas
nove
músicas
sem ler
as letras,
apenas
ouvi-las tão
musicais

Outra maneira
Lenine contou outro dia na televisão que
seu pai foi fundador do partido comunista
em Pernambuco.
Não era ateu, mas não seguia nenhuma religião. Gostava de música clássica. Em casa, ele dizia aos filhos: “Sua mãe vai à missa; vocês podem ir com ela ou ficar em casa comigo ouvindo música, que é outra maneira de se encontrar
com Deus”. Os filhos preferiam ficar em casa,
mas o compromisso era severo. Durante o tempo da missa escutavam em silêncio a música,
cumprindo estritamente o combinado.
DALTON VALÉRIO

Bemvindo Sequeira dá aula inaugural na PUC Minas e lança livro de humor
melhor será o trabalho do ator.
“Celebridade e sucesso da noite
para o dia é coisa de TV”.
Atualmente em cartaz com
dois espetáculos dirigidos por ele
no Rio – Viva o cordel encantado,
no Teatro Glauce Rocha, e Alegria,
alegria, no Centro Cultural Suassuna – o ator também ensaia, sob
a direção de João Bettencourt, a
comédia O aposentado adolescente, de Paulo Graça Couto, na
qual vai contracenar com Suely
Franco. Bemvindo também vai
dirigir a comédia de Aziz Bajur É
dando que se recebe. “Dirigir teatro é uma delícia. A gente aprende muito do trabalho de ator”, reconhece. Recém-lançado pela editora Litteris, Humor, graça e comédia é a primeira incursão de
Bemvindo Sequeira na área literária e que ele vai aproveitar para
autografar na cidade. Trata-se de

uma coletânea de 35 artigos e crônicas sobre a arte do riso na vida
e no teatro. “Como comediante
eu sempre senti falta de uma literatura específica para a área.
Freud, por exemplo, escreveu sobre o riso do ponto de vista psicológico. Sentia falta de algo que explicasse o que é o bufão, o caco e
a comédia della arte”, justifica a
iniciativa. João Bettencourt e Paulo Goulart assinam o prefácio da
obra, que o ator admite atender à
expectativa de artistas e leigos. “O
riso é uma função que pertence
ao dom do Espírito Santo. Não o
estado, mas o divino”, conclui, em
tom de brincadeira.
BEMVINDO SEQUEIRA
Aula inaugural da Oficina de Teatro PUC
Minas. Teatro Clara Nunes, rua Rio de
Janeiro, 1.063, Centro. Hoje, 20h. Entrada
franca. O ator também autografa o livro
Humor, graça e comédia, de sua autoria,
que será vendido no local a R$ 20.

Lenine ouvia música para se encontrar com Deus

Hasta la vista
Termina hoje mais um ciclo de colaboração prazerosa com o ESTADO DE MINAS, período em que estive rodeado de discos maravilhosos de todas as épocas e estilos. Agradeço aos leitores (com certeza fui mais feliz do
que eles, por ter aprendido e me entretido
mais), aos inúmeros amigos que me ajudaram com suas dicas e aos editores que me receberam com toda a boa vontade. É perfeitamente possível que nos encontremos em outra oportunidade. Um grande abraço.

