túnel do tempo; resgata, por meio de pequenos fragmentos, aquilo que já não está mais
aparente; orienta-se por detalhes insigni�icantes para muitos...
Indagado sobre as tantas histórias que
ouviu durante o processo, João Pedro, antes,
�ilosofa sobre a capacidade de imaginação do
ser humano que, somada aos fatos cotidianos
da obra, ganhavam uma dimensão quase
mítica, bem na hora do almoço: os segredos
da taberna existente no subsolo, a possível
passagem secreta para o Pinguim, a passagem
secreta para o antigo Palace Hotel, as jogatinas que �izeram muitos barões do café entrarem no prédio ricos e saírem pobres, entre
tantas outras ouvidas por aí.
Em meio a essa névoa do recordar e imaginar, um fato muito concreto faz com que
volte a realidade: João Pedro conta que a
maioria dos trabalhadores possuía pouca
consciência dos signi�icados do Pedro II na

história de Ribeirão Preto. “A maioria não
tinha noção que estava reconstruindo um
pedaço da história da cidade. Eu acho que
95% não tinham esta noção de que ele não
tava em um empreendimento qualquer”. A
dele era oriunda de sua experiência anterior
de vida e com teatro amador, que não o
deixaram alheio de que, agora, também faz
“parte de um pedacinho” da história local.
E essa mesma consciência ganha um
tom mais lúcido ainda quando questionado
se havia integrado o público dos tantos espetáculos que se apresentaram no palco do
Pedro II, depois da reinauguração. Um silêncio profundo se fez em João Pedro. A equipe
toda sentia a dureza daqueles poucos segundos sem ouvir a fala de um homem que expunha suas lembranças, até então, com muita
facilidade. Doeu nele, doeu na equipe. “Um
bom espetáculo num teatro deste, ele não é
barato para a maioria da população”.
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O boneco vigilante
Míriam Fontana e Jair Correia

Míriam Fontana e Jair Correia, duas
vidas que se encontraram em Ribeirão Preto,
tendo o Theatro Pedro II como palco de
muitas histórias e lembranças.
Ele chegou primeiro, em 1983, para o
lançamento de um �ilme. Instalou-se em de�initivo, no ano seguinte. Nascida em Salto, ela
chegou em janeiro de 1991. Recém formados
no curso de Artes Cênica da Unicamp, Míriam
e os demais integrantes do grupo de teatro
Fora do Sério procuravam um lugar para
desenvolver “um grande trabalho” artístico,
que não fosse nos grandes centros. Um colega
ribeirão-pretano encontrou o Edi�ício Diederichsen, vizinho do Pedro II, e se instalaram
em sua cobertura. Ficaram lá por bons anos.
Amante das artes desde sempre, Jair
surpreendeu-se com o estado do Theatro
quando chegou na cidade e não tardou em ter
uma ideia. Como um amigo do Rio de Janeiro
havia restaurado um teatro por lá, pensou em
arrendar o Pedro II, reformá-lo e realizar sua
gestão. Tendo recebido o aval positivo do
amigo para propor o empreendimento, mal
sabia ele que o prédio estava em condições
absolutamente precárias. Foi quando “eu vi
que não era do tamanho do meu caminhão
fazer uma restauração tão complexa”.
Jair, no entanto, não era o único a ter
ideias mirabolantes sobre a transformação
do Pedro II. Por meio de Rui Alonso, ele
conheceu outros artistas e sua memória

pincela uma em especial, Adda Prieto. Lembrou-se dela fazendo uma coleta de fundos
para restaurar o Pedro II, através da venda de
poesia e outras coisas pequenas e baratas,
que �icavam penduradas em um varal na
Praça XV de Novembro. Dialogando com a
esperança dessa escritora, ele �icava calculando quanto tempo ela iria ter de manter
sua arrecadação. Talvez nem mesmo em 100
anos conseguisse arrecadar dinheiro su�iciente.
Já instalados na cidade, os membros do
grupo Fora do Sério também sonharam com a
restauração do Theatro, deixando a imaginação correr solta, abrindo-se às possibilidades
de como poderia ser esse espaço em funcionamento. Chegaram até fazer uma visita ao
mais novo vizinho. Neste dia, porém, o
parceiro Everton Ferre quis conhecer o Theatro por outros ângulos e, para surpresa dos
que ali estavam, começou a escalar as vigas
de ferro que sustentavam o teto de outrora.
Não havia nenhuma proteção em baixo.
Míriam implorava-lhe para que descesse e
pensava: “Meu Deus, segura este louco!”,
relembrou rindo gostoso.
No início dos anos de 1990, embora
Ribeirão Preto já fosse uma cidade de médio
porte, os membros da comunidade artística
ali instalada facilmente se conheciam. E
assim houve o encontro entre Jair e o grupo
Fora do Sério. Muitas montagens foram
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produzidas, o grupo seguia galgando espaço
e se projetando para além da cidade, sem,
contudo, deixar de manter seu interesse e
preocupação com o que ali acontecia.
Pela proximidade com o Theatro, não
deixavam de acreditar que a reconstrução
seria feita, tanto que colocaram na janela da
sede do grupo, um boneco chamado Brianito,
“que é uma homenagem a esse louco (Emerson Ferri), que veio para cá fazer o papel do
Brianito em um espetáculo. Ele criou o
primeiro boneco e depois foi aperfeiçoado
pelo Jair”.
Começada a reconstrução, o boneco foi
vestido com um macacão de operário e capacete “para que ele vigiasse as obras, que não
parassem e que entregassem este Theatro de
novo à cidade”, contou Miriam. “Ele era
aquele que tomava conta do restauro, era a
luz que vinha na cidade para que as pessoas
pudessem, através dele, discutir o restauro”,
relembrou Jair.
O boneco vigilante acompanhou as
obras até o �im e, no dia da reinauguração,
“Brianito vestiu fraque!”, Miriam disse saudosa, relembrando uma das tantas peripécias
inventadas pelo grupo. Jair complementou,
dizendo que o espetáculo do boneco não
terminou na festa de reinauguração. Contando até com a presença da imprensa, ele saiu
da janela por rapel, foi colocado dentro de
um carro e foi embora acenando para o velho
amigo. Era a magia daqueles artistas se
despedindo da morada no centro da cidade.
Jair, particularmente, acompanhou
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todo o processo de restauração, tendo feito o
registro em vídeo durante os quatro anos,
resultando entre 20 a 24 horas de gravação.
Apenas em alguns momentos a gravação não
foi feita, por estar fora do país. Dessa experiência, ele a�irmou: “Eu posso dizer que
conheço o prédio como a palma da minha
mão”.
Com a mudança da sede do grupo Fora
do Sério, a relação de Miriam e Jair com Theatro acabou rareando. Mas ela voltou a estar
cotidianamente no local no período entre
2001 a 2004, quando foi sua gerente artística. “Um trabalho riquíssimo, com uma equipe
muito forte, que entregou para a cidade uma
agenda repleta de espetáculos de todas as
linguagens artísticas”.
Indagada sobre o que vinha primeiramente à cabeça, quando recordava dessa
experiência, Miriam foi imediata: trabalho.
Ao mesmo tempo em que disse sentir prazer
de lembrar do grupo Corpo, da emoção do
Duo Assad no palco, da comoção criada na
cidade com a apresentação do grupo Pilobolus, entre tantos outros.
As contradições também estiveram
presentes nessa estadia de quatro anos.
Como gestora do Theatro, deveria trabalhar
zelando por sua preservação, tendo locais
muito delicados, como o brasão de gesso na
borda do palco, que exigiam cuidado redobrado. Contudo, Miriam, como artista, não
poderia deixar de considerar o aspecto transgressor da Arte para “a construção de uma
nova ordem”, de potencialmente subverter

Míriam: do teatro de
rua para o palco italiano.
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aquilo que está posto, inclusive, as regras do
próprio Theatro.
E assim, teve que lidar com situações
bastante tensas, como uma vez em que o
público extasiado formou uma roda em volta
das cadeiras da plateia, e “Eu, Míriam, cidadã,
artista, queria entrar na roda! Eu, Míriam,
gerente artística, tinha que cuidar para que
aquela euforia se acalmasse e não houvesse
nenhum dano ao patrimônio”.
Além de contradições como essas,
Miriam também se viu questionando o
próprio fazer artístico. Com experiência de
teatro de rua, foi se adaptando às restrições e
vantagens da caixa cênica. Não conseguia
deixar de lembrar, por exemplo, a preparação
de uma montagem do Fora do Sério, “colocando tudo no caminhão, fazendo a montagem na rua, com várias horas de antecedência, com muita di�iculdade, com a chuva, com
o vento, com o sol” e não deixava de falar:
“Mas é tão mais simples dentro de um palco!”.
Todas essas contradições se esmaeceram quando deixou o cargo. E, nesse momen-

to, só tinha e ainda tem uma certeza: que
ambos os locais, o teatro enquanto espaço
fechado e a rua, ou lugares pouco convencionais, são palco dos artistas, mas ter um lugar
como o Pedro II, aberto ao público e não
restrito à elite, é fundamental. “A melhor
ocupação desse palco é a subversão dele, não
tendo divisão de classe na ocupação da
plateia. Que saibamos sempre preservá-lo,
subvertê-lo, ocupá-lo e mantê-lo!”.
Preocupação semelhante de Jair, desde
a época da reinauguração, em 1996, quando
fez uma crítica, na qual mencionava que
Ribeirão Preto inaugurara um elefante
branco. Sua preocupação era de que não houvesse condições de se manter uma estrutura
cultural que pudesse dar vazão àquilo que o
local tem potencial. Sem criticar uma gestão
ou outra, analisando muito mais a cidade,
disse que, há muito tempo, o Theatro perdeu
a sua legitimidade de trazer espetáculos de
primeira grandeza, “que pudessem promover
uma discussão cultural muito grande em
todas as áreas”.

Miriam se descreveu como tendo sido
uma funcionária exemplar, muito rígida, e
cumpridora de todas as regras. Um dia, contudo, em que foi veri�icar como estava o palco
para o concerto que aconteceria logo mais, à
noite, ela não resistiu e, no imaculado piano,

que só grandes pianistas poderiam usar,
voltou ao passado. “Toquei num dia que não
tinha ninguém, nenhum funcionário nesse
palco, nessa plateia vazia, a única música que
eu lembrava dos tempos de conservatório”,
disse sorrindo.

A subversão da
funcionária exemplar
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Brianito, o boneco artista.
Criação: Everton Ferre | Jair Correa.
Foto: Amilton Forcinetti.
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Cecília: sempre
contando e
ouvindo
histórias.
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Obrigado, Cecília!
Cecília Velludo Garcia Leal

Depois de sua reinauguração, em 1996,
o Pedro II, aos poucos, foi reintroduzido na
vida dos ribeirão-pretanos. Suas portas
�icaram abertas para a visitação e muitas
pessoas, que nunca tinham tido a oportunidade de vê-lo por dentro, puderam se emocionar ao entrar. Cecília Veludo Garcia Leal
acompanhou muitas “primeiras vezes” de
jovens, adultos e idosos.
Como coordenadora do projeto Circuito Cultural, da Secretaria Municipal da Cultura, ela fazia um tour por alguns pontos da
cidade, entre eles, o Theatro Pedro II. Nesse
trabalho, Cecília estabeleceu com ele uma
relação muito íntima, daquelas que só longas
amizades permitem. “Cada grupo era uma
história diferente, me adicionava alguma
coisa”. Ela contava as histórias do Pedro II aos
visitantes e ouvia de volta tantas outras.
Certa vez, um senhorzinho contou-lhe
que seu avô foi capataz do Francisco Schmidt,
conhecido pelas paragens como Rei do Café.
Precisando fazer uma viagem, o fazendeiro
teria deixado a sua esposa na casa de Sinhá
Junqueira, pertinho do Pedro II, viajando a
São Paulo a �im de resolver seus negócios.
Quando retornou, o capataz o pegou na estação e não o levou aos braços da mulher, mas

para o hotel ao lado, na esquina da Rua Álvares Cabral com a Duque de Caxias. Lá, ele
teria usado uma passagem entre o Pedro II e
o hotel para cair nos braços das bailarinas
francesas, enquanto sua senhora lhe esperava
na casa próxima, saudosa. Embora Schmidt
114
tenha morrido bem antes do Theatro Pedro II
115
ser inaugurado, a memória tem dessas
116
coisas: projeta, ressigni�ica, redesenha
117 e
constrói imagens ao mesmo tempo próprias
118
e individuais. A história pode ter acontecido
119
com outro fazendeiro, ou ter ocorrido em
outros tempos, outro teatro, não importa.
Riqueza, fazendeiros, champanhe, bailarinas,
122são
Theatro Pedro II, Palace Hotel e Pinguim
123
personagens de várias memórias, contadas e
124
recontadas todos os dias na cidade, tornan125
do-se parte do imaginário coletivo.
Cecília se lembra de outro “causo” interessante e que provoca dúvida e curiosidade
até hoje. A�inal, qual a cor da cortina original
130
do Pedro II? Azul com bordados? Vermelho
132
profundo? Uma senhora julga ter a resposta.
134
Aparecida, de repente, um dia no Theatro,
ela
portava um pedacinho bem pequeno de
138
veludo. De acordo com Cecília, Efraim rece140
beu a mulher e espantou-se com o que
ela
148
tinha a dizer. A anônima contou que o Thea169
173
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tro fez parte de toda a sua vida e quando viu
ocorrer a sua decadência, quis guardar uma
recordação. Subiu ao palco e tirou um pedaço
da cortina, que era azul, com bordados. O que
fazer? Como pode a esta altura? Metros e
metros de veludo vermelho já se penduravam no urdimento, formando ondulados de
uma bela cortina. Não havia mais verba para
comprar outro tecido, então, �icou vermelho
mesmo. Hoje a cor está no carpete do auditório Meira Júnior, como uma lembrança do
antigo azul do palco principal.
“Aqui eu contava várias coisas”, lembra
Cecília olhando para a plateia. “Quando era
molecada eu os fazia sentar aqui e olhar para
cima”. Ela perguntava o que eles viam e
pacientemente explicava sobre o lustre com
110 lâminas de cristal e aproximadamente
1,4 tonelada, projetado por Tomie Ohtake e
feito em Porto Alegre, especialmente, para o
Pedro II, o terceiro maior teatro de ópera do
Brasil.
Tantas vezes Cecília ensinou, educou,
informou...
Aos poucos foi apresentando o Theatro
à população do município, ajudando a recosturar os �ios soltos e a fortalecer a relação de
pertencimento entre o sofrido Pedro II e o
seu povo.
Quase é possível imaginar o soberano,
plácido, silencioso e elegante se curvar em
uma reverência educada, dizendo:
Obrigado, Cecília!
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Mateus vive os bastidores
do Theatro Pedro II.
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Dos bastidores
Mateus Gustavo Furlan

As pequenas histórias de um cotidiano
cheio de trabalho e gratas surpresas surgem
aos poucos na memória de Mateus Gustavo
Furlan que, como ele mesmo diz, “caiu de
paraquedas no Theatro Pedro II”, para trabalhar nos bastidores, fazendo a magia chegar
ao público.
No primeiro dia, Mateus estava ansioso
para assistir ao espetáculo de abertura, a
ópera “O Guarani”. A�inal, ele tinha participado ativamente dos preparativos de bastidores. Mas, para sua decepção, um grupo de
pessoas �icou preso no elevador de público e
ele passou o tempo todo consolando e
cuidando deles, enquanto no palco italiano a
ópera que projetou internacionalmente
Antônio Carlos Gomes se desenrolava em
quatro atos.
Com o tempo vieram as peças de teatro,
a primeira foi “A Gaiola das Loucas”, com o
Jorge Dória, inesquecível. Desde então, foram
vários espetáculos, entre eles, concertos e
balés, que Mateus não gostava, mas trabalhando no Pedro II aprendeu a amar. Alguns,
por algum mistério próprio do mecanismo
de relembrar, �icaram mais coloridos à
memória. A vinda da Orquestra Filarmônica
de Israel é uma destas lembranças que
Mateus guardará para sempre. Muito mais do
que a precisão e a técnica re�inadas dos músicos, foi a segurança que o impressionou. O
temor de ataques terroristas gerou um forte
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esquema envolvendo a polícia federal, agentes secretos e o exército, que um dia antes
inspecionou todo o Theatro. No dia da apresentação, havia também quatro seguranças,
que �icaram o tempo todo no proscênio com
metralhadoras na mão, olhando para o público. De fato, isso não dá para esquecer.
Privilegiado, Mateus está entre aqueles
que puderam ver e sentir Mikhail Baryshnikov, no espetáculo “Heartbeat: MB”, enquanto uma plateia, silenciada pelo êxtase, acompanhava a coreogra�ia do bailarino, embalada pelo som ampli�icado das batidas do seu
próprio coração.
São tantas histórias, boas e ruins. O
Theatro lotado assistindo José Mayer e um
espectador o ofende, tendo que ser retirado
do recinto por um guarda municipal. O circo
da China e seus disciplinados artistas. A política que, às vezes, “tromba com o lado cultural do Pedro II”. Com tantas coisas vividas ao
longo de metade de sua vida, revela ser di�ícil
se distanciar.
Pensativo, revela que não conseguirá se
desligar fácil do Theatro. A ligação é tão
grande que seu �ilho, João Pedro, recebeu o
nome em homenagem a João Alves de Meira
Júnior, fundador do Theatro e Pedro, de
Pedro II.
Não há mais nada o que dizer, nos bastidores ele fez sua vida e termina confessando:
“Me emociona, claro”.

As relações pessoais de
Maurílio ajudaram
na restauração.
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O Theatro visto de cima
Maurílio Biagi Filho

Quando entrou na sala, ele carregava
nas mãos uma pasta com fotos, todas muito
bem organizadas, mostrando que o assunto
merecia atenção. Primeiro, ele se inteirou
exatamente sobre o que deveria falar e, na
sequência, como um bom contador de histórias que sempre foi, Maurílio Biagi Filho
seguiu, falando sobre suas memórias.
“Engraçado como ao falarmos, lembramos de
outras coisas. A memória parece um elástico”. E foi assim, para cada tópico, outras
histórias.
Quando a ele foi pedido para que
contasse como foi seu primeiro contato com
o Pedro II, Maurílio começou a dizer que ia ao
Theatro acompanhar seu pai, mas logo interrompeu porque lembrou de um fato pitoresco. Tinha dúvida se era interessante o su�iciente para estar no livro, mas seguiu e
deixou que o crivo fosse feito pelos pesquisadores. “Eu saí do Moura Lacerda, quando
ainda era na Praça XV, depois da aula, com o
carro que eu tinha na época, um DKV, com
buzina a ar. Ao me aproximar do Pedro II, eu
vi um boi bem na frente do Theatro. Primeiro
eu esperei um pouco, eu estava sozinho,
depois eu buzinei tentando conduzir o boi
para que eu pudesse passar”. Mas o animal
não saiu, muito pelo contrário, ele virou na
rua General Osório no mesmo sentido que
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Foto: Roberto Marinho, Maurílio e Vera Biagi.
Acervo pessoal de Maurílio.

Maurílio seguiria e o estudante continuou,
lentamente, esperando que o boi resolvesse
sair, o que só aconteceu muito mais para a
frente.
A história passou pelo crivo dos
pesquisadores, primeiro porque fazia parte
das memórias do entrevistado, depois
porque, ao narrar a presença do boi no
centro da cidade, contando que o animal
assustava as pessoas que se mantinham
sentadas em suas cadeiras nas calçadas,
Maurílio desenhou o tempo e permitiu que
ele fosse datado, sem sequer comentar que
ano era aquele.
O empresário não viu o Theatro em
chamas, mas depois teve a oportunidade de
sobrevoar por diversas vezes o prédio e, por
algum tempo, aquela imagem o incomodou.
Ele não entendia porque uma empresa do
porte da cervejaria não consertava aquele
telhado. “O buraco visto de cima não era tão
grande. Posso a�irmar que consertar não
exigiria um grande investimento”. Foi essa
inércia que levou Maurílio a concluir que não
havia interesse de que o prédio fosse retomado. Toda vez que saia para voar passava
sobre o centro, só para ver se o buraco ainda
morava no telhado.
Mas todos que estavam ali queriam
mesmo que ele contasse como tinha sido o
seu encontro com Roberto Marinho, em
agosto de 1990, oportunidade em que, pela
primeira vez, falou com ele sobre uma eventual parceria entre a Fundação que levava o

nome do empresário de televisão e a cidade
de Ribeirão Preto para restaurar o Theatro
Pedro II. Na verdade, neste momento, Maurílio fez questão de dar o mérito da ideia da
conversa à sua esposa, Vera. “Foi ela que
antes de mim quis abordar Roberto Marinho
sobre a possibilidade da parceria. Ela só me
perguntou se era oportuno e eu a encorajei”.
Ele, então, puxou a pasta de fotos e
começou a contar que Roberto Marinho
queria conhecer a região. Em especial, havia
um tema comum entre os dois. Maurílio
tinha ido a Cuba algumas vezes para acompanhar uma proposta na área de saúde com
produtos naturais originários da cana-de-açúcar para o combate do colesterol e
parece que aquele tema interessava direta ou
indiretamente ao presidente da Fundação
Roberto Marinho. “Ele chegou em seu avião
e depois seguimos para a Fazenda Vassoral.
Antes sobrevoamos Ribeirão Preto. Falei
sobre a cidade e fomos”.
Dona Lili Monteiro acompanhava o
marido. Logo depois do almoço, Vera Biagi
promoveu um momento entre os quatros, já
que alguns outros empresários e jornalistas,
entre eles, Joelmir Beting, participavam do
encontro. Ela então, foi direto ao assunto.
Depois que pediu o apoio, recebeu uma
resposta muito sincera, que Maurílio adjetivou de verdadeira. “Ele disse que não poderia se comprometer de que a Fundação seria
apoiadora, mas poderia sim, se comprometer
que ele levaria o assunto à Fundação e de que
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recomendaria o projeto”. Naquele dia, a
conversa terminou ali.
Depois, o contato seguinte, veio da
equipe de Roberto Marinho pedindo para
visitar o prédio. No �inal de 1992, o termo de
parceria estava pronto para ser assinado. O
ano tinha sido eleitoral e Palocci foi eleito o
novo prefeito de Ribeirão Preto. Welson
Gasparini, por isso, achava melhor não ir ele
mesmo assinar e deixar que o eleito fosse ao
Rio de Janeiro, logo no início de seu governo,
no ano seguinte. Mas Maurílio aconselhou
Gasparini a ir, a�inal, ainda era um feito de
seu mandato, além de que havia o receio de
que a Fundação recuasse pela troca de liderança. Era o primeiro ano do Partido dos
Trabalhos na cidade. E o então prefeito foi,
em dezembro de 1992.
Maurílio contou que a parceria foi
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muito mais institucional do que �inanceira,
mas depois de assinar com a Fundação �icou
mais fácil convencer apoiadores. Em uma
conversa com Roberto Amaral, da Andrade
Gutierrez, o empresário conseguiu o primeiro aporte para o início das obras. Em seguida,
conversou com amigos na Siemens, que doou
signi�icativa quantidade em �ios.
No dia da reinauguração do Theatro
Pedro II, Maurílio Biagi observou que Roberto Marinho não tinha sido convidado para a
festa. “Foi um tal de procurar culpado para
todos os lados e, é claro, ninguém se apresentou. Soube depois que ele �icou sim, chateado”.
Passado um tempo, já depois da morte
do empresário, em uma visita da senhora Lily
Marinho à Feira do Livro, organizaram um
cerimonial especialmente para agradecer à
Fundação Roberto Marinho.

Toni Coutinho foi o
primeiro presidente da
Fundação Dom Pedro II.
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Uma causa maior
Antonio Carlos Coutinho Nogueira

A EPTV iniciou suas atividades televisivas em Ribeirão Preto, em novembro de
1980, mas antes desta data, Antonio Carlos
Coutinho Nogueira, ainda estudante de direito, acompanhava o pai, José Bonifácio, à
cidade, no período de implantação da emissora. A partir de 1985, suas visitas se tornaram mais constantes, já a frente de muitas
atividades do grupo.
Ele conta que não conheceu o Theatro
antes do incêndio. Sua primeira imagem
revela os escombros, resquício do fogo. “Era
uma tragédia ter aquele espaço desativado”.
Logo, ele se sentiu tocado pela causa, muito
mais como admirador da arte do que como
empresário, mas era como empresário que
ele poderia ajudar mais. Na verdade, essa
relação está muito clara. Em sua fala, os
créditos vão para o trabalho de acompanhamento jornalístico e de fortalecimento da
campanha pró-restauração, feito pela EPTV.
“A presença da nossa equipe diante da
proposta de sensibilizar a cidade foi muito
importante”.
E de fato, naquele momento, provocar
ecos constantes era uma necessidade. As
vozes dos cidadãos, com destaque os artistas, foram ampli�icadas pela emissora, o que
viabilizou, em algum momento, que aquela
demanda se �izesse prioridade na pauta do
poder público.
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Toni Coutinho, como também é chamado, esteve presente nas primeiras conversas
com a Fundação Roberto Marinho, a�inal,
para ele, apesar de seu grupo se esmerar
pela imparcialidade diante dos temas políticos, era uma questão de cidadania e participar daquele movimento, não era só uma
escolha, mas um compromisso com a cidade
que o recebera. Aquela indicação fez da Fundação Roberto Marinho, a primeira grande
parceira do projeto de recuperação do Theatro. “A Fundação já tinha forte presença na
área cultural e foi, aquela, uma relação muito
signi�icativa para o que se sucederia”.
Quando se resolveu criar a Fundação
Dom Pedro II e Toni Coutinho foi convidado a
participar, sua condição era de que não se
�izesse política no interior do Theatro.
Quanto a isto, ele não teve nenhuma objeção
do prefeito Antonio Palocci Filho. Naquele
momento, a entidade foi pensada com a
presença de quinze pessoas e todas, com
formação técnica.
Coutinho a�irma que se tornou o
primeiro presidente da Fundação, com muito
orgulho. E que montar a programação inicial
foi um desa�io e um prazer. O empresário,
acostumado a ter que tomar decisões pontuais e pautadas em dados técnicos, arrisca
a�irmar que, talvez, aquela experiência tenha
sido sua atividade mais sensível. “Foi signi�i-

cativo mexer com cultura e ver uma cidade
feliz por ter seu patrimônio preservado”.
Bem à porta de sua caixa de memórias
sobre o Pedro II, Toni Coutinho fala de uma
passagem curiosa. Na semana da inauguração, logo após a um dos espetáculos, todos os
artistas envolvidos naquela apresentação,
acredita ele, integrantes do coro do Theatro
Cólon, da Argentina, ou grupo Fiorentino de
Milano, foram para o Pinguim, e ele os acompanhou. “Os músicos �icaram até tarde, duas
ou três horas da manhã, tocando. O spalla da
Orquestra tocava, com a participação dos
outros frequentadores do restaurante,
muitos deles, haviam acabado de sair do The-

atro. Esta é uma cena que só é possível em um
ambiente em que a cultura tem destaque”.
Toni Coutinho também lembrou do
momento em que Roberto Jábali e Antonio
Palocci Filho se encontraram nas festividades de reinauguração do Theatro. O empresário teria que entregar a obra, o�icialmente,
como construtor responsável e esperava ter
lugar de destaque para a placa de sua empresa. A equipe do primeiro presidente da Fundação estava tensa com a possibilidade de
algum desconforto. Ele conta que assim que
foi abordado sobre o assunto, tranquilizou a
todos de que nada constrangedor ocorreria
“o Theatro é uma causa maior”, sentenciou.
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Dulce Neves e a
busca por parcerias.
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