
Show de contradições
Problemas no Motomix mostram falta de afinação
entre órgãos públicos e produtores de eventos
RUY BARATA NETO

O caso do Motomix Art Music,
realizado em São Paulo, no fim de
semana dos dias 16 e 17 deste
mês, trouxe à tona a necessida-
de de um melhor entendimento
entre produtores de eventos e
a prefeitura da cidade no que
tange à obtenção de alvarás
que autorizem a realização dos
projetos. O setor carece de afi-
nação entre o planejamento da
produção do evento, por parte
dos organizadores, e o ritmo de
análise de processos pelos órgãos
competentes do município, que é
lento e burocrático.

Pela falta da documentação
necessária, o evento proprietá-
rio da fabricante de aparelhos
celulares Motorola chegou a ser
cancelado em cima da hora, mas
acabou sendo mantido na casa de
shows Espaço das Américas por
decisão judicial com a condição
de que não fosse utilizada a área
do estacionamento, onde seria
montada uma tenda capaz de
abrigar 2 mil pessoas que acom-
panhariam a apresentação de DJs
de música eletrônica.

Conforme argumentou o De-
partamento de Controle do Uso
de Imóveis (Contru), órgão li-
gado à Secretaria Municipal de
Habitação, o alvará não foi emi-
tido à produtora Divina Comé-
dia, responsável pela produção
executiva do evento, porque a
Polícia Militar desaconselhava a
utilização do espaço por medida

de segurança. Segundo o comu-
nicado, apresentado somente no
dia do evento, o Contru afirmou
que só ficou sabendo que a tenda
existiria na antevéspera. "A tenda
só foi levada ao conhecimento do
Contru dois dias antes do evento,
e a Polícia Militar nos avisou do
risco de instalar no estaciona-
mento o equipamento, que redu-

mos detalhes em cima da hora",
explica Ajzenberg, ao ressaltar
que a estrutura só ficou pronta à
noite. Ele considera que o Contru
poderia ter feito a vistoria na sex-
ta-feira, 15, para liberar o alvará
em tempo: "O setor precisa de
uma regulamentação mais espe-
cífica com relação a prazos".

Pela decisão judicial, o Mo-

Na opinião da diretora artística
da produtora Banco de Eventos,
Fernanda Abujamra, é comum
uma estrutura de evento ficar
pronta na véspera, até porque não
há como alugar uma casa de espe-
táculos por muito tempo. Por isso,
em seu entendimento, a prefeitura
deve disponibilizar técnicos para
fazer a vistoria há qualquer mo-
mento. Ainda segundo ela, a cida-
de de São Paulo tem hoje poucos
espaços preparados para receber
projetos de grande porte, sendo
de responsabilidade da produtora
prepará-los melhor.

A Secretaria de Habitação
admite que o processo de análise
para a obtenção de alvarás precisa
passar por uma reciclagem. Mas,
no caso do Motomix, afirma que
não poderia se responsabilizar
por uma estrutura que alteraria o

Show da banda Franz Ferdinand: projeto da Motorola acabou sendo dividido em dois dias

zia o número de vagas dos carros,
o que não podia ser analisado às
pressas", declara o diretor da área
de eventos do Contru, Silvio Di
Sico, ao justificar que só anunciou
o cancelamento do Motomix em
cima da hora porque aguardava
que a produtora atendesse a
todas as suas solicitações até o
último instante.

O sócio-diretor da Divina Co-
média, Sérgio Ajzenberg, argu-
menta que a vistoria realizada
pela equipe do Contru se deu
na quinta-feira, 14, pela manhã,
quando a tenda não estava mon-
tada. "Na área de eventos, alguns
equipamentos demoram a ficar
prontos, e é comum acertar últi-

tomix Art Music acabou por ser
realizado no Espaço das Américas,
mas dividido em dois dias. Princi-
pais atrações do evento, as bandas
de rock (como Franz Ferdinand)
apresentaram-se no sábado, 16,
e os DJs de música eletrônica,
no domingo, 17. Na avaliação da
diretora de marketing da Moto-
rola, Claudia Colaferro, não houve
prejuízo para a marca mesmo com
a alteração do formato. Para ela, a
divisão em dois dias possibilitou às
pessoas assistir a todos os shows.
"A presença do público atendeu
às expectativas da organização
do Motomix", pontua Claudia, ao
destacar que o evento será man-
tido no ano que vem.

modelo original de funcionamento
do Espaço das Américas, uma vez
que a produtora não tinha cumpri-
do com o encaminhamento de to-
dos os documentos necessários.

Contudo, de acordo com Di
Sico, a legislação atual é vaga
em muitos aspectos que, de fato,
precisam ser aperfeiçoados a
partir das demandas do setor. Um
exemplo é que ainda existe uma
dissonância entre o calendário
de eventos — que estão cada vez
mais apertados — e as demandas
dos órgãos públicos.

A Portaria ns 395/03, publicada
durante a gestão de Marta Suplicy,
estabelece que eventos de grande
porte sejam protocolados na pre-

feitura com pelo menos 30 dias
de antecedência para a análise
do projeto. "O prazo estabelecido
é suficiente para atender a todas
as solicitações a fim de garantir
a segurança do público, mas
reconhecemos que nem sempre
é possível aos organizadores fe-
char contratos necessários para o
projeto com tanta antecedência",
aponta Di Sico.

Uma das propostas que o dire-
tor do Contru pretende encampar
na prefeitura é a produção de um
estudo de mapeamento dos clubes
e casas de eventos de São Paulo.
A pesquisa visaria equacionar
uma série de itens de segurança
e de viabilidade do evento com
o objetivo de liberar o alvará
em menos tempo. "É possível
diminuir para 15 dias o processo
de análise do projeto", afirma Di

Sico, ressaltando que
somente na questão de
tempo e de vistoria do
espaço é que podem ser
feitas alterações. No que
diz respeito à solicitação
de mecanismos que ga-

| rantam a segurança do
público para eventos de
grande porte, o Contru
sempre agirá com rigor.

O diretor não estabeleceu um
prazo para adaptações na regula-
mentação do setor.

Na opinião do sócio-diretor da
rede B/Ypy, Bazinho Ferraz, não
há um recrudescimento da legis-
lação para a obtenção de alvarás.
O que acontece atualmente é
que pela primeira vez a legislação
está sendo cumprida com rigor
para garantir todos os itens de
segurança em um evento. "Esse
movimento impede a entrada
de aventureiros no setor que,
ao apresentarem um orçamento
pequeno na infra-estrutura do
evento, ganham uma concorrência
e colocam o público em risco",
argumenta Ferraz.
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