
 

  

Campinas, 07 de julho de 2016 
 
A PREFEITURA DE CAMPINAS ESTÁ EM DÍVIDA HÁ CERCA DE 5 MESES COM 
TRABALHADORES DA CULTURA QUE PARTICIPARAM DA 12ª EDIÇÃO  DO 
FEVERESTIVAL 
 
A realização da 12ª edição do FEVERESTIVAL - Festival Internacional de Teatro de Campinas, 
em fevereiro desse ano, se firmou a partir de uma política de resistência e trabalho em rede. 
Política esta, que está nas bases de solidificação do Festival há 13 anos, permitindo assim, o 
seu crescimento. Para isso, sempre foi de extrema importância o cultivo da confiança na relação 
com artistas, equipe, parceiros e a comunidade campineira, criando uma forte rede de troca na 
cidade, entendendo as potencialidades de cada parceria. Dessa forma, conseguimos atingir um 
importante lugar de difusão do teatro, em suas diversas facetas, de e para Campinas.  
 
A parceria com a Secretaria de Cultura da Prefeitura de uma cidade de grande porte como 
Campinas se configura como potencialidade de continuidade, unida a rede colaborativa e de 
grande empenho que gesta o FEVERESTIVAL. Após muito diálogo e um acordo consciente, 
parte da programação foi garantida por meio de contratos com a prefeitura para pagamento de 
cachês artísticos de grupos de teatro das mais variadas áreas de pesquisa e regiões do país. 
Seguindo rigorosamente as exigências de entrega de documentos, todas as contratações foram 
celebradas até a data do evento. Porém, mesmo após a realização do Festival, apresentação 
dos artistas, viagens custeadas pelos grupos, entre outros gastos, NÃO HOUVE A 
EFETIVAÇÃO DO PAGAMENTO DE 14 CONTRATAÇÕES, que se referem ao trabalho de 
diversos profissionais envolvidos.   
 
Após o longo prazo estipulado pela Prefeitura de Campinas para o pagamento, intensificamos o 
diálogo em reuniões com o Secretário Ney Carrasco e o Diretor de Cultura Gabriel Rapassi, 
mantendo também contato diário com a Secretaria de Finanças. Nesse momento escancara-se 
a debilidade pública da área da cultura que se agrava em Campinas, perante o oportunista 
argumento de “não há dinheiro”, culpando a “crise nacional”. 
 
Indignados, seguimos em denúncia sobre o descaso de uma Prefeitura que se nega a encarar a 
situação com respeito à classe artística. E pior, denunciamos a OMISSÃO de funcionários da 
prefeitura, entre eles o próprio Prefeito Jonas Donizette e o Secretário de Cultura, que EM 
PÚBLICO NÃO ADMITEM O ATRASO e, de forma incoerente, alegam até possíveis problemas 
na documentação dos grupos. PROFUNDO DESRESPEITO COM OS TRABALHADORES DA 
CULTURA DO PAÍS.  
 
E não é só, soma-se ao descaso da gestão atual, o não pagamento de mais de 70 projetos 
premiados com o FICC - Fundo de Investimentos à Cultura de Campinas, contemplados em 
fevereiro, contabilizando mais de R$ 1.9 milhão em atraso. Além disso, o Prefeito Jonas 
Donizette, ignora o pedido protocolado pela Frente Parlamentar em Defesa da Cultura que 
solicita esclarecimentos perante a atual gestão da Secretaria de Cultura. 
 
Respeitamos, valorizamos e agradecemos aos esforços de cada grupo que participou do 
FEVERESTIVAL e incansavelmente vamos lutar pela garantia dos direitos dos trabalhadores da 
cultura no Brasil. POR ISSO DENUNCIAMOS! E dizemos que não aceitamos a resposta de que 
“não há dinheiro” para pagamentos firmados anteriormente!  Essa situação é acima de tudo de 
extremo desconforto para nós, que fazemos cada ação do Festival com todo o cuidado e 
profissionalismo. 
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