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Ogovernador Geraldo Alckmin
participou, na manhã do últi
mo dia 21 de março, na Se-

cretaria de Estado da Cultura, da
apresentação do projeto do Comple-
xo Cultural Luz.

O espaço será um dos mais im-
portantes centros destinados às ar-
tes do espetáculo do País, feito es-
pecialmente para apresentações de
dança, música e ópera. Será também
peça-chave da proposta de requali-
ficação da região da Nova Luz, es-
timulando a ocupação residencial e
de comércio.

“O Complexo será importante
para revitalizar toda a região do Cen-
tro Expandido e na geração de em-
prego, consolidando São Paulo como
capital mundial da cultura”, disse Al-
ckmin. O próximo passo será licitar a
gerenciadora para fazer o acompa-
nhamento de edital do processo lici-
tatório, agora em abril. Em julho será
a audiência pública e no final do ano
a abertura da licitação. As obras de-

Ogovernador Geraldo Alckmin
disse que para a requalificação

do bairro da Luz é preciso fazer um
trabalho eficaz e permanente, unindo
várias pastas do Governo e Prefeitu-
ra, para o combate eficaz do crack, o
mal do século. Além disso, é preciso
trazer as pessoas de volta ao Centro,
através de investimentos em moradia.

“As pessoas precisam voltar a
morar no Centro. Não adianta só
fazer equipamento público”, disse
ele. Para isso, Alckmin adianta que
será desenvolvido um grande pro-
grama habitacional, através de par-
ceria público-privada, e que a sede
do Centro Paula Souza muda para a
região, na metade do ano, com mais
de 1.000 funcioná-
rios, trazendo vári-
as ofertas de em-
prego. E inclusive
vai ser inaugurada
na Nova Luz uma
ETEC – Escola
Técnica.

Crack ainda predomina na Luz
A poucos metros da Secretaria

de Estado da Cultura, foi possível ver
pessoas fumando a droga, em plena
luz do dia. Para Alckmin, a polícia
não deve prender os dependentes
químicos, e sim, convencê-los para
a internação e o consequente trata-
mento ambulatorial.

Antes da Operação Centro Le-
gal, havia cerca de 1.000 dependen-
tes químicos na região conhecida
antes como Cracolândia, no quadri-
látero abrangido pelas ruas Helvé-
tia, Guaianases e alameda Dino Bu-

A luta contra o crack
eno. Hoje esse nú-
mero diminuiu mui-
to, disse Alckmin.

Segundo ele,
desde o início da
operação policial,
em 3 de janeiro, 370
deles foram inter-
nados, todos de for-
ma voluntária, para
o tratamento. E
2.983 foram enca-
minhados para Uni-

dades de Saúde. Foram ainda recap-
turados 84 fugitivos de penitenciári-
as (dados até 21/03).

Alckmin informou ainda que o
Cratod – Centro de Referência de
Álcool, Tabaco e Outras Drogas, da
Secretaria de Estado da Saúde, pas-
sou a funcionar 24 horas desde mar-
ço, todos os dias. “Com isso, aumen-
tou em mais de 50% a procura. O
Cratod tem leitos de observações,
com internações mais rápidas. E es-
tamos ampliando os hospitais de re-
taguarda”, disse ele.

Governo Federal omisso
O governador contou também

que o Governo Federal, através do
SUS, não dá um
centavo porque tem
uma postura contrá-
ria a questão de in-
ternação.

Para ele, há pre-
conceito em relação
à saúde mental.
“Dependência quí-

mica é doença, como a tuberculose
e precisa ser tratada”.

Os pacientes ficam pelo período
de um ano fazendo tratamento na
Fazenda Esperança, em Guaratingue-
tá, segundo ele. “Não temos falta de
vaga em internação. Estamos ampli-
ando os leitos na área de saúde men-
tal e o tratamento de dependência
química, com equipes multiprofissio-
nais. Fazemos ainda o abrigamento
através da parte social, com as famí-
lias. E é claro, a polícia combatendo
o tráfico de drogas”, ressaltou Alck-
min, finalizando a entrevista coletiva.

Luz terá Mega Complexo Cultural

verão ter início em janeiro de 2013 e
a inauguração está prevista para 2016,
com possibilidade de ser antecipada,
segundo o governador.

Arquitetura internacional
Outro ponto importante é a fu-

são do edifício, projetado pelo escri-
tório suíço de arquitetura Herzog &
De Meuron, com as áreas verdes do
entorno. “Ganhamos três hectares de
área verde, com uma redução de
custos importante”, explicou Alck-
min.

A empresa Herzog & de Meu-
ron tem expertise no projeto de em-
preendimentos culturais de grande
porte, como o Tate Modern (Lon-
dres) e os Museus de Arte Moderna
de Miami (EUA), Guadalajara (Mé-
xico) e Kolkata (Índia).

O secretário de Estado da Cultu-
ra, Andrea Matarazzo, disse que será
construída uma passarela ligando a
Estação Luz da CPTM com a Esta-
ção Julio Prestes. Ao Jornal do Brás,
Matarazzo contou que a previsão é
que o Complexo tenha casa cheia
todos os dias. “Hoje há uma deman-
da por espaços de boa qualidade de
Cultura em São Paulo e ofertas de
espetáculos do mundo inteiro que
acabam por não vir para cá por não
haver local adequado. Aqui virão ar-
tistas nacionais e internacionais”,

disse ele.
O maior complexo cultural da

América Latina
O Complexo Cultural Luz é con-

siderado essencial pela Secretaria de
Estado da Cultura para a consolida-
ção do maior polo cultural da Amé-
rica Latina, que reúne, em área pra-
ticamente contínua no bairro da Luz,
a Sala São Paulo, a Tom Jobim –
Escola de Música do Estado de São
Paulo, a Pinacoteca do Estado, a
Estação Pinacoteca, o Museu da
Língua Portuguesa, o Museu de Arte
Sacra, a Estação Júlio Prestes e o
Parque da Luz.

A Secretaria contratou a empre-
sa inglesa TPC – Theatre Projects
Consultants, especializada em plane-
jamento de teatros e centros cultu-
rais, para definir o perfil do Comple-
xo e detalhar seu programa.

O novo espaço terá cerca de
70.000 m² de área construída, num
terreno de 19.000 m² e abrigará
três teatros: uma sala principal – o
Grande Teatro – para apresenta-
ções de música, teatro, ópera e dan-
ça, com 1.750 lugares; uma sala de
recitais para 500 ocupantes; e um
teatro experimental, com palco re-
versível e capacidade para 400 es-
pectadores. Ao mesmo tempo, ha-
verá espaço para a instalação de
uma sede definitiva da Escola de
Música do Estado de São Paulo –
Tom Jobim e da São Paulo Compa-
nhia de Dança, um restaurante e
áreas administrativas. O projeto
terá área para café, loja e estacio-
namento para 850 veículos.

No projeto, uma passarela irá ligar a Es-
tação da Luz (foto) com a Estação Julio
Prestes




