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Notícia anterior Próxima notícia

Reunião pode mudar destino do
Canecão
Iniciativa privada tem interesse em revitalizar e reabrir casa de shows

Uma reunião entre empresários, o reitor da UFRJ e o ministro da Cultura, na próxima semana, pode ser o
passo principal para a reabertura do Canecão. Eles pretendem levar à universidade uma proposta de concessão
da casa de shows. E deixarão claro o interesse da iniciativa privada na revitalização do local. Fechado e sem
manutenção há quase sete anos, o espaço em Botafogo que já foi palco de grandes espetáculos está
completamente degradado por dentro e por fora.

Destruição. O Canecão, que já foi palco de grandes eventos, se deteriora

A sugestão inicial de empresários, entre eles Ricardo Amaral e Luiz Calainho, é que haja um chamamento
público para a concessão, como informou ontem a coluna Gente Boa, do GLOBO. Para a escolha do
concessionário, o critério que deverá ser sugerido na reunião com a reitoria da UFRJ, responsável pelo espaço,
será o da contrapartida. O modelo, no entanto, seria definido posteriormente. As informações foram
confirmadas pelo ministro da Cultura, Sérgio Sá Leitão, que trabalha como um interlocutor entre as partes e já
colocou a reabertura do Canecão como meta estratégica da pasta.

— Ainda é tudo embrionário. Não conseguimos conversar com a instituição, o que deverá acontecer na
semana que vem. Mas a proposta inicial dos empresários passa pelo aluguel do espaço, participação na receita
ou mesmo em disponibilizar datas para uso exclusivo da UFRJ. O vencedor arcaria com o investimento
necessário para revitalizar e reequipar o Canecão — disse o ministro, que já se reuniu com o prefeito Marcelo
Crivella e com o ministro da Educação, José Mendonça.

O empresário Ricardo Amaral admitiu o interesse, mas não se sentiu confortável em desenhar um projeto
antes da reunião com o reitor da UFRJ:
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— Há um interesse geral. Então vamos fazer um esforço para reabrir o Canecão. Existe o noivo com a
intenção do casamento, mas a noiva ainda não foi consultada.
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