
Movimento promove ato pela reabertura do Cine Belas Artes 

Após manifestação em frente ao cinema, que completará um ano de 

fechamento no sábado, público acompanhará pedalada com saída da 

praça do Ciclista 

Em homenagem à última sessão do Cine Belas Artes, realizada no dia 17 

de março de 2011, o Movimento pelo Cine Belas Artes (MBA) promove 

neste próximo sábado, dia 17, manifestação pela reabertura do cinema. Às 

16h, terá início um ato público em frente ao prédio do cinema, na rua da 

Consolação, 2.423, com a participação de frequentadores do Belas Artes, 

cineastas, artistas, intelectuais e representantes de entidades civis. 

O ato terminará com uma caminhada de menos de cem metros até a praça 

do Ciclista, de onde sairá às 18h a Pedalada pelo Cine Belas Artes pela 

região da Paulista e da Augusta. O evento também contará com a leitura de 

uma carta aberta ao prefeito Gilberto Kassab e ao Governador Geraldo 

Alckmin, reivindicando uma solução para o impasse. O MBA entende que 

governo e prefeitura dispõem de uma série de instrumentos políticos, legais 

e administrativos que levem à reabertura do cinema. 

A maior mobilização já ocorrida no Brasil por um patrimônio cultural e 

histórico impede, desde o início do ano passado, que o icônico cinema da 

Consolação seja demolido ou transformado em uma grande loja. Além de 

proibir modificações ou a destruição completa do imóvel, liminar da Justiça 

obtida em 19 dezembro pelo Ministério Público Estadual determinou o 

desarquivamento de dois processos de tombamento do cinema, o do 

Conpresp (Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, 

Cultural e Ambiental da Cidade de São Paulo) e o do Condephaat 

(Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e 

Turístico). 

Além de contar com o apoio de amantes do cinema de rua e simpatizantes 

da causa, o Movimento convida para o ato os pré-candidatos à prefeitura de 

São Paulo e aguarda por audiências com o prefeito Kassab e o governador 

Alckmin. 

Serviço 

Ato Público e Pedalada pela Reabertura do Cine Belas Artes 

Dia: 17 de março de 2012 (sábado) 

Horário: 16h (ato) e 18h (pedalada saindo da praça do Ciclista) 

Local: em frente ao CINE BELAS ARTES 

Realização: Movimento pelo Cine Belas Artes (MBA) 

Email do MBA:vivabelasartes@yahoo.com.br 
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