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Novo Hamburgo, 31 de agosto de 2018

Assunto: ENCAMINHA PROJETO DE LEI

Senhor Presidente,
Senhores Vereadores,

1. Vimos à presença de Vossas Senhorias submeter ao devido processo
legislativo, o incluso Projeto de Lei que "Denomina o Auditório da Casa das Artes -
Auditório Kinho Nazário, e dá outras providências".

2. Por tudo exposto, e na certeza de que a presente proposição alcançará
integral guarida nesta Egrégia Casa Legislativa, subscrevemos o presente, reafirmando
nossos protestos de consideração e respeito.

Atenciosamente,
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JUSTIFICATIV A

o presente projeto de Lei visa denominar o auditório da Casa das Artes

com o nome do Ator e Diretor do Teatro Hamburguense Kinho Nazário que morreu

precocemente aos 57 (cinquenta e sete) anos, vítima de câncer.

Nascido José Carlos Nazário em 04 de junho de 1960, filho de Marisa

Nazário e José Carlos Oliveira Rocha, no município de São Leopoldo, Kinho foi criado

pela avó, Ema Nazário, desde os três meses de idade.

Viúva ainda jovem, Ema Nazário (nascida Zoth) CrIOU sozinha dez

filhos, entre eles a mãe de Kinho e o tio Dialmo Nazário, cantor lírico que se apresentou

em locais como o Café Avenida e que faleceu precocemente aos 27 anos em virtude de

problemas relacionados à obesidade, de quem Kinho herdou os dotes artísticos.

Uma pessoa reservada em casa, quase retraído, Kinho se transformava no

palco. Menino estudioso, do tipo que chorava se perdesse uma aula, frequentou a EMEF

Hermes da Fonseca - onde sua madrinha era merendeira - e o então "Colégio

Polivalente da Rondônia", hoje Escola Estadual Antonio Augusto Borges de Medeiros.

Chegou a cursar História na Feevale, mas não concluiu o curso.

A avó, que lhe deu o apelido, morava no bairro Liberdade, onde Kinho

passou boa parte da infância e onde conheceu aqueles que seriam seus primeiros

parceiros na vida teatral, Elário Kasper e Márcia Machado.

A vida artística de Kinho Nazário começou num quartinho da casa da

avó, em que ele, Elário e Márcia faziam grandiosos shows dublando artistas como Gal

Costa para uma plateia que se resumia à avó, à mãe, e à irmã de Kinho, Ana Nazário.

Com o passar dos anos os shows na casa da avó foram ficando mais

concorridos, chegando a acomodar quase vinte pessoas no pequeno cômodo -

"acomodados" num colchão no chão que servia de plateia - para assistir às dublagens de

Elis Regina, Belchior, Guilherme Arantes ...

Melhores organizados, Kinho e Elário montaram um grupo de teatro

amador, "Confiantes no Futuro", que encenou algumas peças dirigidas por Eni

Krumennauer pelos palcos dos clubes da região. Não raramente os atores iam até os

clubes (como o 19 de Julho, em Sapiranga) com ônibus de linha, se apresentavam,

dormiam no fundo do palco e retomavam no outro dia com o primeiro ônibus da manhã.
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Na cena teatral de Novo Hamburgo, Kinho representava a vanguarda.

Participou da gênese de várias iniciativas que, anos depois, deram origem a tradicionais

grupos de teatro da cidade: dos primeiros dias do Teatro Luz e Cena, com Marco

Antonio Pereira; do grupo de teatro experimental da Sociedade Aliança, com o

experiente ator Lourival Pereira; com Luis Fernando Rodenbuch na Turma do Pirulito.

Com Elário Kasper montou um grupo de teatro de variedades, baseado

na experiência dos shows na casa da avó. A "Companhia Traste Show" teve sua estreia

em 1979, depois que Dejair Krumenan, então diretor de cultura, assistiu a uma das

lendárias apresentações na casa do bairro Liberdade e convidou a dupla para apresentar

seu show num ambiente maior e que estava sendo reaberto para o público: o auditório

do prédio da Secretaria de Educação, antigo Instituto de Belas Artes (IBA), depois

SEMEC II e hoje Casa das Artes de Novo Hamburgo.

Para o show de reinauguração do espaço, em dezembro de 1979,

ingressos foram disponibilizados na secretaria da SEMEC. Com 128 lugares disponíveis

e uma fila que dobrava a esquina da Rua 5 de Abril, foi necessário realizar um show

extra na noite seguinte que, como na primeira, foi um sucesso absoluto.

Participante ativo nos festivais e movimentos culturais escreveu dezenas

de comédias e dramas. Por iniciativa do professor Ernest Sarlet, foi professor de teatro

da rede municipal de educação de Novo Hamburgo e idealizador do FESTEM (Festival

de Teatro das Escolas Municipais), movimento que reunia centenas de crianças e jovens

em tomo da arte cênica.

Com um perfil pacificador e agregador, dirigiu e contracenou com atores

que tomaram proporções maiores no cenário local e nacional como Alex Riegel, Rejane

Zilles, Rita Oliveira, Elisa Machado, Fábio Ferraz, Márcia Machado, Jarbas Homem de

Mello, Julio Romero, dentre outros.

Quando o professor Sarlet se estabeleceu junto aos Calçados Azaléia,

levou Kinho consigo e estruturou sua participação nas atividades sociais junto às

famílias de trabalhadores da empresa. Através de oficinas de teatro, Kinho Nazário deu

formação para centenas de jovens e crianças, atividade que teve sequência nos cinco

anos que trabalhou em projetos do SESI, cujo planejamento da rede estadual era

baseado no trabalho desenvolvido por Kinho.

Kinho sempre morou com a família. Inicialmente com a avó, a qual,

posteriormente, se juntaram a mãe e a irmã. Vivendo em casas alugadas, mudaram-se

várias vezes dentro de Novo Hamburgo: as ruas Coronel Travassos, na Rondônia; São
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Carlos, no Guarani; Confraternização, no Pátria Nova são alguns dos endereços pelos

quais a família passou, além do bairro Liberdade. Com poucos recursos, a família

passou por períodos difíceis, mas sempre enfrentou as adversidades com bom humor e

parceria. Ana Nazário lembra do episódio em que ela e Kinho juntaram todas as moedas

que tinham e foram até um armazém do bairro Guarani para comprar algo para comer.

Com todo dinheiro que tinham, compraram um ovo, duas bananas e um litro de leite:

"foi uma refeição feliz", lembra a irmã.

Rir das próprias desgraças e fazer chacota dos próprios defeitos eram

características que Kinho trazia de casa para o palco e colocava nas falas de suas

personagens. Sempre unidos, ele e a irmã se divertiram, brigaram, choraram e se

emocionaram muito no convívio diário, lembrando de histórias da infância, assistindo

Chaves na TV (seu programa preferido) e cuidando dos gatos.

Sem intimidade com os números, Kinho não deixava de ser muito seguro

nas suas economias: "Não sou pão-duro, sou econômico!", dizia. Ligado ao teatro desde

os catorze anos, sempre buscou ganhar a vida através da arte, o que lhe trouxe grandes

intervalos de pouquíssimo dinheiro e curtos períodos de abundância. A mãe, preocupada

com o futuro do menino, lhe questionava: "Tu é tão inteligente, por que não arruma um

emprego?". Ao que Kinho, olhos brilhando, respondia: "Mãe, eu só sei fazer teatro!".

Em seus últimos anos, já debilitado pela doença, lia muito e escrevia

freneticamente, como se soubesse da brevidade de seu tempo. Os gatos, sua paixão

desde criança, e a irmã eram sua companhia, além do chocolate, seu maior vício,

degustado com café novo passado na hora.

Kinho não se foi. Segundo Ana está viajando por aí, para Nova Iorque,

talvez. Mais uma peça, quem sabe.

Estas são, Senhores Vereadores, as razões que nos levam a submeter o

presente Projeto de Lei à apreciação desta nobre Casa Legislativa, rogando a apreciação

e aprovação do mesmo, valendo-nos do ensejo para externar nossos protestos de
11

consideração e respeito.

Atenciosament ,
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