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Gazeta de Ribeirão cionários do museu contratados co- irão dificultar. Elas também são usa-

A artista plástica Odila Mestriner, que teme furto de obras de arte no Marp 

OMuseu de Arte de Ribeirão Pre-
to, o Marp, conta com um siste-
ma de segurança considerado 

precário. A falta de um circuito inter-
no de câmeras de vídeo é um ponto fa-
lho na segurança do principal museu 
da cidade, local que abriga obras de 
artistas como Lasar Segall, Bassano 
Vaccarini, Francisco Amêndola, Pe-
dro Manuel-Vismondi e Odila Mestri-
ner. 

De acordo com o dele-
gado seccional de polícia 
de Ribeirão Preto, Benedi-
to Antonio Valencise, um 
sistema de segurança 
ideal deve aliar ser huma-
no e máquina, sendo a câmera um 
equipamento fundamental. "Todo 
apetrecho é importante, mas ele pre-
cisa ter um posicionamento adequa-
do e eficiente, além de contar com pes-
soas que saibam usá-lo e monitorá-lo 
corretamente", diz o delegado. 

Segundo a assessora do Marp, 
Adriana Guimarães, o museu tem 
alarme com monitoramento 24h e, du-
rante a noite, a segurança é reforçada 
pela presença de um vigia. "Há dois 
agentes que se revezam. Eles são fun-

mo agentes de segurança e precisam 
'bater' o ponto a cada duas horas", 
afirma Adriana. O museu tem no 
acervo mais de 900 obras e não tem 
circuito de câmeras. 

Durante o dia, o museu fica aber-
to para a visitação e não há seguran-
ças. "O museu é pequeno, por isso 
achamos que não precisa de câmera. 
A gente tem uma equipe de nove mo-
nitores que não deixam nenhuma sa-

la sozinha e há também o 
porteiro", diz a assessora. 
O visitante é proibido de 
entrar no museu com mo-
chilas e guarda-chuva. 
"Nunca tivemos proble-
mas com roubo, mas to-

mamos essas medidas para evitar 
que alguém estrague as obras", conta 
Adriana. Ela afirma que o roubo que 
aconteceu no dia 20 no Masp, em São 
Paulo, foi atípico e extremamente pla-
nejado. 

Apesar de a administração do 
Marp não considerar o circuito inter-
no de câmeras como um equipamen-
to indispensável, o delegado Valenci-
se diz que elas aumentam a seguran-
ça "Nãodá para dizer queelas vão im-
pedir um crime, mas com certeza 

IGaleria 
particular 
conta com 
câmeras 

das para esclarecer um crime, mas 
para isso é preciso ter o policial ou o 
vigia para monitorar as imagens". 

Se no Marp faltam câmeras, a se-
gurança da mais conhecida galeria 
de arte particular de Ribeirão, a Gale-
ria Marcelo Guarnieri, conta com 
mais equipamentos. Segundo o artis-
ta e monitor da galeria, Renan Araú-
jo, o local é bastante seguro. "Aqui 
tem sensor de presença, circuito in-
terno de câmeras, trava nas portas e 
chapa nos vidros, além de um guarda 
noturno que vigia o quarteirão", diz. 
Na galeria há obras de artistas como 
Iberê Camargo, Di Cavalcanti e Flá-
vio de Carvalho, entre outros. 

Após o furto no Masp, em São 
Paulo, a artista ribeirãopretana Odi-
la Mestriner, que tem obras nos prin-
cipais museus paulistas, inclusive no 
Marp, se diz insegura. "No Brasil não 
tem segurança. Aqui ninguém se 
preocupa com a cultura. O poder pú-
blico não vê os problemas nem busca 
soluções", diz. "Me sinto insegura. É 
uma pena que o Brasil perca essas 
obras. Fico triste em ver que, por fal-
ta de equipamentos de segurança e in-
vestimentos, estamos perdendo um 
pouco de nossa história." 


