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Curitiba, 31 de julho de 2021

Ilmo Sr.
Luiz Claudio Romanelli – Deputado Estadual

Prezado Senhor,

O SATED PR - Sindicato que representa as trabalhadoras e trabalhadores do

circo, do teatro, da dança, da ópera e do audiovisual no Paraná - tomou ciência da

solicitação da comunidade circense ao que tange terras devolutas do Estado
do Paraná, para a subsistência e continuidade do trabalho desses artistas com
dignidade. Referendamos e reforçamos o pedido, pois, sobretudo nesse contexto

pandêmico que assola nosso país, é preciso impulsionar o desenvolvimento

sustentável das comunidades tradicionais, das manifestações e expressões

artísticas e culturais.

Esses segmentos artísticos tiveram todas as suas atividades de labor

canceladas no início da pandemia, gerando prejuízo e fragilidade financeira para os

trabalhadores que dependem diretamente do público e da venda de ingressos para

seus espetáculos, o que gera emprego e sustento a várias famílias da comunidade

circense, em especial os Circos de Lona.

Nesse sentido, urge a necessidade do poder público efetivar ações como

essa, que contribuem diretamente para a melhoria das comunidades tradicionais que

constituem-se da expressão simbólica do seu povo, que expressa costumes,

tradições e valores éticos e morais para a formação da identidade paranaense.
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Entendemos que Estado do Paraná é uma das economias mais significativas

do Brasil e assim, tem o dever de ser agente efetivo na formulação de políticas

públicas para gerar sustentabilidade com vistas a Economia Criativa; o fomento, a

difusão e a fruição dos bens culturais, conforme estabelecem os artigos 215 e 216

da Constituição Federal.

O setor da Economia Criativa do Estado do Paraná, movimenta uma

expressiva cadeia produtiva, gerando trabalho e renda para o fortalecimento do

desenvolvimento socioeconômico do estado. Portanto, a retomada das atividades do

Setor, visam sedimentar articulações conjuntas com a sociedade e o poder público

para a construção de políticas públicas estruturadas para o desenvolvimento

sustentável da cultura, a memória e o patrimônio artístico, metas que se

institucionalizam com o Plano Estadual de Cultura - Lei nº 19.135/2015.

Desde já agradecemos pela atenção a esse pedido dos circenses, que

merecem nossos aplausos, respeito e apoio.

Respeitosamente,

Adriano Esturilho

Presidente - SATED PR
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