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Curitiba, 27 de janeiro de 2022

À Universidade Federal do Paraná

Ilma Sra. Profª Dra Lúcia Helena Alencastro - Coordenadora de Cultura

O Sindicato de Artistas e Técnicos de Espetáculos de Diversões do
Paraná vem, desde a posse de sua nova gestão, trabalhando para que este
Sindicato seja acessível a todas e todos trabalhadoras e trabalhadores do setor
cultural. Segundo o censo demográfico de 2010 do IBGE, cerca de 9,8 milhões de
pessoas em todo país declararam algum tipo de deficiência auditiva, sendo que
apenas no estado do Paraná, segundo dados do mesmo censo, 515.949 pessoas
declaram alguma deficiência auditiva. Numa iniciativa pioneira dentre os sindicatos
da área cultural, no ano de 2021, foi criada a Coordenadoria de Arte Surda do
SATED PR, liderada pela militante e artista surda Gabriela Grigolom. Nesse
movimento, o SATED PR tornou-se o primeiro do país a realizar uma banca para
emissão de Registro Profissional específica para atrizes/atores surdas/os. A
Coordenadoria segue com trabalhos e um olhar aprimorado para questões e
necessidades de artistas e técnico/as surdas/os do Paraná. Para avançarmos
nessas pautas, algumas parcerias são fundamentais.

Nesse contexto, vimos por meio deste solicitar a parceria da UFPR
com a cessão de intérpretes em libras da equipe da UFPR para ações do SATED
PR, viabilizando assim a efetiva inclusão da Comunidade Surda em nossas
atividades, eventos e especialmente ações de comunicação. A intenção com tal
parceria é viabilizarmos que nossos conteúdos em vídeo - de caráter informativo e
de formação dos trabalhadores e trabalhadoras da cultura que acompanham nossas
atividades sindicais reuniões virtuais e assembleias (virtuais ou não) contem com
intérpretes em libras.

Segue abaixo uma previsão de cargas horárias de eventos e
atividades do SATED PR previstas para  2022:
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Banca de Atriz/Ator - Oficinão do Saber (duração 8 horas)
MAIO

Banca Dança - Oficinão do Saber (duração 10 horas)
JUNHO/JULHO

Banca de Atriz/Ator - Oficinão do Saber (duração 8 horas)
NOVEMBRO

Total de horas = 26 horas

12 assembleias por ano com 4h de duração

Total de horas = 48h

E um plantão semanal em nossa redes sociais, com tradução em libras para vídeos
de comunicação, para que a comunidade surda possa ter acesso às nossas
notícias.

Dando uma média de 4h mensais

Total de horas 48 horas anuais.

Acreditamos que tais ações contribuirão para a promoção de políticas públicas de
cultura e para a importância e conscientização dos artistas e técnicos enquanto
trabalhadores. Agradecemos desde já a parceria.

Atenciosamente,

Adriano Esturilho
Presidente SATED PR
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