
SATED/PR informa:

PÉSSIMA NOTÍCIA:

No dia 5 de outubro, em conjunto com diversas companhias, grupos, escolas e trupes

circenses e artistas de rua ligados ao circo - o SATED/PR enviou ofício à Superintendência

de Cultura do Paraná e ao Conselho Estadual de Cultura do Paraná (Consec), reivindicando

ajustes no EDITAL CIRCO AMIGO, que pretende premiar Circos Tradicionais de Lona via

recursos da Lei Aldir Blanc (LAB).

JÁ SE PASSOU QUASE UM MÊS…
E ATÉ AGORA NADA DA SUPERINTENDÊNCIA RESPONDER!

No ofício, em resumo, reivindicamos que sejam ampliados no mesmo montante anunciado

os valores do edital e, que, com tais recursos ampliados, sejam criadas categorias que

incluam os demais segmentos circenses que não estão contemplados no formato até então

proposto. Assim, o setor circense seria amparado de maneira mais ampla nessa ação direta

com recursos da LAB no Paraná, sem causar prejuízo aos recursos já assegurados aos

Circos de Lona Itinerante no referido edital.

JÁ SE PASSOU QUASE UM MÊS…
E ATÉ AGORA NADA DA SUPERINTENDÊNCIA RESPONDER!

No ofício, ressaltamos que a arte circense conta com outros segmentos organizados em

outros formatos que não se utilizam da lona ou que não apresentam na itinerância uma de

suas principais características. São eles: trupes e companhias locais, grupos que mantêm

escolas de circo fixas, bem como artistas de rua e performers ligados ao circo.

E o mais importante: reforçamos que a reivindicação desses segmentos não desmerece as

necessidades dos Circos de Lona.

JÁ SE PASSOU QUASE UM MÊS…
E ATÉ AGORA NADA DA SUPERINTENDÊNCIA RESPONDER!
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Superintendente LUCIANA CASAGRANDE:

Estamos apenas a dois meses do encerramento do ano!
A pandemia ainda não acabou.
Estamos falando de recursos da LAB, que deveriam ter sido distribuídos ainda em 2020,
dado o momento emergencial.
As trabalhadoras e trabalhadores do Circo aguardam e merecem uma resposta e uma ação
mais ampla de forma imediata.
Não custa repetir:

JÁ SE PASSOU QUASE UM MÊS…
E ATÉ AGORA NADA DA SUPERINTENDÊNCIA RESPONDER!

O SATED PR convida os trabalhadores e trabalhadoras de todas as linguagens e
segmentos a apoiarem essa causa.

Adriano Esturilho
Presidente
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