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Assunto: MEIOS DE COMUNICACAO
Protocolo: 18.120.585-7

SATED PRInteressado:

Solicitação
Favor encaminhar para Superintendente de Cultura, Ilma. Sra. Luciana

Casagrande, o ofício 60/2021 referente ao convite para participação da
Assembleia de Posse da Coordenação Arte Surda do SATED PR.
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Ofício 60/2021
Curitiba, 21 de setembro de 2021

Ilma Sra. Luciana Casagrande,
Superintendente de Cultura do Paraná

Prezada,

Gostaríamos de convidá-la para a Assembleia de Posse da Coordenação
de Arte Surda do SATED PR. O evento irá fortalecer o compromisso deste sindicato com a
diversidade dentro da classe artística, com o fortalecimento da representatividade das
trabalhadoras e trabalhadores da arte surda no Paraná, reconhecendo os direitos
linguísticos das pessoas surdas, a expansão de artistas surdas/surdos e da tradução e
interpretação no contexto artístico-cultural.

O longo histórico de exclusão e colonização dos corpos surdos inivisibilizou e
impossibilitou a participação de pessoas surdas no contexto artístico enquanto público
(audiência) e principalmente enquanto produtores e trabalhadores da arte. A Coordenação
tem por objetivo dar visibilidade, estabelecer diálogo com a classe artística, comunidade
surda e a sociedade civil sobre a arte e a cultura surda.

A Cerimônia de Posse será realizada no dia 27 de setembro de 2021
(segunda-feira), às 11h, de forma online, com duração de cerca de 1:20h em sala virtual,
em link a ser enviado na véspera do evento, que também será transmitido nas redes sociais
deste sindicato. Aguardamos retorno com a possível confirmação da sua presença até o dia
23 de setembro, por email ou whatsapp.

Esperamos contar com sua presença, com espaço para uma breve fala de
03 a 05 minutos sobre o tema e em apoio à iniciativa, para assim reforçarmos nossos
compromissos com a pauta da acessibilidade e, especialmente, para darmos voz aos
representantes da comunidade surda que estarão à frente desta Coordenação.

Atenciosamente,

Gabriela Grigolom Adriano Esturilho
Coordenadora Arte Surda - SATED PR Presidente - SATED PR
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