
www.satedrj.org.br

Rua Alcindo Guanabara,  Nº 17/21  -  18º andar  -  Centro  -  Rio de Janeiro  -  CEP 20031-130
Tel: 21 2220-8147  -  e-mail: sindicato@satedrj.org.br  -  Seg. à Sex.  -  11h às 17h
Fundado em 1931, filiado à FIA - Federação Internacional de Atores e à UNI - MEI.

SINDICATO DOS ARTISTAS E TÉCNICOS EM ESPETÁCULOS D
E 

DI
VE

RS
ÕE

S 
DO

 E
ST

AD
O DO RIO DE JANEIRO

Ao Excelentíssimo Governador do Estado do Rio de Janeiro, Sr. Dr. Wilson José Witzel

O SINDICATO DOS ARTISTAS E TÉCNICOS EM ESPETÁCULOS DE DIVERSÕES DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (SATED/RJ) vem, respeitosamen-
te, por meio dessa, representando toda classe de artistas e técnicos pro�ssionais do Teatro e do Circo, apresentar as seguintes considerações 
para ao �nal requerer o que segue. 

É certo que o Coronavírus está assombrando toda a população mundial, todavia os trabalhadores autônomos, em particular, estão mais 
preocupados não só com a saúde, mas também com as suas rendas.

Com o surto de Coronavírus vem o inevitável e terrí�co impacto na economia mundial, afetando pro�ssionais de diversos setores, sobrema-
neira os pro�ssionais autônomos.

Aqui, no Rio de Janeiro, os re�exos na economia podem ser devastadores atingindo a vida dos artistas e técnicos pro�ssionais do Teatro e do 
Circo que vivem de bilheteria e que não possuem qualquer tipo de patrocínio. São dezenas de milhares de famílias sofrendo os efeitos da 
propagação do Coronavírus. 

Apenas à guisa de ilustração, é imperioso mencionar que enquanto grande parte das nações ao redor do mundo luta para combater a 
proliferação do Coronavírus, preparando-se para as consequências econômicas da pandemia, a Alemanha dá um passo extra, tendo em vista 
que, recentemente, o Ministério da Cultura do país prometeu assistência �nanceira a instituições de arte que enfrentam incertezas em meio 
a queda no turismo e na economia provocada pela série de restrições a eventos com elevada concentração de pessoas. <https://oglobo.glo-
bo.com/cultura/coronavirus-alemanha-promete-assistencia-�nanceira-artistas-afetados-por-cancelamentos-1-24306150> 

Entendemos que podemos utilizar como parâmetro o que acontece, por exemplo, com os pescadores em período de “defeso” – quando 
�cam impedidos de pescar em razão da necessidade de preservação de algumas espécies – em que recebem um benefício durante este 
período, justamente para que possam tentar manter suas condições mínimas e dignas de sobrevivência. 

Por estes motivos, é que é imprescindível o apoio aos artistas e técnicos que trabalham em seus ofícios, como exemplo os pro�ssionais do 
circo. Como se sabe, o circo sempre foi e sempre será uma arte mambembe, tendo sempre como principal objetivo levar alegria às cidades 
visitadas. 

Dúvidas não há que o circo vive única e exclusivamente de bilheteria, ou seja, se tem público, ainda que em alguns casos com muita 
di�culdade, consegue suportar os custos de sua estrutura (taxas, vistorias, documentações, seguros, aluguel de terreno, pagamento de água 
semanal, pagamento de luz semanal, folha de pagamentos dos artistas etc) mas, se por outro lado, não tem público a questão se torna 
tormentosa. 

E justamente em razão da pandemia do Coronavírus, por recomendação governamental, desde o dia 13 de março deste ano foram suspen-
sas todas as atividades circenses, justamente com o receio de proliferação do vírus não só ao público, mas também aos funcionários.

Pelos motivos acima esposados, é que os artistas e técnicos pro�ssionais do Teatro e do Circo do Rio de Janeiro, por intermédio de seu 
Sindicato, almejam que o Poder Público Estadual possa fazer algo em socorro desses pro�ssionais que se encontram privados do exercício 
da atividade econômica, evitando assim, minimizar os danos sociais e econômicos e, ainda, possa conceder à classe alguma verba ou 
benefício que os ajude a passar por estes tempos difíceis. 

Agradecido e na esperança de que providências possam ser tomadas, agradecemos, desde já, Vossa Senhoria pelo apoio. 

Atenciosamente,

SINDICATO DOS ARTISTAS E TÉCNICOS EM ESPETÁCULOS DE DIVERSÕES DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Rio de Janeiro, 18 de março de 2020


