
 

MOÇÃO DE APOIO AOS PROJETOS DE LEI QUE VISAM PROVER AUXÍLIO 
EMERGENCIAL PARA TRABALHADORAS/ES DA CULTURA EM FLORIANÓPOLIS 
(PL 18060/2020), SANTA CATARINA (PL 187/2020) E BRASIL (PL 1075/2020) 

 

Considerando que a cultura apresenta dimensões simbólica, cidadã e econômica, e 
que o setor produtivo da cultura está sofrendo um grande impacto negativo devido às 
medidas de isolamento social e quarentena; 

Considerando que as trabalhadoras e os trabalhadores da cultura estão 
impossibilitadas/os de exercer seu ofício, e que eventos culturais estão suspensos por 
tempo indeterminado;  

Considerando que as trabalhadoras e os trabalhadores da cultura não foram, até o 
momento, incluídos em nenhuma política de proteção emergencial adotada pela União, 
Estado ou município; 

Considerando que a pesquisa feita pelo Conselho Estadual de Cultura de Santa 
Catarina – CEC/SC (acesso público no 
link: https://bit.ly/CEC_ImpactoEconomico_COVID-19) - aponta que, em nosso Estado, 
15 mil atividades culturais foram canceladas ou adiadas, no período de fevereiro a maio; 
que o montante de recursos que deixou de circular ultrapassa R$ 112 milhões e que 
75% dos agentes culturais dispunham de recursos para manterem-se por apenas um 
mês, no período da realização da pesquisa, entre os dias 20 e 28 de março; 

Considerando que o Centro de Artes (CEART) da Universidade do Estado de Santa 
Catarina (UDESC) conta atualmente com 05 departamentos e 12 cursos de graduação, 
06 programas de pós-graduação e 10 cursos de pós-graduação, 23 grupos de pesquisa 
e 34 programas de extensão nas áreas de Artes Cênicas, Artes Visuais, Música, Moda 
e Design; e que em seus 35 anos de existência se consolidou como um centro de 
excelência na formação de artistas, profissionais, docentes e pesquisadoras/es no 
campo das artes, moda e design, colaborando assim com a formação e 
desenvolvimento artístico, cultural, pedagógico e econômico do Estado de Santa 
Catarina e do país; 

O Centro de Artes (CEART) da Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC) 
vem a público manifestar seu apoio à aprovação dos projetos de lei municipal 
(Florianópolis, SC - PL 18060/2020), estadual (Santa Catarina - PL 187/2020) e federal 
(PL 1075/2020), que visam prover renda emergencial a trabalhadoras e trabalhadores 
da cultura, além de, no caso do PL nacional, apoiar financeiramente espaços culturais 
independentes.  

A cultura é um direito garantido constitucionalmente, e o Estado tem o dever de oferecer 
condições mínimas de sobrevivência a artistas, trabalhadoras/es da cultura e espaços 
culturais independentes neste contexto de emergência de saúde pública. 

 
Florianópolis, 25 de maio de 2020. 

 
Equipe diretiva do Centro de Artes da UDESC 

https://bit.ly/CEC_ImpactoEconomico_COVID-19?fbclid=IwAR3Cy9dzs6AJE26ji6RnLYG68lYYs5K5Z0rltB_PBX-aE8Wg4dH1WAq6ivc

