
Carta aberta pela realização do Festival de Teatro Wellington Monteclaro

A crise do coronavírus é uma realidade que tem atingido todos os setores da sociedade, entre eles o
setor  cultural,  que foi  o primeiro a  parar  e será o último a voltar  às  atividades.  Mesmo assim
percebemos  que  nesses  tempos  de  pandemia  e  isolamento  social,  a  arte  tem  sido  a  maior
companheira das pessoas na manutenção de suas sanidades, seja através de filmes, de lives musicais
ou mesmo no Youtube e na televisão aberta. Isso nos mostra que mesmo sob as piores adversidades
a  arte  é  totalmente  indissociável  das  relações  humanas.

Diante dessa nova realidade que se apresenta, faz-se necessário a sensibilização dos gestores no
sentido  de  amparar  a  classe artística,  de forma a  garantir  a  sobrevivência  e  a  manutenção dos
trabalhadores da cultura, assim através dessa carta aberta gostaríamos de solicitar ao senhor Prefeito
Paulo Bonfim e à Prefeitura Municipal de Juazeiro através da SECULTE , que saiam na vanguarda
da defesa do setor cultural, efetuando a realização  do Festival Wellington Monteclaro em formato
on line.

1º PROPOSTA: Sugerimos a realização do Festival Wellington Monteclaro em formato alternativo,
por meio de transmissão nas redes sociais, dos vídeos das peças selecionadas. Promovendo assim a
arte e a cultura do município sem expor seus cidadãos aos perigos da contaminação, ao mesmo
tempo em que colabora para que o povo juazeirense possa ter acesso aos espetáculos selecionados,
exibidos  através  de um canal  próprio  do festival  e/ou  através  dos  canais  oficiais  da  prefeitura
prestando justa homenagem ao multiartista juazeirense Wellington Monteclaro,  reiteramos ainda
que o festival não acontece desde 2018. Caso essa proposta seja aceita, solicitamos o pagamento
dos cachês referentes às obras; 

2º PROPOSTA: Pagamento de 50% dos cachês como adiantamento/auxílio aos trabalhadores da
cultura  (artistas  e  técnicos)  que  executariam os  espetáculos  quando a  situação se  normalizasse
recebendo assim os outros 50% posteriormente
.   
É  importante  salientar  que  os  grupos  participantes,  selecionados  para  o  Festival  Wellington
Monteclaro se programaram para receber esse cachê, tendo investindo tempo e dinheiro em suas
peças, e diante da situação atual ficaram descobertos de qualquer outra possibilidade de trabalho,
sabemos que o festival Wellington Monteclaro de Teatro, já dispõe dos recursos necessários à sua
execução, uma vez que teria sido realizado em março. 

É preciso que se faça valer o direito à arte e a proteção das manifestações culturais, direitos estes,
garantidos tanto na constituição federal quanto na lei orgânica do nosso município.

Certos  de  contar  com  o  apoio  e  a  sensibilidade  dos  órgãos  supracitados  e,  reafirmando  o
compromisso de produzir e manter viva a chama das legitimas manifestações culturais, assinam esta
carta os grupos de teatro,  Coletivo Nós dois, Trup Errante, Abordagem Teatral, Teatro Popular de
Arte e o Núcleo de Teatro do SESC-Petrolina,  selecionados pela banca julgadora para esta edição
do Festival de Teatro Wellington Monteclaro.

Juazeiro, 06 de maio de 2020.


