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Ao Banco Itaú e Itaú Cultural 

 

Prezados Srs (as) 

A evolução da pandemia de CORONAVÍRUS no Brasil afetou de forma brutal o seguimento 

da ARTE, CULTURA E ENTRETENIMENTO causando um enorme prejuízo ao nosso SETOR 

ECONÔMICO, atingindo diretamente milhares de ARTISTAS E TÉCNICOS que tiveram suas 

atividades profissionais interrompidas. A situação torna-se ainda mais agravada pelo 

enorme contingente de trabalhadores informais (sem garantias trabalhistas) e a recessão 

econômica que atinge o país há mais de dois anos, causando a baixa taxa de ocupação e o 

achatamento de cachês.  

As primeiras recomendações das autoridades responsáveis pelo controle da pandemia em 

todo país foi cancelamento dos eventos artísticos e culturais com o objetivo de evitar o 

contato social, o que compreendemos e apoiamos, pois considerada a gravidade da 

situação e o risco para a saúde pública, defendemos que os interesses coletivos devam 

prevalecer sobre os interesses privados e particulares, entretanto, considerado que as 

condições econômicas de muitos ARTISTAS E TÉCNICOS já não possibilitava a formação de 

reservas para enfrentar a intermitência de trabalho característica de nossa atividade, a 

suspensão de praticamente todas atividades do setor artístico e cultural significou não 

apenas um transtorno para pagar as contas, mas um risco para SEGURANÇA ALIMENTAR. 

Assim, o SATED-SP que se constitui como Sindicato com mais de oitenta anos de 

existência e representante dos ARTISTAS E TÉCNICOS no Estado de São Paulo vem 

solicitar ao Banco Itaú e Itaú Cultural a disponibilização de um suporte financeiro 

emergencial por meio de MICRO CRÉDITOS e a criação de MICRO EDITAIS para 

apresentações online, como reconhecimento a esses trabalhadores e um auxílio para que 

possamos atravessar esse período crítico da vida nacional.   

Seguem abaixo a especificação das duas propostas: 
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PROPOSTA 1: AO BANCO ITAÚ 

Disponibilização de MICRO CRÉDITO para ARTISTAS E TÉCNICOS, a título de fluxo de caixa 

e segurança alimentar. 

Público alvo     

ARTISTAS E TÉCNICOS portadores do registro profissional (DRT) segundo a lei 6533/78 e 

demais trabalhadores do SETOR ARTÍSTICO, CULTURAL E ENTRETENIMENTO em 

profissões correlatas, ainda não regulamentadas tais como: Dramaturgos, Contadores de 

histórias, DJs, Dublês, Higher, Operadores de painel de Led dentre outros profissionais, 

desde que reconhecidos pelo SATED-SP por meio de comprovação de atividades formais 

ou informais. 

Trabalhadores atingidos  

Aproximadamente 10 mil trabalhadores no Estado de São Paulo 

Condições propostas para o MICRO CRÉDITO 

Empréstimo individual de até R$ 20.000,00 com JUROS ZERO e correção da inflação para 

pagamento em até 36 (trinta e seis) meses com vencimento da primeira parcela em 90 

(noventa) dias. 

Operacionalização 

O SATED-SP fica responsável pela operacionalização da documentação de todos os 

trabalhadores e envio ao Banco Itaú, segundo as especificações do Banco. Importante: os 

trabalhadores deverão estar sindicalizados, e para as despesas de custeio, funcionários e 

serviços home office, o SATED-SP necessitará de um empréstimo de R$ 160.000,00 nas 

mesmas condições descritas.   
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PROPOSTA 2: AO ITAÚ CULTURAL 

Criação de MICRO EDITAIS envolvendo apresentações artísticas e culturais e oficinas 

online, tais como espetáculos de teatro, Dança, Corais, Contação de histórias, oficinas de 

dramaturgia, oficina de corpo e voz,  oficina de operação de equipamentos de som e 

iluminação, oficina de percussão e mais outras inúmeras possibilidades que possam ser 

realizadas em casa sem grandes recursos técnicos e postadas pelos próprios realizadores 

para serem apresentadas em plataforma do  Itaú Cultural.  

Importante: Considerado a dificuldade dos circenses com os meios digitais, cabe também 

um MICRO EDITAL para VIDEO MAKERS que filmem e postem atividades artísticas 

realizadas em pequenos e médios circos, com observância da segurança de todos os 

envolvidos, segundo recomendações da OMS. *Nesse caso, deve-se prever cachê para o 

VIDEO MAKER e os CIRCENSES. 

 

São Paulo, 26 de março 2020. 

 

Dorberto Carvalho 

Presidente do SATED-SP 

 

 

 

 

 


