NOTA DE REPÚDIO AO DESPEJO DO COLETIVO ARTÍSTICO
DELL’ARTE PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVA.

O SINDICATO DOS ARTISTAS E TÉCNICOS EM ESPETÁCULOS
DE DIVERSÕES DO ESTADO DE SÃO PAULO – SATED-SP, entidade de primeiro
grau inscrita no CNPJ nº 62.494.174/0001-05, com sede e foro na Cidade de São
Paulo, na Avenida São João, nº 1086 – Conjunto 401 – Estado de São Paulo, CEP
01036-100, representativo da categoria profissional, neste ato representado por
seu Presidente Dorberto Rocha Carvalho, expõe o que segue.

Na defesa dos interesses difusos e coletivos da classe artística do
interior do Estado de São Paulo, o SATED-SP manifesta sua profunda indignação com
a decisão da administração pública do prefeito eleito de Catanduva-SP, Padre Osvaldo
de Oliveira Rosa, de desalojar o Coletivo Artístico Dell’arte. O fato sucedeu sem diálogo
com os profissionais e produtores culturais responsáveis, demonstrando arbitrariedade
e nenhuma preocupação com os desdobramentos desse despejo para o restante da
população.

A Dell’arte Catanduva atua há onze anos no local com dedicação
incansável e esforços sustentados pelo idealismo e devoção à força da Cultura. Realizou
inúmeros eventos culturais e proporcionou infinitas possibilidades de forma totalmente
gratuita, visando à democratização de todas as expressões artísticas e facilitando, de
forma eficaz, o acesso a todas elas. Ainda assim, em meio à programação de
homenagem ao centenário da Semana de Arte Moderna de 22, foi golpeada e, mais uma
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vez, prejudicada, numa tentativa de calar suas vozes.

De nada adianta ter um órgão público responsável pelo setor em
atividade no município, se o fazer Cultural não for priorizado em todas as suas instâncias,
pública e privada. Nomenclaturas formais não causam impacto social, mas a Cultura, na
prática, nas páginas e nos palcos, sim. Por isso, quem luta para que a cultura evolua
não compactua com decisões que impeçam este segmento, em todas as suas frentes
de atuação, de avançar, independentemente de picuinhas pessoais ou profissionais.

Este importante trabalho em prol do desenvolvimento cultural do
interior do Estado deve ser preservado, de forma que acompanharemos os
desdobramentos e manifestamos nossa solidariedade e nos colocamos ao lado do
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Coletivo Dell’arte pela manutenção deste importante polo cultural.

