
Colegiado Estadual de Teatro MS

MANIFESTO
Reunidos/as na Mostra Sul-Matogrossense de Teatro e Circo - Boca de Cena 2022,

vimos em Praça Pública anunciar nossa RETOMADA A CENA! Somos trabalhadores e
trabalhadoras do Teatro e Circo de Mato Grosso do Sul e após quase três anos em situação
pandêmica da Covid-19, estamos de volta.

Anunciamos a precariedade, em um país em que a ARTE e a CULTURA sempre
foram relegadas ao último plano, adaptar-se sempre foi o verbo que norteou o fazer artístico.
No entanto, nos últimos 04 anos se tornou ainda mais estarrecedor o abandono que estamos
sofrendo por parte dos órgãos que, em teoria, deveriam garantir que nossos direitos fossem
garantidos junto ao Governo do Estado de Mato Grosso do Sul.

Embora muitos não entendam, ser ARTISTA é uma profissão que merece respeito
como todas as outras. Buscamos nos profissionalizar, investimos em conhecimento técnico,
prático e em estrutura e, temos que batalhar muito todos os dias para termos um retorno não
só financeiro, mas também de valorização do nosso fazer, já que acreditamos que a arte
transforma as pessoas e, que não é possível haver evolução em uma sociedade que não
reconhece seu papel.

Denunciamos este Governo Omissor com a política pública para a cultura. Desde
2015, quando assumiram a gestão do estado, o governador Reinaldo Azambuja não efetivou
os editais previstos no Plano Estadual e Lei da Cultura. Desestruturou toda política já
constituída e conquistada por nós, como o Fundo de Investimento Cultural, o Circuito de
Teatro, o Prêmio Rubens Correia… e tantas outras políticas que foram descumpridas.

Ressaltamos que as pautas culturais estão desde 2015 em “estado de calamidade
pública” e que continuam ainda hoje, diante da ineficácia da gestão pública no cumprimento
de toda Política Pública Cultural e seus marcos regulatórias, diga-se de passagem, fruto de
nossa organização e luta popular.

Reivindicamos a retomada também dessas políticas e em especial, o que irá nos basear
nos próximos 10 anos - a realização da Conferência Estadual de Cultura em diálogo com os
colegiados organizados.

Hoje, dia de celebração e festa, estamos novamente, nos manifestando contra o
descaso e desgoverno que vivenciamos nos últimos anos. Vemos um triste cenário que assola
nosso país, e anunciamos: governos passarão a arte e a cultura permanecem!

Viemos dizer que mesmo em meio a tantos desafios resistir continuará sendo
sinônimo de ser artista.

DENUNCIAMOS O DESCASO DO GOVERNO ESTADUAL NA GARANTIA E
RESGUARDO DO/A TRABALHADOR/A DA ARTE E CULTURAL E ANUNCIAMOS
NOSSA EXISTÊNCIA/RESISTÊNCIA!

E ATO POLÍTICO CULTURAL! É CELEBRAÇÃO! É RETOMADA! É BOCA
DE CENA!

Cordiais saudações, e no aguardo!

Coordenação do Colegiado do Estado de Mato Grosso do Sul.
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