ATA DE REUNIÃO SETORIAL 16 de Abril de 2020
Cadeia Criativa, Produção Cultural, Mercado Criativo e Moda
Horário: 18h30 Local: Plataforma on line Jisti Meet (com transmissão pelo facebook).
Pauta da reunião: Cenário criativo em meio a pandemia, informes, demandas da
setorial, encaminhamentos.
Participaram da reunião: Dayana Molina (Estilista e conselheira sociedade civil).
Daniel Ruiz (Suplente), Matheus Lima (conselho cultura), Felipe Sardinha (produtor
cultural), Cristina Daher (Design), Matheus Santana (Jornalista de moda), Patrícia
Santiago (Professora), Nelson Reis (Figurinista), Marcelo Mattos (conselheiro), Eddie
(conselheiro), Miguel (secretária conselho), Aldenir (Costureira), Glauco Oliveira
(produtor cultural), Heitor Collet, Carla Pinheiro (modelo, artista), Guilherme Olivier
(moda masculina), Mayra Barroso (figurinista), Rosane (conselheira artesanato), Daniel
Domingues (Nós de Rede), Aline Cerqueira (costureira), Bya Rodrigues (bordadeira).

• O cenário da Pandemia na cadeia Criativa e como pensar de forma
que englobe aqueles que não tenham nenhuma cobertura emergencial
ou apoio de algum órgão público. Isso inclui quem não tem MEI,
CADúnico, cadastro municipal.

Iniciamos a reunião com a fala da Dayana Molina (conselheira da setorial) às 18:46.
Fala sobre o atual cenário, o quanto esse cenário é triste, dificultoso nos processos
criativos, e a importância de unificarmos nossas ações e demandas. Relatou a escuta
do setor, situação de pessoas que a procuram com necessidades, a aflição dos
fazedores da cultura criativa, trabalhadores da moda, produtores e costureiras em
vulnerabilidade.

Algumas das falas seguintes:
• Somos um setor invisibilizado, sendo os primeiros que sofrem com cortes. Muito se
fala dos espetáculos teatrais, mas quem está por traz desses figurinos? E o que pode
ser feito por nossa categoria? (Nelson Reis)

• Um setor que não tem atenção devida e há uma necessidade de ser feita um
mapeamento para que possamos entender e/ou conhecer quem são os
profissionais dentro da área, na qual, a setorial abrange. (Mayra Barroso)
• Percebe-se que outros setores são mais favorecidos, enquanto a Cadeia Criativa,
Produção Cultural, Mercado Criativo e Moda é esquecido. E como pode ser
preparado um edital no futuro que possa ser pensado nos profissionais que
trabalha nos bastidores da cultura, da moda e cadeia? Muitas costureiras
passando necessidades e precisando inclusive de cestas básicas (falas
semelhantes de Nelson Reis e Aldenir)
• É importante mobilizar a setorial e escrever um documento com todas as
demandas do setor e o que vocês consideram importante, pressionem o poder
público com encaminhamentos específicos do setor de vocês (Marcelo Mattos)
• Há uma necessidade de ser feita um concurso público para os profissionais da
cultura, pensar num edital no futuro que possa contemplar os profissionais que se
reconhecem nessa Cadeia e não se sentem contemplados (Glauco Oliveira)
• Assim também são levantadas questões sobre ter concursos e os mesmos serem
por nomeação e não haver nenhuma transparência nos processos seletivos.
• Entende- se também que há uma ação conjugal com algumas instituições e/ou
órgãos públicos, como exemplos: Universidade Federal Fluminense e a Prefeitura.
Estima-se que pode ocorrer um cadastramento para que esses profissionais sejam
identificados, pensando em uma logística de forma que não haja exposição da vida
nesse momento em que vive-se em total isolamento social. (Daniel suplente da
setorial)

Por questões técnicas, Dayana se inscreveu para explicar que a idéia sobre a
confecção de EPI’s é uma boa idéia mas não solucionava a renda da cadeia, visto
que muitas pessoas não tem equipamento e materiais adequados para confecção
em casa. Assim como, deixaria descoberto outro profissionais do setor como
produção cultural, mercado criativo.
Ao longo da reunião entende-se por unanimidade que precisamos de uma renda
básica como foi garantida a outros setores já contemplados pelo município (como o
caso dos taxicistas, artesãos, pescadores artesanais, ambulantes... )

Ao final da Reunião, conclui-se por unanimidade o encaminhamento das seguintes
propostas:
• O Auxílio emergencial para Cadeia Criativa, Produção Cultural, Mercado Cultural
e Moda
• Incentivo a produção de EPI's para o município, sendo a prefeitura
disponibilizando os materiais para os profissionais que estarão dispostos a
participarem dessa ação, sendo remunerados.
A reunião foi encerrada às 20:46, com um total 15 de pessoas presentes.

