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Reunião da Câmara Setorial do Circo  
 

 

O Sr. Gustavo Vidigal (Coordenador Geral do CNPC): 1 

Bom dia. Tem muita gente que ainda está de pé. Vamos esperar, então, dez minutos 2 

para todos chegarem e aí começamos de uma vez. 3 

 4 

A Sra. Joelma Costa (Representante dos Artistas): 5 

A gente pode ter esse tempo adicionado no final da reunião? 6 

 7 

O Sr. Gustavo Vidigal (Coordenador Geral do CNPC): 8 

Não! Estou brincando. Pode! O que a gente fez? Vamos passar o dia para vocês verem 9 

qual a dinâmica que propusemos. É uma dinâmica que varia bastante. O primeiro dia foi 10 

uma dinâmica, o segundo foi outra, no terceiro foi uma dinâmica diferente também. Já 11 

tivemos encontros da dança, do teatro e ontem foi da música. Cada câmara é diferente 12 

uma da outra. Acho que a música difere mais na sua composição, pois é muito 13 

heterogênea. O que fizemos nesses dias? De modo geral, apresentamos o Conselho, 14 

depois pedimos para os conselheiros se apresentarem. Funcionou bem ontem, pedimos 15 

para cada conselheiro retomar as principais pautas, não que foram realizadas na 16 

câmara, porque isso está documentado e estamos recuperando, mas o que foi discutido 17 

lá atrás que sente necessidade de se continuar a ser trabalhado daqui para a frente. 18 

Então, na parte da manhã, ficaríamos nisso. Propomos também – como um desafio – o 19 

começo da construção do Plano Nacional do Circo a partir dos subsídios de tudo o que 20 

a câmara consolidou ao longo do tempo; e na parte da tarde, apresentamos o Plano 21 

Nacional de Cultura; e discutiremos essa agenda de trabalho para a frente. Todas as 22 

três câmaras quiseram discutir também o regimento interno do Conselho. Acho que é 23 

um momento importante para fazer uma recomendação. É interessante que foram as 24 

recomendações de assuntos diferentes umas das outras, mas o problema do grupo de 25 

trabalho que vai ter de trabalhar com isso. Então é uma dinâmica em que, por exemplo, 26 

no primeiro dia... No caso do teatro, eles quiseram muito que apresentássemos a 27 

proposta de reformulação da Lei Rouanet, que já está sendo discutida publicamente. Já 28 

ontem, no da música, eles acharam que isso era em outro momento e preferiram que 29 

gastássemos nosso tempo fazendo uma proposta consistente para o grupo de trabalho 30 

do colegiado. Então a pauta é aberta, é negociada aqui na hora. Acho que a 31 
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importância da retomada da câmara é que ela possibilita que incorporemos também 32 

novas tarefas e é livre, não tem muito esse chamamento. A Alice sabe que lá no 33 

Conselho temos conseguido imprimir um ritmo muito bom, democrático, aberto e é isso 34 

que vai ser aqui. A experiência vai ser a mesma aqui. Já poderíamos começar esse 35 

bate-papo. Na apresentação do Conselho era importante que todos estivessem. 36 

Podemos apresentar. Vamos só ver com a Fernanda quanto tempo o pessoal demora 37 

para chegar. Em vinte minutos. O que vocês acham? 38 

 39 

Alice Viveiros de Castro (Representante do Circo no CNPC): 40 

Poderíamos começar e os outros dois se apresentam depois. 41 

 42 

O Sr. Gustavo Vidigal (Coordenador Geral do CNPC): 43 

Então, meu nome é Gustavo. Eu coordeno o Conselho Nacional de Política Cultural e 44 

em nome do Ministério eu gostaria de felicitar todos nós pela retomada do trabalho das 45 

câmaras setoriais. O Ministro Juca tem dito – ele falou isso no Rio de Janeiro, na 46 

quinta-feira da semana passada e na segunda-feira agora na Bahia – que o Ministério 47 

cometeu um erro ao paralisar o trabalho das câmaras setoriais e que isso causou uma 48 

ruptura no diálogo setorial do Ministério com as linguagens e conseqüentemente as 49 

políticas para as linguagens também ficaram prejudicadas e, portanto, esse desafio de 50 

retomar as câmaras setoriais num formato diferenciado, que é o que vou apresentar 51 

aqui para vocês hoje, é um momento importante para impulsionar as políticas setoriais, 52 

as políticas para cada linguagem que compõe a cultura. Para nós é muito importante 53 

retomar isso com o Conselho Nacional instalado. Acho que a grande novidade, do 54 

ponto de vista institucional no Ministério, durante o segundo mandato do Governo Lula 55 

– administração Gil e administração Juca – foi a instalação do Conselho que 56 

institucionaliza a participação social. A diferença entre o Conselho Nacional de Política 57 

Cultural e o conselho que existia antes no Governo Fernando Henrique, que era o 58 

Conselho Nacional de Cultura é que basicamente a sociedade civil foi incorporada. 59 

Antes, o Conselho Nacional de Cultura era integrado basicamente pelos órgãos do 60 

Ministério, secretarias e vinculados. Agora, o Conselho Nacional é quase paritário, ele 61 

tem quase metade da sociedade civil e metade do Governo nos seus três níveis: 62 

federal, estadual e municipal. O Conselho representa uma institucionalidade nova para 63 

essa participação. Nos documentos que vocês têm à mão há o decreto presidencial 64 

5.520, que foi instalado... é um decreto que, uma vez que o Conselho foi instalado, os 65 
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órgãos colegiados do Ministério passam a se aglutinar em torno do Conselho. A 66 

câmara, que estava na Funarte, migra e passa a ser parte dessa estrutura do Conselho 67 

Nacional de Política Cultural. O que muda de fato? As atribuições do colegiado setorial, 68 

que é o que vamos falar daqui para a frente, são mais amplas que as das câmaras 69 

setoriais. Enquanto a câmara setorial tinha o foco basicamente na cadeia produtiva, o 70 

colegiado setorial vai se debruçar sobre as políticas nacionais para cada segmento. Por 71 

isso que eu disse que uma das tarefas que temos aqui é ajudar na elaboração, ou 72 

contribuir na elaboração do Plano Nacional do Circo. O Conselho Nacional de Política 73 

Cultural participou ativamente na elaboração do Plano Nacional de Cultura, que é esse 74 

documento que vocês têm aí na sacola e que colheu contribuições das câmaras 75 

setoriais, da conferência nacional e de outros espaços de participação social. O que 76 

queremos fazer aqui agora – essa é uma agenda muito importante de trabalho para o 77 

Ministério – é começar esse processo de construção do Plano Nacional do Circo e 78 

montar uma agenda ambiciosa para até o fim do ano que vem conseguirmos entregar 79 

isso no Congresso Nacional. Então, a exemplo do Plano Nacional, o que queremos 80 

construir aqui é uma política de curto, de médio e de longo prazo. Uma política que não 81 

seja de Governo, mas de Estado, por pelo menos três gestões, com etapas de 82 

reformulação ao longo do tempo. É a mesma estrutura que o Plano Nacional tem. Então 83 

a idéia é pensarmos, fazermos um diagnóstico da realidade do circo, que vocês já 84 

fizeram, as câmaras já conseguiram elaborar isso. Esses dois anos parados é 85 

importante atualizar esse documento, o que ficou, o que precisa ser refeito. Pensar 86 

formas de superação desses gargalos, desses problemas estruturais, tanto do ponto de 87 

vista do Estado, nos seus três níveis, como do ponto de vista da sociedade civil. Então, 88 

consolidação de fóruns, etc., o mercado também tem uma participação e isso afeta a 89 

vida de vocês. O Plano é importante porque ajuda a delimitar competências: o que vai 90 

ficar por conta do Estado, o que fica por conta do mercado e o que a sociedade civil vai 91 

poder fazer. É uma nova pactuação e a nossa esperança é que ela não fique no 92 

discurso. Queremos entregar isso no Congresso para que vire lei. Aí teremos a garantia 93 

de que não só o poder Executivo, mas o Legislativo e o Judiciário vão acompanhar 94 

também a execução desse planejamento. Queria apenas passar brevemente para 95 

vocês entenderem o formato do Conselho Nacional. O Conselho Nacional, o que é o 96 

Conselho? É um colegiado que faz parte da estrutura do Ministério e foi re-estruturado a 97 

partir do decreto que eu citei para vocês: 5.520, de agosto de 2005. A sua finalidade é 98 

contribuir para a formulação de políticas públicas de cultura e, nesse sentido, o 99 
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colegiado entra também como elemento de contribuição na formulação das políticas 100 

públicas para cada segmento. Promover a articulação do debate entre o governo e a 101 

sociedade civil para o desenvolvimento das atividades culturais no território nacional. O 102 

Conselho é sistêmico, faz parte da organização da estrutura do Ministério. Já tivemos 103 

três reuniões e depois queria que o Marelis fizesse um relato breve de como a 104 

discussão geral que estamos fazendo no Conselho dialoga com as pautas políticas de 105 

vocês. Ele é um elemento participativo, ou seja, ele ajuda a criar elementos de 106 

porosidade no Governo, a partir da sociedade. As atribuições: elaborar consenso e 107 

compartilhamento estratégico para as políticas culturais, transparência na gestão, 108 

ampliação nos espaços de participação, instalações de canais permanentes. Com isso, 109 

a sociedade civil vai poder contribuir na elaboração das políticas para cada segmento e 110 

na política nacional. Ela pode acompanhar e fiscalizar a atuação do Governo e isso tudo 111 

num canal de diálogo permanente, ou seja, o decreto dá consistência jurídica à vida 112 

política do Conselho. São 52 membros, sendo que 46 têm direito a voz e voto e seis 113 

instituições têm direito apenas a voz. Quem são os representantes? O poder público 114 

federal, estadual e municipal, a sociedade civil, os segmentos artísticos e culturais, 115 

entidades empresariais, fundações e institutos e personalidades de notório saber. 116 

Quem compõe o Conselho? Antes, tínhamos apenas seis câmaras setoriais. A idéia 117 

agora é termos um colegiado setorial para cada um desses segmentos que estão 118 

representados lá no Conselho: artes digitais, artes visuais, audiovisual, circo, dança, 119 

música erudita, música popular, teatro... No caso de música popular e erudita, é o 120 

mesmo colegiado. Literatura, livro e leitura, que é o mesmo colegiado, culturas afro-121 

brasileiras, culturas dos povos indígenas, culturas populares, inclusão social por meio 122 

da cultura, patrimônio material, patrimônio imaterial, arquivos e museus. Então esses 123 

segmentos estão presentes no Conselho. É importante lembrar que, na última reunião, 124 

dos CNPs nós incluímos novos segmentos: moda, artesanato, design, outras 125 

instituições também foram convidadas a integrar o plenário... arquitetura e urbanismo e 126 

outros dois que não me lembro. Um breve relato de como funciona: cada conselheiro é 127 

uma atividade de interesse público, ele não recebe para estar aqui. Os integrantes dos 128 

estratos civis têm os deslocamentos e estadias pagos; os demais conselheiros não têm. 129 

Basicamente é isso. Então, o Conselho representa um passo e nesse período de nova 130 

institucionalidade é que as câmaras, agora colegiados, passam a ter a vida e a pauta de 131 

trabalho. Então é importante retomar uma última questão: o que acontece com as 132 

câmaras setoriais? Elas não mudam apenas de nome, elas ganham atribuições. O 133 
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mandato de vocês – segundo a idéia do Ministério – deve ser prorrogado até o fim do 134 

ano que vem, e no segundo semestre de 2009, a idéia é realizar um processo de 135 

renovação de todos os colegiados, que é quando o mandato dos Conselheiros CNPC 136 

terminam também, e consolidaremos também grandes fóruns nacionais: fórum nacional 137 

do circo, fórum nacional da música etc. Então o mandato de vocês continua, a agenda 138 

de trabalho aumenta e o canal está assegurado e a pauta de trabalho é nossa e vamos 139 

defini-la hoje. A idéia é que, ao longo do dia, principalmente à tarde, foquemos no que 140 

vamos fazer no ano que vem. As outras três câmaras fizeram isso. Câmara da dança, 141 

câmara do teatro e câmara da música tiraram que a partir do ano que vem vamos 142 

começar a construir os planos nacionais a partir do que foi produzido por cada câmara. 143 

A idéia é que o trabalho de vocês feito anteriormente sirva de subsídio para elaboração 144 

dos planos setoriais. Com isso eu pediria que fizéssemos uma breve apresentação de 145 

cada um. 146 

 147 

O Sr. Vital Melo (Representante da Região Norte): 148 

Vital Melo, representante da Região Norte, que tem dois representantes. A parte que 149 

cuida do Amazonas, Acre, Roraima e Rondônia e a outra que cuida da questão do 150 

Pará, Macapá, basicamente esses dois estados. E o menino não pôde estar aqui, 151 

então, hoje estou representando toda a Região Norte e acho que já é mais do que 152 

tempo que perdemos para discutirmos, buscarmos e consolidarmos o debate que foi 153 

intensamente estabelecido desde Recife até agora. Essa retomada é uma retomada 154 

que vejo que tem de ser para valer. Tem de ser para valer porque já perdemos o tempo 155 

que era o nosso tempo, então, precisamos ter esse tempo para fazer acontecer o circo 156 

no Brasil. Bom dia, meu nome é Vital Melo e estou à disposição para o debate. 157 

 158 

O Sr. Rodrigo Mateus (Representante do Estado de São Paulo): 159 

Bom dia, meu nome é Rodrigo Mateus, queria dizer que o nome é legal constar Rodrigo 160 

Mateus porque é o que eu uso profissionalmente. Sou representante do estado de São 161 

Paulo e sou representante também da Associação Brasileira de Escolas de Circo, além 162 

de ter meu próprio trabalho, dirigindo uma escola. Parabéns, obrigado e que a gente 163 

recupere o tempo perdido. A câmara setorial de circo foi a última a começar os 164 

trabalhos, então, em comparação com as outras, estamos sempre um pouco atrasados. 165 

É importante que isso não aconteça, que não percamos tempo, que paremos de 166 

patinar. 167 
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O Sr. Márcio Stankowich (Representante dos Circos de Lona): 168 

Bom dia a todos, meu nome é Márcio Stankowich, represento o circo de lona em todo o 169 

território nacional, sou a sexta geração de circo, um circo de mais de 150 anos de 170 

tradição, que está na estrada sem um dia parar, então, a minha família está na estrada 171 

há mais de 150 anos lutando para mandar alegria, felicidade ao povo e chegando em 172 

algumas cidades onde não tem teatro nem cinema. Então, o circo ainda continua sendo 173 

a arte viva, a arte que está lutando, apesar de todas as dificuldades que temos pelas 174 

estradas, com prefeituras, com poder público, com poder executivo, a situação dos 175 

animais, também, que está dificultando muito a vida do circo itinerante, essa discussão 176 

muito diferenciada sobre a situação dos animais. Esperamos que essa câmara possa 177 

resolver várias situações que nós que estamos na estrada sofremos há muito tempo. 178 

Quero falar também que o circo continua vivo, continua presente, com seu público, com 179 

a situação do País um pouco difícil em relação a dinheiro. Continua vivo e lutando com 180 

suas próprias forças, com dinheiro de sua bilheteria e acho que é isso. O circo continua 181 

forte e é isso que quero dizer. O circo itinerante, o circo de lona tem, sim, seu público. 182 

Se alguém fala que o circo está acabando, é mentira. O circo está muito vivo e tem 183 

muito público indo aos circos. O circo tem muitos problemas e esperamos resolver isso. 184 

Se resolvermos 50% das situações eu já ficarei feliz. 185 

 186 

Alice Viveiros de Castro (Representante do Circo no CNPC): 187 

Eu também vou propor a mudança do meu nome. Meu nome é Maria Alice Viveiros de 188 

Castro, mas meu nome artístico é Alice Viveiros de Castro (fora do microfone). A 189 

questão dos animais vamos discutir depois. (fora do microfone). Tenho trabalhado 190 

bastante no seio social, não só eu. Eu me sinto aqui representando especialmente duas 191 

companheiras que fazem muito bem o trabalho. Acabamos tendo o papel de 192 

pesquisadoras, mas pesquisadoras muito atuantes, uma pesquisa que se faz de casa. 193 

Fazemos parte dos eventos, contribuímos com as discussões dos diversos segmentos. 194 

Por isso que eu acho que eu acho que – eu tive uma história de movimento sindical 195 

antes do circo, uma luta antiga e isso foi finalmente reconhecido quando, em Recife, foi 196 

finalmente formada a câmara de circo e eu fui eleita para representá-la no CNPC. Em 197 

relação à câmara e a essa reunião eu quero dizer que fico muito feliz – o Gustavo é 198 

testemunha disso – que, no primeiro momento que a câmara recebeu a notícia de que a 199 

câmara acabou, que não tem mais contribuição, já foi. E foi uma luta dos 200 

representantes das outras câmaras, juntos brigamos para que essa reunião 201 
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acontecesse. Fez muita falta mesmo. Acho que não estaríamos vivendo a crise da 202 

Funarte se as câmaras tivessem continuado, isso teria acontecido de forma mais leve e 203 

mais rápida, talvez sem tantos problemas, porque a própria demanda das categorias ia 204 

colocar em cheque algumas questões, algumas atitudes. De qualquer maneira, 205 

mudando de nome, ou não mudando de nome, é a importância e aqui eu me adianto 206 

um pouco só para falar um pouco de como nos organizamos em nossa representação. 207 

Na reunião de Recife, houve uma preocupação de mesclar segmentos e regiões, 208 

garantindo a diversidade do circo, que ela não passa tanto pela cadeia produtiva. Nós 209 

não temos... ele representa os circos de lona, os grandes circos, os circos que estão 210 

por aqui, ele não representa a região Sul, Sudeste ou Nordeste. Esses circos não têm 211 

região, pois rodam o Brasil inteiro. Mesmo o pequeno circo, a relação dele é em São 212 

Paulo, ou no interior do Amazonas, ela é muito semelhante. Então, buscamos somar e, 213 

ao mesmo tempo, garantimos, e há, sim, aqui uma representação regional. O Biriba 214 

representa a Região Sul, mas ele representa o circo também. Digo uma brincadeira 215 

com o pessoa do teatro, que me perguntaram no Conselho quem eu representava. Eu 216 

falei, o circo. Sim, mas de onde? Eu represento o circo, de todo, de tudo. E é assim que 217 

eu sinto e é bacana, porque vocês vão ver que, na verdade, o discurso de todo mundo 218 

aqui da câmara, uma vez sentado neste Conselho, a gente mete o bedelho em tudo, se 219 

sente parte de todos os problemas, de todos os segmentos, essa diversidade dos 220 

segmentos. Enfim, agradeço muito, fico muito feliz de estar nesta reunião, Gustavo. 221 

Você sabe o quanto lutei por isso. 222 

 223 

O Sr. Luiz Carlos Vasconcelos (Representante da Região Nordeste): 224 

Bom dia. Luiz Carlos Vasconcelos, da Região Nordeste. Eu também queria abrir 225 

dizendo da minha alegria de ver as câmaras setoriais voltando a funcionar. O fato de eu 226 

estar nas duas câmaras, do teatro e do circo – estou na do circo pela própria escola que 227 

mantemos em João Pessoa e por ser um palhaço – mas diante de todas as câmaras, 228 

todos os setores, eu vejo o circo com problemas enormes, porque todo setor tem seus 229 

problemas, mas pela dimensão do circo, sua estrutura móvel, andante, o momento que 230 

vivemos do avanço tecnológico, ou seja, acarreta problemas muito sérios para o circo e 231 

a torcida é que possa a câmara ajudar a minorar tantas questões difíceis. Concordo 232 

com o companheiro: o circo não vai morrer. Isso é dito há muitos anos, mas existe um 233 

momento de mutação com essa nova realidade que vivemos e que possamos 234 

compreender cada vez mais e ajudar o circo nessa grande travessia. 235 
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O Sr. José Wilson Leite (Representante das Escolas de Circo): 236 

Sou José Wilson Leite, presidente da Abracirco, Associação Brasileira de Circo, diretor 237 

do circo-escola Picadeiro, de São Paulo, e represento as escolas de circo aqui na 238 

câmara setorial. Estou aqui para tentar, primeiro parabenizar pela volta das câmaras 239 

setoriais, que foi muito importante no período em que estávamos nos reunindo e houve 240 

coisas muito importantes que foram discutidas nas câmaras e precisamos dar 241 

continuidade. Quero ver se neste mandato atual conseguimos fortalecer mais as 242 

escolas de circo, principalmente as particulares, que são iniciativa própria, essas 243 

escolas funcionem e que precisam de apoio de Ministério da Cultura. Então, vamos 244 

trabalhar em prol desse fortalecimento das escolas para ver se conseguimos formar 245 

mais artistas para o mercado de trabalho. É muito importante que o Ministério dê 246 

atenção às escolas porque só o Prêmio Carequinha no final do ano é muito pouco para 247 

o fortalecimento dessas escolas. Por isso, há muitas que são iniciativa dos próprios 248 

artistas em fundar essas escolas. Estou aqui para tentar fazer com que melhore essa 249 

situação das escolas de circo em todo o País. 250 

 251 

A Sra. Alessandra Brantes (Coordenação Nacional de Circo): 252 

Alessandra Brantes, sou assessora da Coordenação Nacional de Circo e acho que já foi 253 

dito ou vai ser dito por todos que a retomada do trabalho das câmaras setoriais é 254 

fundamental para tudo. Para o trabalho da coordenação de circo é fundamental que 255 

esse trabalho não pare, porque é em cima dele que estruturamos toda uma base de 256 

políticas públicas. 257 

 258 

O Sr. Tetê Catalão (Assessoria Especial do Ministro): 259 

Bom dia. Eu sou Tetê Catalão. Sou jornalista e estou agora na assessoria especial do 260 

Ministro e venho acompanhando as políticas. Do outro lado, como assessor da Unesco, 261 

pelo Pnud – implantação dos pontos de cultura. Estou há 22 dias no Ministério, mas 262 

intimamente ligado a todo esse esforço e fiquei muito feliz de estar chegando na 263 

retomada dessas câmaras setoriais, que são fundamentais para verticalizar e colocar 264 

política permanente, com continuidade o belíssimo escopo conceitual de linhas e 265 

diretrizes traçadas pelo Ministério. Conversando na divisão de tarefas por afinidade, 266 

paixão, respeito, eu fiquei para acompanhar, como consultor, as áreas de dança, circo e 267 

artes visuais. Pela minha paixão pelo trabalho de vocês. Muito obrigado. 268 

 269 
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O Sr. Marcelo Veiga (Equipe do CNPC): 270 

Bom dia, meu nome é Marcelo Veiga e eu faço parte da equipe do Conselho Nacional 271 

de Política Cultural. 272 

 273 

A Sra. Antônia Vilarinho (Assessora da Área de Circo de Brasília): 274 

Bom dia a todos. Meu nome é Antônia Vilarinho. Eu sou assessora da área de circo 275 

aqui de Brasília. Agradeço por estar aqui, porque acho importante. Moro aqui em 276 

Brasília e acompanho o movimento de circo aqui na cidade há muito tempo, então estou 277 

muito feliz de estar aqui. Obrigada. 278 

 279 

O Sr. Cláudio Barreto (Representante do Circo Social): 280 

Bom dia. Cláudio Barreto. Trabalho numa organização chamada Se Essa Rua Fosse 281 

Minha. Estou como representante do circo social. Como diz a primeira publicação do 282 

chamado circo social, que já reflete um processo longo e penoso de legitimação dos 283 

novos atores sociais, dentro do próprio mundo do circo, assim como dentro do mundo 284 

da cultura, do mundo das relações sociais aqui no Brasil. Outro dia eu li uma entrevista 285 

com o Ministro da Justiça e ele resgatava uma série de pensadores que vêm 286 

embasando a democracia participativa. Inclusive resgatava e colocava no centro o 287 

projeto político de futura visão de estado e nação que o Governo estaria implementando 288 

e dentro disso dizia: o barato da participação social, da definição das políticas, o barato 289 

de aprofundar a democracia participativa é que é um processo que não tem volta atrás, 290 

pois as pessoas pegaram o gostinho, se articulam, se organizam e depois não podem 291 

mais ser dispensadas desses debates. Lamentavelmente, tivemos um esquecimento no 292 

meio desse processo e sentimos na pele aquela sensação de quem foi convidado para 293 

um banquete e na metade da festa teve de ouvir: não, era brincadeira. Não precisamos 294 

mais de vocês, vão embora para casa, que a gente daqui para a frente continua 295 

sozinho. Cito literalmente: governos são assim mesmo, a gente usa vocês e depois faz 296 

o que tem de fazer. Ainda bem que o Ministério recupera a linha que implementou e que 297 

tão bem desenvolveu nessa primeira fase das câmaras setoriais, retomando esse 298 

trabalho agora, inclusive articulando melhor essa instância com o próprio Conselho 299 

Nacional. Eu acho que temos tudo a ganhar, desde o menor olhar, que está preocupado 300 

com uma situação num município ou com a situação de um governo, até o mais amplo 301 

dos olhares, que está pensando na cultura no Brasil como um todo, para além de 302 

Governo, para além de quem está representando um setor ou outro. Temos tirado 303 



 11/160 

talvez, como aprendizado, um aprendizado difícil, de entender que tem muito além do 304 

nosso próprio segmento, como Alice dizia: eu estou aqui como representante de um 305 

segmento, que é o circo social. Mas eu não estou aqui lutando por benesses para o 306 

circo social, estamos lutando porque entende que em todas as suas formas é 307 

extremamente vital o circo em termos econômicos, sociais e culturais para o 308 

desenvolvimento do Brasil como um todo. É importante, então, que as políticas com o 309 

tempo entendam de que maneira se dá essa importância. Qual é a importância 310 

econômica do circo nas suas diferentes formas? Qual é a importância social do circo? 311 

Para não voltarmos a cair em equívocos, como o que recentemente vimos num edital 312 

que usava – independente das boas intenções – o argumento não do caráter social dos 313 

circos tradicionais, quer dizer, dava um tiro no pé. Não pode entrar aqui circo que tenha 314 

importância social ou papel na transformação social, logo, o circo não tem papel na 315 

transformação social. Avançamos e retrocedemos. Acho que esse espaço é vital para 316 

consolidarmos os avanços que já fizemos. Eu agradeço a todos por ainda poder 317 

participar dessa instância que eu acho fantástica. 318 

 319 

O Sr. Geraldo Passos (Representante da Região Sul): 320 

Bom dia, meu nome é Geraldo Passos, que o pessoal conhece mais por Biriba. Eu 321 

represento a Região Sul e também quero agradecer a vinda hoje aqui e, principalmente, 322 

na fala do Gustavo, já de início, dar essa retomada. Ficamos muito tempo parado, esse 323 

tempo que ficamos parado nos fez perder muita coisa. Em Recife, quando foi 324 

constituída a câmara, o pessoal ficou com aquela vontade, aquela sede de trabalhar e 325 

depois trancou. Eu represento um dos segmentos do circo e também uma coisa que 326 

fica meio paralela aqui: nós fizemos o circo de teatro, é uma confusão infernal. Eu vou 327 

explicar, porque no meu DRT, eu sou ator, diretor, produtor e palhaço e existe, na 328 

região Sul, principalmente agora que... na Região Sudeste é que onde vieram hoje na 329 

região de São Paulo tem dois desse tipo de arte, que é o teatro sob lona, ou seja, é o 330 

circo de teatro, não o circo-teatro, é uma confusão. Mas é fácil. A estrutura é circo, 331 

porém, itinerante, como o Márcio, como o Wilson, o Zé, mas dentro é teatro, é peça de 332 

teatro, com palhaço. Tem os dramas também, que é uma arte que já está extinta. Então 333 

ficamos nesse paralelo. Em paralelo com o pessoal de circo, ficou assim o circo. Como 334 

o circo? E o pessoal do teatro, acho que o teatro, desculpa, tem de ser feito em casa de 335 

espetáculo. Nós representamos o circo em geral, porque lá no Sul a desinformação 336 

ficou muito grande. Com essa parada, o pessoal às vezes perguntava: como é que 337 
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está? Eu respondia: não sei, parou tudo. Então, quando você falou da retomada, é 338 

muito longo. Eu acho que isso fortalece realmente. O Márcio disse que o circo está 339 

forte, sim, mas ele pede socorro. Eu acho que quanto mais rápido nós deixarmos essas 340 

políticas prontas... porque o circo não pára. Nós não temos um dia de férias. Todo 341 

mundo tem férias, menos o circo. Não existem férias para o circo. Não existem 342 

condições, ele não tem suporte para parar. Então acho que isso é o mais rápido 343 

possível. Realmente trabalhar para que a coisa ande, que não fique depois nós saímos 344 

daqui e daí, quando vamos nos reunir? Como vamos fazer uma política? Como vamos 345 

falar para o pessoal? Que foram fazer em Brasília, foram passear? Legal, foram 346 

conhecer Brasília. Não é por aí. Então, que não fique realmente só no discurso, que 347 

realmente se arregace as mangas e vamos trabalhar. Trabalhar para conseguir algo 348 

justo para os nossos irmãos de estrada. Quando falo irmão de estrada, falo o circo em 349 

geral. Depois eu te explico o que é circo de teatro. 350 

 351 

O Sr. João Carlos Artigos (Representante de Grupos e Trupes): 352 

João Carlos Artigos, sou palhaço, sou fundador de um grupo chamado Teatro de 353 

Anônimos lá no Rio de Janeiro, sou representante de grupos e trupes nacionais e acho 354 

que essa fala do Biriba e também a gente estava falando de circo morrer, tipo, o samba 355 

vai morrer. Eu fico imaginando que é só um papo de quem não está a fim de arregaçar 356 

as mandas e botar mãos à obra. Estávamos falando justamente de um fazer, uma arte 357 

que tem a ver com a contemporaneidade sempre, desde sua fundação ela está nesse 358 

lugar de renovação permanente. Claro que podem haver crises, mas ele está nesse 359 

lugar de renovação que essa arte jamais vai perder, seja ela feita no interior do 360 

Amazonas, seja feita na capital de São Paulo, ela vai estar nesse lugar de renovação 361 

permanente de diálogo com a sociedade. Estamos falando de algo que é fundamental 362 

para o ser humano. Eu também fico extremamente feliz de poder estar aqui. Esses 363 

descompassos que vimos passando me levam a estar num lugar um pouco mais cético, 364 

mas indiscutivelmente vivemos um momento histórico na nossa construção, no nosso 365 

diálogo com o poder público não tem a menor dúvida de que o Governo Lula trouxe 366 

para o segmento do circo uma possibilidade de encontrar na diversidade, de 367 

começarmos a discutir de nos organizarmos. Isso é inquestionável, por mais passos 368 

que demos para trás em determinados momentos. Ah, não, você agora não está mais 369 

na festa não, como disse o Cláudio. Acreditaram que por algum momento também 370 

poderíamos esmorecer e falar assim, tudo bem, os caras não querem mais a gente. 371 
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Mas já tomamos esse gosto, que já não pode ser tirado, de poder dividir e multiplicar. A 372 

minha grande preocupação como fazedor é: temos mais dois anos dessa 373 

administração, perdemos um tempo fundamental desses avanços e precisamos deixar 374 

coisas concretas, porque senão é discutir, discutir, discutir e produzir coisas que são de 375 

uma riqueza fabulosa para realmente considerar a arte como elemento estratégico e 376 

econômico do País e perdermos, porque não sabemos quem virá. Podemos até ter 377 

desejos, vontades, prospecções, mas não sabemos. E se perdermos este barco aqui 378 

será lamentável, do ponto de vista histórico, perder essa oportunidade e não ter 379 

construído coisas consistentes, sólidas e permanentes, que possam ser balizadores do 380 

desenvolvimento da cultura do País e o circo está nesse bojo. Temos de correr atrás 381 

desse tempo perdido, atrás dessa possibilidade. A câmara setorial de circo só começa a 382 

se reunir um ano depois, mesmo assim, produzimos várias coisas, então temos um 383 

descompasso. Vimos todo um material produzido e que não voltou para nós, para isso 384 

ser a continuação e digerido e efetivado, mas aqui estamos, como diz o outro, em pé e 385 

sem cair, deitado sem dormir. Vale todos os esforços para que isso aconteça, não tenha 386 

dúvida de que essa galera está nesse esforço de acordar cinco e meia da manhã. Eu 387 

costumo dizer que resolvi ser artista, primeiro para não ter de acordar cedo, mas o 388 

Ministério não tem deixado. Acordei cinco horas da manhã, termino aqui e já volto, 389 

porque estou na correria, mas eu não podia deixar de estar presente neste momento de 390 

retomada dessa discussão toda. Então, parabéns, estamos atentos e acho que esse 391 

lugar da cobrança salutar e de diálogo, vamos estar aí. Vamos querer que essas coisas 392 

se efetivem para não deixar que os ventos levem essas discussões, entendimentos e 393 

construções para outros lugares que não seja da construção efetiva de uma política 394 

pública participativa de diálogo com a sociedade, como aparece no nosso Plano 395 

Nacional de Cultura. 396 

 397 

A Sra. Joelma Costa (Representante dos Artistas): 398 

Bom dia, sou Joelma Costa, sou Presidente da Associação de Famílias e Artistas 399 

Circenses (ASFACI), vim representando artistas e participei de todas as reuniões e – 400 

falei com a Alice agora há pouco – quero o “prêmio fominha”, não pedi nada, anotei 401 

tudo, inclusive aos relatórios que foram perdidos pela própria equipe que estava 402 

administrando e que gerou, inclusive uma bela discussão. Bela, não, uma discussão 403 

muito grande, desagradável, até fazendo com que, por falta de comunicação verbal, a 404 

forma como foi interpretado esse questionamento, essa cobrança do relatório fizesse 405 
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com que perdêssemos parceiros importantes dentro do Ministério, que foi o caso do 406 

Vítor Ortiz, que eu considerava um grande parceiro, e pudemos ver pelo fórum se 407 

comunicando, que é o fórum virtual de discussão, o mais participante, que tem mais 408 

gente, foi um debate muito desagradável, por uma falta de falarmos verbalmente, não 409 

sei como foi transmitida essa informação para ele, foi no meio de um monte de falas, 410 

aparece o Tércio Redondo, que não sabíamos quem era, pedindo para entrar, se 411 

comunicando, que, aliás, se vocês tiverem interesse, para acompanhar as discussões, 412 

é interessante, vem e diz: eu estou aqui porque quero saber um pouco mais sobre o 413 

circo, para escrevermos o Plano Nacional de Cultura. Então, estremecemos e 414 

arrepiamos, o que é isso? E esses anos em que nos reunimos e discutimos, para onde 415 

foi tudo isso? Todos foram para cima desse tal de Tércio Redondo, que eu nunca vi na 416 

vida – mas também, ele não sabe, não teve... só estava ali para ser o redator, entrou 417 

numa história que nem sabia. E todos começaram a criticar o Tércio Redondo. Eu falei: 418 

não, gente, a história é o seguinte: quem tem de nos passar esse relatório, esse 419 

documento, é o governo federal. Aí a equipe da Funarte, que cuidou falou: está com 420 

Márcia Bauer, que foi contratada para fazer esse trabalho, ela que passasse para a 421 

Funarte. Se a Funarte tinha essa documentação, que essa documentação fosse 422 

repassada para a categoria. Nada mais justo do que trabalharmos e sabermos em que 423 

foi traduzido o que dissemos. Eu queria dizer que é muito importante que recuperemos 424 

esse relatório, porque não temos até hoje e não podemos trabalhar a partir de memória. 425 

E já cobrei isso pessoalmente e disse que existe esse relatório, mas não foi passado 426 

formalmente, oficialmente, para a nova equipe da Funarte. Diante dessas informações, 427 

eu escrevi a mensagem dizendo que a equipe anterior – aí citei os nomes: Alessandra, 428 

Janaína, Vítor Ortiz – aí foi quando eu citei os nomes que deu toda essa polêmica, que 429 

chegou para o Vítor que fosse eu a única pessoa que estava reclamando e foi toda uma 430 

discussão que chegamos a um nível muito desagradável e acabamos nos distanciando 431 

muito e era uma pessoa que tínhamos como parceiro. Não tenho mais, porque não 432 

estou mais na Funarte. Nunca foi um inimigo nosso. Tem críticas, sempre vai ter, 433 

sempre tentamos agir... Essa é uma coisa que quero falar logo na abertura, pedindo 434 

esse relatório, que deve estar em algum lugar e junto com esse relatório... eu não tinha, 435 

eu não sei, eu pude ver aqui que estamos na segunda edição do Plano Nacional da 436 

Cultura, não tinha nem a primeira, nunca vi... 437 

 438 

O Sr. Gustavo Vidigal (Coordenador Geral do CNPC): 439 
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A diferença é que esse documento incorpora as contribuições do Conselho Nacional. 440 

 441 

A Sra. Joelma Costa (Representante dos Artistas): 442 

Ainda assim, ainda com as contribuições... A gente tem nesse relatório, Gustavo, um 443 

texto que ficamos horas e horas discutindo para fazer parte do que seria o caderno do 444 

circo. Então, esse relatório já foi bastante discutido, vírgula por vírgula, está tudo ali. 445 

Não tem nada a ver com isso que está aqui. A falta de resposta oficial do Governo, da 446 

Funarte, dos responsáveis por isso, eu considero que chega à beira do desrespeito 447 

conosco, porque nem resposta para dizer onde está isso foi dada. Nenhuma resposta 448 

oficial. Não sabemos onde está, se perdeu. Não dizem que têm ou não têm ou que não 449 

pode por isso ou por aquilo. Essa é uma coisa... 450 

 451 

A Sra. Alice Viveiros de Castro (Representante do Circo no CNPC): 452 

Um aparte. O pior é o que ouvi depois, na hora de uma reunião que tive com o ex-453 

presidente da Funarte, de que o edital havia seguido as recomendações da câmara 454 

setorial. Eu falei: como é que você se baseou nisso? Através de todos os relatórios. 455 

Bom, então você tem os relatórios que nós não temos, porque se você... E aí ficou uma 456 

coisa confusa, porque o argumento para ir contra nós era que teríamos votado e 457 

discutido coisas que não discutimos. Ao contrário, o edital voltou atrás em algumas 458 

questões sem que isso tivesse sido discutido pela câmara. Eu agora acabei de receber 459 

esses dias uma pré-ata. 460 

 461 

O Sr. Geraldo Passos (Representante da Região Sul): 462 

Eu acho que eu tenho. Se é a da última reunião do Rio, onde... 463 

 464 

A Sra. Alice Viveiros de Castro (Representante do Circo no CNPC): 465 

Aquele papelzinho... 466 

 467 

O Sr. Geraldo Passos (Representante da Região Sul): 468 

Não. Eu salvei em pendrive mesmo. Porque houve aquela reunião em que foi 469 

distribuída aquela GTT e eu tenho no meu apartamento e posso disponibilizar. 470 

 471 

A Sra. Joelma Costa (Representante dos Artistas): 472 
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Duvido, Biriba, duvido... Bem, voltando, foi a disparadinha, parou. Outra coisa que eu 473 

queria falar é do prêmio Funarte Carequinha de Estímulo ao Circo. Tem de sair e tem 474 

de ser discutido com a câmara setorial. Estão dizendo que hoje é a última reunião, mas 475 

nós vamos ter eleição em breve, não é isso? 476 

 477 

O Sr. Gustavo Vidigal (Coordenador Geral do CNPC): 478 

Não, na verdade, são as mesmas pessoas com novas atribuições, por isso muda de 479 

nome, entendeu? 480 

 481 

A Sra. Alice Viveiros de Castro (Representante do Circo no CNPC): 482 

Imagina o susto que deu o convite para a última reunião. 483 

 484 

A Sra. Joelma Costa (Representante dos Artistas): 485 

Para ser mais rápida, quero dizer que precisamos, então, efetivar, como todos 486 

disseram, as propostas que foram encaminhadas, mas efetivar as propostas que são 487 

emergenciais. Tem algumas que são emergenciais. Podemos discutir, que são as 488 

questões dos mestres que estão morrendo levando toda a história junto, são as 489 

questões... 490 

 491 

O Sr. Gustavo Vidigal (Coordenador Geral do CNPC): 492 

A idéia é depois da apresentação e ouvir o relato é retomarmos essas questões. Agora 493 

é só apresentação. 494 

 495 

A Sra. Joelma Costa (Representante dos Artistas): 496 

Então é isso. 497 

 498 

A Sra. Alessandra Brantes (Coordenação Nacional de Circo): 499 

O Catalão me perguntou aqui se isso tinha sido discutido pela ASFACI. Eu falei que não 500 

foi uma discussão... com certeza foi discutido dentro da ASFACI também, mas isso foi 501 

uma discussão colocada aqui na câmara setorial. O que aconteceu... 502 

 503 

A Sra. Joelma Costa (Representante dos Artistas): 504 

Qual discussão? 505 

 506 
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A Sra. Alessandra Brantes (Coordenação Nacional de Circo): 507 

Que você disse que tem um texto, um relatório.  508 

 509 

A Sra. Joelma Costa (Representante dos Artistas): 510 

É da câmara. Aliás, o texto é do Vítor Ortiz... 511 

 512 

A Sra. Alice Viveiros de Castro (Representante do Circo no CNPC): 513 

Aí mexemos na proposta dele, que seria para o Plano de Cultura. A nossa síntese é 514 

que era o circo. Um texto muito bom, que foi adendado, foi acertado em vírgulas e era 515 

um texto muito interessante e que não colocava posição negativa que acabou ficando 516 

no Plano. A única área que sofreu com as mudanças tecnológicas foi o circo. Na 517 

verdade, toda a cultura está permanentemente sofrendo novos embates, tendo de 518 

reagir. O circo está muito vivo e essa preocupação nossa passa uma coisa meio caindo 519 

aos pedaços. 520 

 521 

A Sra. Alessandra Brantes (Coordenação Nacional de Circo): 522 

É, e foi um trabalho muito precioso, porque como estávamos muito atrasados, muita 523 

gente trouxe muitas propostas e muita coisa foi colocada e trabalhada por horas a fio. O 524 

processo disso tudo foi muito complicado. Temos de retomar isso, sim, que não foi 525 

cobrado só pela ASFACI, foi cobrado por quase todos que estão aqui (esse relatório) e 526 

de nós, também, coordenação. Isso tudo foi repassado naquele período de transição, 527 

quem estava encarregado de entregar esse relatório final era a Márcia Bauer e ela, 528 

segundo a informação que temos, nunca entregou esse relatório final. Então, o que 529 

temos é muito delicado (vozes simultâneas). Quando a Alice coloca agora que o Celso 530 

tinha esse material eu fiquei..., nossa! É esse material? Temos um material até no 531 

pendrive, temos impresso algumas coisas, que foram coisas que tínhamos naquele 532 

computador, que íamos imprimindo e íamos guardando para que não perdêssemos, 533 

então esse material temos aqui. Só que como o relatório final oficial... esse é o relatório 534 

do trabalho da câmara, isso nunca veio. 535 

 536 

A Sra. Alice Viveiros de Castro (Representante do Circo no CNPC): 537 

Ou seja, poderíamos dizer que tínhamos um material que poderia ter virado relatório, se 538 

houvesse um desejo, se houvesse um coordenador de circo, coisa que nunca foi 539 

nomeado. 540 
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O Sr. Gustavo Vidigal (Coordenador Geral do CNPC): 541 

Posso só fazer uma questão de ordem? Estamos num momento de apresentação. Falta 542 

a Ana. 543 

 544 

(Vozes simultâneas) 545 

 546 

A Sra. Alice Viveiros de Castro (Representante do Circo no CNPC): 547 

Eu acho que devíamos deixar para a mesa esse tipo de corte. Eu estou dando um corte 548 

mesmo, porque eu também passo por isso e às vezes há falas longas, mas que são 549 

fundamentais. E quando cortamos algumas falas de maneira brincalhona, sem querer, 550 

também inibimos, então é melhor deixar esse papel para a mesa do que nós mesmos 551 

ficarmos com essa brincadeira que, para nós que falamos muito, corta o raciocínio. 552 

 553 

O Sr. Gustavo Vidigal (Coordenador Geral do CNPC): 554 

É muito importante chegarmos ao fim do dia com essa agenda de trabalho consolidada. 555 

A apresentação é para... Eu estou no Ministério há um ano e meio e o Ministro me 556 

incumbiu de recuperar todo o trabalho das câmaras setoriais. Cada câmara tem uma 557 

especificidade, uma trajetória, mas nenhuma tinha esse problema de documentação. 558 

Todas as outras... 559 

 560 

(Voz fora do microfone) 561 

 562 

A Sra. Janaína Botelho Guerreiro (Funarte): 563 

Bom dia. É como a Alessandra explicou. Tivemos realmente um problema. Ao mesmo 564 

tempo que houve a saída do Vítor e eu dou graças por ele ia dar um apoio nesse 565 

momento para recuperarmos esse material e não conseguíamos um retorno da pessoa 566 

que prestou o serviço. Eu tentei fazer um resgate desse documento e não consegui 567 

através de uma solicitação por e-mail. Deu com as burras n’água. O Biriba subiu para o 568 

quarto para pegar o documento que ele salvou no pendrive, então eu acredito que esse 569 

documento não está perdido. Eu acho que temos chance de resgatar esse documento e 570 

acho que agora, com o apoio do Ministério, poderemos, talvez, retomar esse contato 571 

com a pessoa que moderou, que fez a prestação do serviço naquele momento, para 572 

tentar resgatar o que ela pode ter além do que conseguirmos aqui através da memória 573 

do coletivo. Porque o que temos é picado. 574 
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A Sra. Alice Viveiros de Castro (Representante do Circo no CNPC): 575 

Eu acho que quem prestou o serviço já foi. E tendo pelo menos uma parte do material, 576 

pois eu acho que ele vai ter pelo menos esse texto do Vítor, com certeza, acho que é o 577 

mais importante, o resto é esse caudal de coisas que falamos está em ser possível ser 578 

acessado. 579 

 580 

(Voz fora do microfone) 581 

 582 

A Sra. Alice Viveiros de Castro (Representante do Circo no CNPC): 583 

Só que eu acho que acabamos penalizando uma pessoa, personificando uma coisa que 584 

foi culpa de uma administração. Não somos nós, não é a pessoa, porque não sei como 585 

foi feito isso.  586 

 587 

O Sr. Cláudio Barreto (Representante do Circo Social):  588 

Porque, inclusive, tem por parte de atores importantes que participaram desse 589 

processo, tem leituras diferentes do processo. A última declaração escrita do Vítor Ortiz 590 

foi que ele entregou isso ao Ministério, então há leituras contrárias, e não vamos 591 

desvendar isso agora. Agora, nada disso tira uma outra coisa que mexeu muito com o 592 

nosso trabalho e isso não chegou aqui. Isso é grave e é responsabilidade do Ministério. 593 

É que, sendo A, B ou C o responsável, a sociedade civil organizada que compõe as 594 

câmaras setoriais não recebeu sequer uma explicação até agora. Sequer uma. Para 595 

qualquer redação renovada que faremos, no mínimo, todos que estão aqui estão 596 

fazendo um esforço enorme de apostar numa coisa que vá além dos projetos já 597 

desenvolvidos, porque houve uma tremenda falta de respeito, de vontade política de, no 598 

mínimo dizer: olha, a questão é tal, tal, tal, o documento não está, ou, o documento 599 

está. Vamos refazê-lo em função de mudanças políticas. Nada disso aconteceu, então, 600 

a revolta das pessoas é legítima nesse sentido. A idéia é superar daqui para a frente. 601 

 602 

A Sra. Alessandra Brantes (Coordenação Nacional de Circo): 603 

Vidigal, só para deixar claro, no caso das câmaras setoriais, todos os encontros eram 604 

gerenciados e organizados pela comissão que foi formada pelo Vítor Ortiz, que não era 605 

a comissão da coordenação de circo. A gente também estava como colaborador e 606 

parceiro. Vamos ver o que o Biriba tem e temos algum material que imprimimos ou 607 
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salvamos, mas que eu ainda acho que temos de chamar, sim, a Márcia Bauer, pois ela 608 

foi paga por um trabalho que não foi entregue. 609 

 610 

A Sra. Alice Viveiros de Castro (Representante do Circo no CNPC): 611 

Eu não gostaria, como câmara, de personificar isso, gostaria de colocar como 612 

responsabilidade da Funarte. Não sou eu que tenho de cobrar da Márcia Bauer, não 613 

sou eu que tenho de cobrar de não sei quem. 614 

 615 

(Vozes simultâneas) 616 

 617 

A Sra. Ana Maria Lamenha (Representante da Região Sudeste): 618 

Deixa eu ver se consigo falar antes dele chegar, senão não vou conseguir. Eu estou 619 

precisando falar um pouquinho com vocês, nessa oportunidade, porque eu tenho, 620 

embora vocês achem que não, eu tenho feito o dever de casa. Eu não dou muita 621 

peruada, mas, gente, eu não estou com tempo, mas eu imprimo tudo e vou carregando 622 

para onde eu vou. É claro que vocês falam um assunto e outro discute, eu vou naquele 623 

que enfocou o tema, puxo para a gente saber o que é, porque do ano passado para 624 

este ano, eu fiz uma reavaliação da minha atuação. Alice sabe melhor que ninguém 625 

quantos anos de discussões que tivemos. Dentro do sindicato ficou um pouco pequeno 626 

para as coisas que eu queria realizar, partir não só dessas discussões para atuação. Eu 627 

queria esclarecer aos colegas o seguinte. A avaliação que fiz, estou vendo, 628 

acompanhando o trabalho que São Paulo tem feito através dos grandes empresários 629 

circenses, que podem fazer isso realmente, tem todo um notório saber que vivem o dia 630 

a dia da problemática, junto a Brasília, junto ao PL que está sendo tramitado, a 631 

Edilamara, a gente tem se falado, então isso me deixou um pouco tranqüila nessa 632 

questão, por isso que vocês sentiram um pouco a minha ausência nessas discussões. 633 

Alice também, pelas falas que ela colocou aqui, do comparecimento de tudo que está 634 

sendo feito. Então eu acho que temos de nos colocar no lugar onde achamos que tem 635 

uma brecha e está faltando atuação. No Rio de Janeiro, continuamos com a mesma 636 

problemática dos circos pequenos e eu parti para isso. Me afastei um pouco do 637 

sindicato, sim. Estou na gestão pública até 2010, mas preferi ficar com a Associação 638 

porque isso me dava uma vantagem. Associação Brasileira de Arte, Cultura e Diversões 639 

Itinerantes. Porque eu fundei ela e resolvi partir para ela? Porque eu como diretora de 640 

uma área de circo dentro de sindicato, senti muita dificuldade de trabalhar, porque 641 
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sempre que se falava em circo se embarreirava, o presidente não ouvia e, enfim, a 642 

Alice, com essa diretoria que está lá, maior dificuldade de trabalhar danada. E a minha 643 

vontade de realizar era maior, então, com a cara e a coragem, fundei a associação e 644 

temos trabalhado. Temos criado frutos. Esse ano, eu até estou muito feliz porque é um 645 

ano de eleição municipal e eu consegui fazer – depois quem quiser olhar – um decreto 646 

no município do Rio de Janeiro, onde a assistência social do município se compromete 647 

em dar assistência aos circos de pequeno e médio porte. Isso é uma coisa pela qual eu 648 

vinha lutando há muito tempo, que só quem tem residência fixa é que podia ser 649 

atendido pelos benefícios sociais: bolsa família, etc., etc. E sabemos que precisa 650 

estimular isso, pois a maioria por estar na itinerância rápida, não conseguem nem 651 

manter os filhos na escola porque são desestimulados a isso e uma vez que eles 652 

tenham algum tipo de benefício, isso estimula. Só vamos mudar a realidade em que 653 

vivemos se conseguirmos levar as crianças para a escola, melhorar o nível intelectual 654 

para que eles possam ficar independentes desse trabalho que fazemos, porque é para 655 

eles que estamos aqui, para poder conseguir um dia ter essa independência deles. De 656 

ontem para hoje eu não dormi, porque eu quis reler tudo isso para poder ficar tudo 657 

fresco na memória e poder acompanhar bem os debates. Só fotografei a visita da 658 

assistente social do município visitando os circos. Eu soube que a subsecretária não 659 

pôde se reunir na última reunião comigo, já por causa do processo de eleição, mas eu 660 

soube de quatro famílias – algumas delas – que já receberam o cartão do Bolsa-661 

Família, então isso é muito prazeroso, e eu fico até emocionada quando falo nisso, 662 

porque quando ele falou assim: Ana, já receberam 3 pessoas o Bolsa-Família aqui no 663 

circo, eu chorei. Então, vocês estão sentindo a minha falta não é por desinteresse, mas 664 

é porque estou muito na pista, estou andando muito. Acreditem, quem já fez secretaria, 665 

dono de circo, sabe, eu estou fazendo secretaria simultânea de três circos: Beto 666 

Carrero, Beto Pinheiro e o circo Helder (?) que entrou aos trancos e barrancos, louco, 667 

montou um circo agora, já entrou lá, é doido e eu fui dar uma força para ele, sabe Jesus 668 

como e o circo de Nápoli. Eu falei: não posso sair do Rio porque é muita coisa que faço 669 

aqui. Mas o Beto estava sem secretária, eu fui em Macaé, fiz Campos, fiquei quase 670 

uma semana lá desesperada então estou assim: de dia na rua, de madrugada na 671 

Internet para acompanhar alguma coisa, sem dormir, estão me chamando de zumbi. Já 672 

fui parar no cardiologista, que meu coração está disparado, estou tomando remédio 673 

para o coração. Já fiz exame, não tenho nada no coração, é falta de sono mesmo. 674 

Quando durmo quatro horas, estou levando vantagem. Mas graças a Deus os objetivos 675 
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estão sendo alcançados e eu fico mais emocionada ainda de ver que dia 4 de 676 

novembro vocês que estão nessa frente avançaram e temos esse movimento. Não vou 677 

garantir de levar muita gente do Rio porque agora estou eu e Deus, porque a 678 

Associação, quando funda, o pessoal do circo não tem dinheiro para pagar nada, então 679 

estou trabalhando para três circos e ainda fazendo show, para viver minha vida e ainda 680 

botar na associação. Algumas coisinhas que entraram de ajuda, nós hoje temos dois 681 

computadores novos, temos uma certa mobília e estou tentando arrumar um espaço 682 

para associação porque ela está dentro da minha casa, que um ano eu paguei aluguel e 683 

depois não agüentei mais. Então estou dando esse parâmetro a vocês de apresentação 684 

do que eu estou fazendo agora no Rio e, se Deus quiser, a gente vai vencer muito mais 685 

batalhas. Eu estou no que chamo de trabalho de formiguinha, porque é demorado, mas 686 

está tendo resultado. E o próximo prefeito que entrar no Rio, seja ele qual for, já temos 687 

assegurado o decreto, então, seja qual for, vai ter de cumprir. Vai ser hora de 688 

sentarmos e conseguir dar continuidade a esse trabalho. 689 

 690 

O Sr. João Carlos Artigos (Representante de Grupos e Trupes): 691 

Só não se sabe quem se apresentou. Quem é você, Ana? Você representa o quê? 692 

 693 

A Sra. Ana Maria Lamenha (Representante da Região Sudeste): 694 

Região Sudeste e falei um pouco do meu trabalho como representante da classe por 695 

estar aqui. 696 

 697 

O Sr. Gustavo Vidigal (Coordenador Geral do CNPC): 698 

A idéia agora é a Alice fazer uma retomada do que é o Conselho, que tipo de pauta está 699 

aparecendo lá. Por exemplo, o Tarso Genro esteve presente aqui, na reunião do 700 

Conselho e ele apresentou o Pronasci, que é o programa de segurança pública. Isso 701 

ajudou muito o Ministério a entrar com as pautas da cultura no Pronasci. O Ministro 702 

Fernando Hadad também veio aqui e discutiu a proposta de modificação que ele está 703 

fazendo para o sistema S. Então o Conselho é hoje um espaço de qualificação política 704 

das pautas da cultura para dentro do Governo, de um modo geral. Então, a idéia é a 705 

Alice fazer uma retomada disso e depois mergulharmos nesse monte de pautas que 706 

vocês colocaram aqui. Eu vou listar três, só para vocês verem que tipo de questão e 707 

encaminhamento prático eu estou querendo. Vocês falaram da questão dos circos 708 

itinerantes. No Conselho nós temos três representantes de associações de municípios. 709 
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Podemos, nesse formato de colegiado setorial, incorporar aqui representantes dos 710 

municípios. Outro que vocês disseram que eu acho que é importante também: o meio 711 

ambiente, a questão dos animais, etc. Nós podemos convocar como membro 712 

permanente ou rotativo, membros do Conselho Nacional do Meio Ambiente, por 713 

exemplo. 714 

 715 

O Sr. Márcio Stankowich (Representante dos Circos de Lona): 716 

Inclusive o setor do meio ambiente envolve áreas formadas pelas prefeituras, que não 717 

passam pelo desmatamento, que é preocupação do circo também. É uma coisa que às 718 

vezes, para criarem uma área eles vão desmatar uma área, aí vai acontecer que a 719 

população às vezes, fica contra a prefeitura que está desmatando para formar uma área 720 

para circo. 721 

 722 

O Sr. Gustavo Vidigal (Coordenador Geral do CNPC): 723 

É só para colocar para vocês que nesse novo formato, a gente pode incorporar, do 724 

ponto de vista do Governo, os municípios que acho que dialogam diretamente. Outro 725 

ponto, questões trabalhistas e previdenciárias. Podemos convocar o Ministério do 726 

Trabalho. Então, essa nova institucionalidade permite um modelo flexível de 727 

composição. Vamos, depois, discutir aqui o regimento interno. Vocês vão ver o que é 728 

isso. Eu queria que vocês ficassem com esse tipo de preocupação. Nós temos um dia 729 

de trabalho, temos uma pauta longa, é preciso colocar essa pauta no papel e pensar 730 

ações que possam dar conta de todas essas questões, lembrando exatamente isso: 731 

temos dois anos e alguns meses para fazer isso. Acho que o caso do Plano é 732 

sintomático, mas é reversível e acho que é o mais importante. O documento está em 733 

discussão. Sabíamos que esse não era o documento final, isso é importante vocês 734 

saberem. Sabíamos que, como o processo... dentro do Governo, de mudança, de 735 

administração da Funarte, isso ia acarretar problema, como acarretou e, diretamente, o 736 

caso do circo. Mas ainda podemos retomar. Como é um documento em elaboração, 737 

depois, quando apresentarmos, ele pode ser mudado. O importante – foi isso que eu 738 

disse para o teatro também – o Plano Nacional é um documento genérico para dar 739 

conta da cultura de um modo geral. Ele não vai descer num nível de detalhamento que 740 

o circo precisa e que toda linguagem precisa. Mas não é nesse documento que vamos 741 

fazer isso. É no documento que estamos propondo fazer aqui, que é o Plano Nacional 742 

do Circo. São documentos complementares. Temos uma carta geral, que garante a 743 
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diversidade, garante as linguagens de modo geral e vamos ter os documentos 744 

específicos para cada uma das linguagens. Alice, eu passo para você para você 745 

retomar essa experiência do Conselho. 746 

 747 

A Sra. Alice Viveiros de Castro (Representante do Circo no CNPC): 748 

Às vezes eu falo algumas coisas no Conselho e as pessoas ficam pensando de onde eu 749 

venho. Eu venho dessa turma aqui. O Conselho está sendo uma experiência 750 

maravilhosa. Eu tenho tentado colocar na Internet. Temos achado muito importante que 751 

o Ministério assumisse isso. Existem várias listas, mas especialmente uma lista na 752 

Internet, que chama-se circomunicando@grupos.com.br, que foi criada pela ASFACI, 753 

que é a instituição que a Joelma representa, ela tem hoje uma abrangência enorme. 754 

Pessoas do Brasil inteiro, de diversos segmentos do circo estão conectados, recebem. 755 

O circo, por incrível que pareça, a juventude do circo, especialmente, freqüenta muito a 756 

Internet, abre Orkut, abre... Aí tem havido uma mobilização muito grande. Eu, como 757 

conselheira, tenho buscado fazer pequenos relatórios do que acontece no Conselho. 758 

Sempre aviso quando tem reunião. Eu não pude ir a Belo Horizonte, mas eu estive nas 759 

outras. Enfim, o que está acontecendo, o que a gente está discutindo. 760 

 761 

O Sr. Gustavo Vidigal (Coordenador Geral do CNPC): 762 

Só uma coisa. Todas as pautas, todas as atas de reunião das três estão disponíveis no 763 

site do Conselho Nacional. 764 

 765 

A Sra. Alice Viveiros de Castro (Representante do Circo no CNPC): 766 

Tinham tirado, não é? 767 

 768 

O Sr. Gustavo Vidigal (Coordenador Geral do CNPC): 769 

Não, as atas do Conselho. 770 

 771 

A Sra. Alice Viveiros de Castro (Representante do Circo no CNPC): 772 

Ah, sim. Do Conselho, sim, sim, para todo mundo saber. Mas como ata é um negócio 773 

meio chato de ler, eu sempre presto contas a quem eu represento. Eu procuro pelo 774 

menos fazer um resumo. Esse ponto, por exemplo, o dia que conseguimos de novo o 775 

Ministério falar que as câmaras setoriais iam se reunir, eu mandei o e-mail para todos 776 

naquela noite mesma. Quando tivemos aquele episódio com o Marcos Frota, foi através 777 

mailto:circomunicando@grupos.com.br
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do se comunicando. Eu botei um aviso ali e no outro dia você via 500 mil telefonemas e 778 

e-mails. Então o se comunicando é legal porque é uma maneira de contato que acho 779 

que o Ministério deve usar. Voltando para o Conselho Nacional de Política Cultural, o 780 

que ele citou é muito interessante, porque a composição, apesar de ser quase 50% 781 

governo e 50% sociedade civil, como quando a gente fala Governo, estamos falando de 782 

municípios, estados e diferentes ministérios, não há uma coisa assim: o Governo e a 783 

sociedade civil. Determinadas questões, a pessoa que está representando o Ministério 784 

de Ciência e Tecnologia faz uma aliança com um determinado segmento da sociedade 785 

civil porque ele entende de outra maneira. Ele não é obrigado a pensar igual ao fulano 786 

de tal que está em outro cargo do Governo. A discussão é muito rica. Inclusive, por 787 

exemplo, a questão que ele falou, os fóruns dos municípios fazem parte da câmara, tem 788 

três tipos de associação no Conselho. O fórum dos secretários estaduais de cultura, o 789 

fórum de secretários estaduais de capitais, então, para o circo, vários contatos, só que 790 

não conseguimos ainda dar andamento a eles, foram feitos de imediato ali. A própria 791 

discussão com o Ministro da Educação teve... você tem essa oportunidade de falar 792 

diretamente com o Ministro da Educação. Antes tinha vindo o secretário geral do 793 

Ministério e fez uma palestra que tinha muito a ver conosco. Tive a oportunidade de 794 

colocar para ele essa questão da educação no circo e da formação e da discussão das 795 

escolas e do reconhecimento dos mestres, que é uma preocupação que temos. Isso 796 

pode ser colocado diretamente ali. No Conselho você pula etapas. Uma coisa muito 797 

interessante que tenho sentido é, em geral, nos conselheiros, uma surpresa muito 798 

grande, quer dizer, as pessoas gostam muito do circo, mas na primeira vez que eu fiz 799 

um relatório do que é a chegada do circo na cidade, do que significa em termos de 800 

burocracia, em termos de preconceito, o que significa que outras áreas não são 801 

tratadas dessa maneira, os circos que ainda vão em delegacia de polícia para pedir 802 

nada consta, o prefeito que não recebe, a secretaria estadual que desconsidera, que 803 

não tem departamento, houve uma ressonância muito grande. Estou citando aqui, 804 

agora, como colegiado – pelo que estou entendendo da proposta do Ministério, e eu 805 

inclusive faço parte, fui eleita pelo Conselho para participar do grupo de trabalho que vai 806 

discutir esse artigo do colegiado. Então, vamos ter uma posição privilegiada, porque eu 807 

vou fazer essa junção das diversas câmaras, estarei fazendo parte dessa discussão. O 808 

que decidirmos aqui em nossa visão de colegiado, eu vou poder lutar melhor sobre isso. 809 

Nessa idéia de colegiado, o que temos? Trazer isso para dentro dessa câmara. Além da 810 

nossa discussão entre nós, a questão dos animais poder contar com a frente 811 



 26/160 

parlamentar faz parte do Conselho Nacional de Política Cultural, a frente parlamentar da 812 

cultura. O deputado Frank Aguiar é representante dos parlamentares dentro do 813 

Conselho Nacional, então, temos como chamá-lo para nossa reunião, ter uma 814 

discussão com ele, com o Ibama, com especialista veterinário de não sei onde, há uma 815 

mobilidade de assuntos muito concretos e isso através do Conselho nessa relação 816 

Conselho-colegiado temático, que é a proposta atual, que vamos ter de discutir muito 817 

como vai funcionar. Só para citar alguns exemplos rápidos, faz parte da câmara 818 

também representação de cinema, associação de documentaristas e o Geraldo está 819 

pela – esqueço quais são os representantes, porque as pessoas acabam, como nós 820 

aqui, defendendo interesses comuns. Então tem uma hora que você não sabe se a 821 

pessoa é de dança, cinema, etc. Uma proposta concreta – a Joelma já sabe disso e eu 822 

quero passar depois, Marcos – dos documentaristas, que estão organizados no Brasil 823 

inteiro, eles têm em cada estado têm uma produção enorme de filmes, e a proposta de 824 

se criar um cinema no circo, podermos juntar e, por exemplo, nas terças-feiras, você vai 825 

passar filme no circo. O documentarista daquele local tem uma lista de filmes 826 

interessantes, coisas muito boas, inclusive a proposta é começar com o filme que nosso 827 

companheiro Luiz Carlos trabalha e que fala da temática de circo, que é a do próprio 828 

Geraldo. Então voltaríamos a uma coisa histórica que é o circo como cinema. Então 829 

você poderia ceder teu circo, ter meio a meio de bilheteria, eles seriam responsáveis 830 

pela câmera, telão, divulgação. E você cria uma relação com alguém que é daquela 831 

região, que é um dos problemas do circo itinerante, você passa a ter um colega ou um 832 

companheiro artista que trabalha em outra área, que é o cinema, que é o documentário, 833 

as cenas de ficção, mas ele vai ser um associado, ele vai te ajudar a montar teu circo, 834 

ele tem interesse que o circo chegue naquela cidade, porque o filme dele vai ser mais 835 

visto, mais comentado. Enfim, começamos a formar isso no café. O Instituto Histórico 836 

Brasileiro, que é a instituição mais antiga do Brasil, de antes de qualquer faculdade do 837 

que for, teve uma recepção... eu é que não dei conta de ir para a abertura que ele deu 838 

quando ele falou: o Instituto Histórico nunca produziu nada sobre o circo. E eu falei dos 839 

livros que estavam sendo publicados, desse momento que estamos vivendo de 840 

pesquisa, que finalmente temos uma biblioteca razoável, que está crescendo cada vez 841 

mais. E houve uma reação: vamos criar uma comissão de estudo do circo nos diversos 842 

institutos históricos do Brasil inteiro, que é uma instituição de gabarito criada pelo Dom 843 

Pedro II. Uma linha editorial e aí vêm coisas muito interessantes e, enfim, eu sinto muito 844 

a falta – vou deixar claro hoje que o Mário não está aqui – mas era uma coisa que 845 
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temos de pensar um pouco porque quando eu fui obrigada a faltar uma reunião em Belo 846 

Horizonte e eu não sentia – tudo bem que foi em cima da hora – mas eu não sinto, 847 

porque não tenho tido respostas do Mário. Então, até peço para quem tem mais contato 848 

com ele, porque ele é meu suplente e cada reunião do Conselho a gente passou muito 849 

tempo discutindo regulamento, essa parte toda que, como hoje vamos ter, que é muito 850 

importante de discutir. Ela se perde. Eu tenho pedido, inclusive, tem acontecido de o 851 

pessoal de Brasília vir assistir essas reuniões. Antônia já esteve algumas vezes, Joana 852 

já passou, Laura Cavalheiro já passou, para inclusive termos um respaldo de algumas 853 

coisas que precisam continuar, dar continuidade, as reuniões são abertas. Qualquer um 854 

que estiver em Brasília pode sentar e assistir a reunião. É pública. 855 

 856 

O Sr. José Wilson Leite (Representante das Escolas de Circo): 857 

Eu contato o Mário todos os dias. Ele está trabalhando muito porque é diretor de 858 

universidade, mas sempre que tiver qualquer coisa nesse sentido, que você não 859 

conseguir entrar em contato com ele, pode entrar em contato comigo que eu falo com 860 

ele. 861 

 862 

A Sra. Alice Viveiros de Castro (Representante do Circo no CNPC): 863 

O que eu sinto falta, na verdade, é desse diálogo, porque eu me sinto obrigada a ir. Não 864 

posso nem faltar nem ficar doente e ele não está preparado para me substituir nesse 865 

momento, é isso que quero dizer. Se ele não está acompanhando as reuniões, se não 866 

está trocando um pouco mais comigo. Às vezes mando e-mail e recebo de volta um 867 

monte de cobranças da Joelma, outro reclamando e pedindo explicação, mas não 868 

recebo nada dele. Esse é um problema da suplência. Eu falo até que vamos discutir o 869 

colegiado e na hora de discutir a nova formação, temos de pensar muito nessas 870 

questões de suplência, na possibilidade de ter dois suplentes, de ter uma dinâmica 871 

talvez maior, porque às vezes as pessoas passam por períodos... o próprio Luiz Carlos 872 

faltou muito as nossas reuniões. Era um período que você estava filmando. Isso 873 

acontece. Então, se podemos ter uma dinâmica mais liberada nisso, nossa proposta. 874 

 875 

O Sr. Cláudio Barreto (Representante do Circo Social):  876 

Talvez seja o caso ter visto como uma situação especial seja justamente vocês dois que 877 

são duplamente suplentes na Câmara e na Comissão Nacional. 878 

 879 
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A Sra. Alice Viveiros de Castro (Representante do Circo no CNPC): 880 

E o Mário é da CNIC também. Ele tem uma outra atribuição que ele não pode deixar, 881 

quer dizer, eu entendo isso, ele acaba ficando assoberbado. Enfim, voltando só para a 882 

câmara, eu queria que se vocês quisessem perguntar alguma coisa mais para o 883 

Conselho, nós temos uma oportunidade muito... eu tenho aprendido demais e às vezes 884 

me dá muita vontade de estar com os companheiros lá. Quando você vê um 885 

antropólogo falando, uma figura com estudos incríveis, podermos parar e discutir a 886 

questão dos índios, da demarcação da terra indígena e como o circo, de repente, poder 887 

fazer um paralelo da questão do espaço, do direito, do desrespeito, do que isso 888 

significa. É muito rico. É realmente uma experiência muito rica. O que eu tenho sentido 889 

também, uma pena o Gustavo não estar ouvindo isso, mas tem a nota para ele, uma 890 

coisa que eu fiquei admirada e acho que vocês já devem estar sentindo nesta reunião, 891 

que a conversa é muito franca. A conversa é... a gente diverge do agora Ministro – na 892 

época secretário executivo, que presidia as seções – muito presente mesmo nas 893 

discussões do Plano, o tempo inteiro. Ao contrário de outros dirigentes de autarquias 894 

que ficavam só no telefone celular e o Juca Ferreira estava ali ouvindo todas as 895 

abobrinhas que falávamos ou não falávamos e mudando de opinião em público. Eu não 896 

sei, eu tenho uma certa idade, eu participei de muitas comissões e já vi como é difícil 897 

para muitas pessoas quando são autoridade reconhecer alguma visão equivocada. Ele 898 

não é obrigado a entender de circo, nem nós entendemos das minúcias de todos os 899 

setores, de todos os momentos, então, às vezes ele falava uma coisa – não estou 900 

falando nem de circo, de cinema, do que for – a própria questão das câmaras, da 901 

importância de reunir de novo as câmaras. Eu vi um olhar, na hora que ele falou, olhou 902 

e falou: a gente vai ter de fazer a reunião da câmara. Porque ele tinha recebido 903 

depoimentos diferentes, de que as câmaras só traziam divergência, de que as câmaras 904 

só traziam pedidos, só queriam dinheiro, dinheiro, dinheiro. Esse era o medo. Ficou um 905 

negócio meio: vamos logo para o colegiado, vamos eleger gente logo, e na verdade – 906 

não posso falar pelos outros, mas posso, de alguma maneira falar, sim, pelas pessoas 907 

que conhecemos – mas na verdade, dinheiro nós não pedimos. Sentamos para discutir 908 

como seria democrático, como seria melhor distribuído qualquer dinheiro, que não 909 

podemos esquecer segmento, que não podemos esquecer o outro, que a questão dos 910 

circos de pequeno porte era fundamental, a questão do fundo de emergência era 911 

fundamental, era isso que discutimos. Outra coisa importante que eu queria pedir, como 912 

representante da câmara e acho que depois vamos falar mais do Plano, é que eu sinto 913 
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falta de uma informação como conselheira, para poder repassar para todos e também 914 

agora com endereços eletrônicos de todos, sobre quando são realizadas as discussões 915 

sobre o Plano de Cultura. Por exemplo, no Rio de Janeiro, ao saber que havia uma 916 

reunião em Niterói, passamos essa informação se comunicando e os circenses de 917 

Niterói foram para essa reunião e se fizeram representar de uma maneira ou de outra. 918 

Acabaram que ficaram de suplente, mas marcou posição. Agora é titular. Eu chego, sei 919 

pela Lúcia que ela está indo para Macaé, que está indo para Parati, mas não tive tempo 920 

de avisar os circenses daquela região, não tive tempo de falar com Ana Lamenha, que 921 

de repente conhece um circo que está ali e poderia estar presente. Então, eu sei que 922 

por todo Brasil estão sendo feitas reuniões para colocar esse Plano em discussão. 923 

Onde tiver uma reunião, que tenhamos condição de avisar, porque os circenses estão 924 

em todo lugar. É uma área que você não acredita. Em qualquer cantinho deste país tem 925 

um circense, que pode até ter parado com o circo naquele momento, mas se ele souber 926 

que o circo faz parte, ele vai chegar lá e a palavra dele vai ser muito semelhante à 927 

nossa aqui. Eu tenho certeza disso. Cada circo, pequeno, médio ou grande, vai acabar 928 

falando dos mesmos problemas que o Márcio falou aqui. Todo circo vai falar de terreno, 929 

de taxa, de alvará, de animal, de respeito, desconsideração, que isso é impressionante. 930 

Foi feito pelo Ministério e isso é outra coisa que eu gostaria de cobrar, discutimos muito 931 

a idéia de uma cartilha e no final das contas não deu tempo de fazer a cartilha. O 932 

próprio conceito de que é cartilha, o que não é. Não é cartilha, é cartilha, é caderno. 933 

Isso ficou um pouco confuso e acabou que eu produzi um texto em cima da hora nessa 934 

maldita última reunião em que pegamos, foi aprovado por todos como um texto apenas 935 

de divulgação. Um texto de chamamento, usando o Receba o Circo de Braços Abertos. 936 

Esse texto, eu gosto muito dele e acho que ele ainda tem uma função, apesar de não 937 

cumprir absolutamente não substituir o que queríamos de informação, mas acho que é 938 

o texto de um apelo bacana. Ele foi editado sem os créditos do meu nome, como autora 939 

do texto, pela Funarte. Ele foi editado, eu fiquei muito ofendida. Foi uma opção daquele 940 

momento. 941 

 942 

O Sr. Márcio Stankowich (Representante dos Circos de Lona): 943 

E mesmo a campanha que a Globo fez medíocre. Que fomos eu, Zé Wilson e Alice na 944 

Globo e falamos com o coordenador da Globo. 945 

 946 

A Sra. Alice Viveiros de Castro (Representante do Circo no CNPC): 947 
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Vários erros naquele caderno, mas eu digo assim... isso que você falou, há que se 948 

entender no circo, quando falamos do morrendo ou não morrendo, é porque esse papo 949 

maluco existe. Todo circo é perguntado por algum entrevistador, jornalista que chega e 950 

pergunta: e o circo está morrendo? Eu estou aqui. O circo não morre, enquanto existir 951 

uma criança... É,mas eu digo o seguinte: a idéia nunca... eu acho que o Ministério e a 952 

Funarte, mesmo na outra gestão, nunca entenderam a importância da campanha 953 

Receba o Circo de Braços Abertos. Nunca compreenderam quando ela foi feita ainda 954 

no Governo Collor – e aí não tem nada a ver, porque o Collor não tem nada a ver com 955 

isso, era o pessoal da Fundacem e da Funarte que estava levando aquela luta adiante. 956 

Fez-se uma grande campanha chamada Receba o Circo de Braços Aberto em que a 957 

idéia era: aparecer pessoas famosas do Brasil inteiro, não de circo, e isso alguns 958 

companheiros também não entenderam. Era importante, aparecia uma socialite, 959 

aparecia Dom Elder Câmara, aparecia, na época, um delegado que estava muito 960 

famoso e eles diziam: eu gosto de circo, circo é uma maravilha, circo é uma coisa que 961 

você leva família, eu nunca vou me esquecer de quando fui ao circo. Eu tenho 962 

testemunho aqui dos colegas, foi uma campanha que surtiu efeito naquele momento. A 963 

TV Globo botava um texto inteiro... Legitima e deu, ao aparecer, eu não me lembro mais 964 

o nome da socialite, ela era, enfim, Marcondes Ferraz, era uma coisa assim. 965 

 966 

O Sr. José Wilson Leite (Representante das Escolas de Circo): 967 

Foi a época em que o circo deu o maior impulso. 968 

 969 

A Sra. Alice Viveiros de Castro (Representante do Circo no CNPC): 970 

Quando ela ia, toda chique e dizia isso, no dia seguinte, a primeira dama do município 971 

ia ao circo com suas colegas, dizendo que circo é chique, porque ela vai ao circo. Então 972 

aparecia a Luíza Parente, que na época era uma grande ginasta, falando que admirava 973 

os acrobatas, que todo dia tinham que dar saltos maravilhosos. E eu estou cobrando, 974 

esse caderno foi impresso e acabou tendo uma distribuição pífia, tendo esses erros, 975 

tendo uma relação de instituições, de entidades, equivocadas, e, enfim, eu acho que 976 

esse texto não deveria morrer. O caderno ficou muito bonito, inclusive. Eu tenho esse 977 

texto e o caderno existe. Parece que ele foi suspenso por uma dúvida, o que eu soube 978 

muito depois é que... nunca recebi desculpas da Funarte. Faço questão agora, quero 979 

receber desculpas da Funarte, porque o texto é meu. Está lá escrito: colaboração: Alice 980 

Viveiros de Castro, é uma questão autoral. Soube que era por causa da questão dos 981 
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animais. A informação que eu tive e quero que seja averiguada é de que a Funarte 982 

suspendeu porque ali havia uma defesa dos animais clara, que é uma posição da 983 

câmara setorial. O Juca, numa reunião no Rio, falou a seguinte frase, numa reunião 984 

logo após a posse dele: o circo precisa tomar uma decisão sobre isso. Nós já tomamos: 985 

mesmo havendo circenses que têm posições contrárias, ninguém é contrário, os 986 

animais têm de ser regulamentados, bem tratados, mas não podemos compactuar. 987 

 988 

O Sr. Gustavo Vidigal (Coordenador Geral do CNPC): 989 

Você tem essa carta, ainda? 990 

 991 

A Sra. Alice Viveiros de Castro (Representante do Circo no CNPC): 992 

Não, mas providencio em dois segundos, porque deve ter na biblioteca do Ministério. É 993 

até bonito. 994 

 995 

(Vozes simultâneas) 996 

 997 

O Sr. Gustavo Vidigal (Coordenador Geral do CNPC): 998 

A idéia de hoje é fazermos uma série de recomendações, recomendação é um tipo de 999 

documento. A primeira seria modificação do regimento. A segunda poderia ser essa, aí 1000 

recupera esse texto, a câmara vota, assina conjuntamente e na reunião do Conselho 1001 

você entrega em mãos para o Ministro. 1002 

 1003 

A Sra. Alice Viveiros de Castro (Representante do Circo no CNPC): 1004 

Só terminando aqui. Eu quero encerrar a parte do Conselho Nacional, do meu relatório. 1005 

Pergunto se vocês estão satisfeitos com essa explicação, ou se tem mais alguma coisa 1006 

do próprio Conselho que vocês gostariam de saber em relação ao Conselho Nacional 1007 

de Política Cultural. 1008 

 1009 

A Sra. Alessandra Brantes (Coordenação Nacional de Circo): 1010 

Vocês conversaram com o Iphan em algum momento? 1011 

 1012 

A Sra. Alice Viveiros de Castro (Representante do Circo no CNPC): 1013 

Conversamos com o pessoal dos museus, inclusive há uma representação muito 1014 

interessante do sistema nacional dos museus e foi falada essa questão do patrimônio, 1015 
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só que isso não avançou, ou seja, do circo como patrimônio imaterial permanente, esse 1016 

reconhecimento. Isso foi citado com algumas outras áreas e isso nos coloca no mesmo 1017 

grupo de outros temas. Tem a questão da transversalidade, que eu acharia interessante 1018 

também podermos falar, depois do colegiado temático, da importância da 1019 

transversalidade, de questões que temos junto com o teatro, junto com a dança, junto 1020 

com os afrodescendentes, junto com várias áreas, com a capoeira. Há momentos em 1021 

que cruzamos com a educação, na memória, enfim, como isso vai dar continuidade. 1022 

 1023 

O Sr. Márcio Stankowich (Representante dos Circos de Lona): 1024 

Eu queria fazer mais uma pergunta. Alice, quem vai falar primeiro, você, ou eu? Eu 1025 

queria só... quando eu estive com José Wilson, Joelma e o Gracie na Globo, você se 1026 

lembra, Zé? A Globo deu toda liberdade, os espaços, para fazer uma campanha 1027 

maravilhosa, onde várias personalidades falavam para receber os circos de braços 1028 

abertos. Isso era uma coisa maravilhosa porque as prefeituras, vendo no meio de 1029 

comunicação mais importante do Brasil apoiando o circo, a gente ficou muito feliz. Nós 1030 

fomos direto lá, ficamos quase o dia inteiro dentro da Globo, e foi medíocre, eu não sei 1031 

porque, se a Funarte, ou o Ministério, não deu: gente, vamos lá, vamos lá, porque a 1032 

Globo deixou à disposição. 1033 

 1034 

O Sr. Tetê Catalão (Assessoria Especial do Ministro) 1035 

Teve uma experiência com essa história da Globo, na divulgação dos pontos de cultura. 1036 

Na verdade, eles têm uma... por serem uma empresa de comunicação, são uma 1037 

concessão pública. Então não é bem uma caridade nem favor. Eles são obrigados a ter 1038 

uma resposta e uma destinação social ao uso que fazem inclusive por terem incentivos 1039 

públicos e não pagar impostos. Por exemplo, uma empresa gigantesca como essa. 1040 

Ótimo que tenha. No caso dos pontos de cultura, na nossa reunião, nós conseguimos 1041 

encaixar inserções que às vezes são meio cruéis entre quatro da manhã, cumpre um 1042 

pouco o aspecto da destinação social da empresa, mas é um pouco, assim... de cima 1043 

para baixo. Não temos uma gerência. O que conseguimos na época dos pontos, foi que 1044 

propuséssemos a criação das peças, tal era a desinformação sobre pontos de cultura. 1045 

Eu queria saber se vocês chegaram nesse sentido, se chegaram a construir as peças 1046 

que iriam para o ar. 1047 

 1048 

(Várias vozes) – Não. 1049 
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O Sr. Márcio Stankowich (Representante dos Circos de Lona): 1050 

Foi de responsabilidade da Globo. 1051 

 1052 

A Sra. Joelma Costa (Representante dos Artistas): 1053 

Foi de madrugada também. 1054 

 1055 

A Sra. Alice Viveiros de Castro (Representante do Circo no CNPC): 1056 

E o tipo de peça... você só entendia que estava falando de circo (vozes simultâneas). 1057 

Ela não era óbvia. 1058 

 1059 

O Sr. João Carlos Artigos (Representante de Grupos e Trupes): 1060 

Passava duas, três horas da manhã, ninguém via. 1061 

 1062 

A Sra. Alice Viveiros de Castro (Representante do Circo no CNPC): 1063 

Como peça publicitária, como anúncio, ele não chegava atenção. A campanha Receba 1064 

o Circo de Braços Abertos feita em 92 e 93 foi produzida pela Funarte, pelo pessoal de 1065 

vídeo da Funarte. Fomos nós que gravamos, nós contratamos as personalidades, nós 1066 

fizemos a lista e entregamos para a Globo. Ela toda editada, toda finalizada, música 1067 

composta, tudo, tudo, tudo. Então, foi uma negociação diferente. Acho que agora há 1068 

que se fazer uma nova negociação. Mas, no caso do circo, um dos nossos grandes 1069 

problemas: se há uma visão colocando o circo como positivo, colocando o circo como 1070 

parte da cultura, imediatamente há uma resposta na bilheteria do circo. Isso talvez não 1071 

aconteça no teatro. Se você faz uma campanha dizendo que teatro é cultura, não há 1072 

uma resposta na bilheteria. No caso do circo, como o preconceito é um problema vivido 1073 

pelo circo, o prefeito coloca num lugar ruim, sem acesso, você consegue atingir o 1074 

prefeito de uma maneira... 1075 

 1076 

O Sr. Márcio Stankowich (Representante dos Circos de Lona): 1077 

Falar que o circo é cultura e chegando no ouvido do prefeito, ele vai ver o circo com 1078 

outros olhos, porque eles acham que o circo é uma forma de entrar na cidade e tirar 1079 

dinheiro da cidade. Estive em Itabira e tive uma experiência, que fiquei quatro dias com 1080 

circo, o circo lotou, eu ia ficar outra semana, o chefe de gabinete chegou para mim e 1081 

falou, Márcio, você vai ter de sair com o circo hoje, aí eu falei: eu tenho o alvará até a 1082 

semana que vem. Olha, se você ficar, você vai dar um problema muito grande para 1083 
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mim, porque o pessoal da associação do comércio veio aqui e encheu minha cabeça 1084 

dizendo que o circo está tirando dinheiro da cidade. Você não vai criar problema para 1085 

mim, vai? Falei: não. Você pode fazer um favor? Sai da minha cidade. Faz a gentileza 1086 

de trabalhar só hoje e ir embora para outra cidade, porque se você voltar outro dia, 1087 

outra vez, pode ter problema, entendeu? Aí fui obrigado a ir embora porque a 1088 

associação do comércio foi lá. 1089 

 1090 

O Sr. Geraldo Passos (Representante da Região Sul): 1091 

Isso quando acontece sutilmente. O problema é quando falam que você não entra: não 1092 

quero circo na minha cidade. Eu não defiro o requerimento. Eu não quero. 1093 

 1094 

O Sr. Márcio Stankowich (Representante dos Circos de Lona): 1095 

Eles não vêm o circo como cultura, mas como comércio. 1096 

 1097 

O Sr. José Wilson Leite (Representante das Escolas de Circo): 1098 

Aí é a questão que o Gustavo colocou e temos de agir rápido, a questão da associação 1099 

dos municípios. Convocar esses membros da associação, que são prefeitos para eles 1100 

estarem presentes na nossa reunião, para abrir espaço para o circo. 1101 

 1102 

(Voz fora do microfone) 1103 

 1104 

O Sr. Gustavo Vidigal (Coordenador Geral do CNPC): 1105 

O que podemos fazer? Uma estratégia focada nesse problema. Chamamos os três 1106 

representantes, fazemos um ofício recomendação, mandamos para todos eles. Eles 1107 

são muito capilares, então as capitais recebem, todos recebem. É ótimo, porque teve 1108 

eleição municipal. Noventa por cento dos municípios já escolheram seus prefeitos. A 1109 

idéia é que, em novembro, se não me engano, eles venham aqui para uma reunião com 1110 

o Lula, que convocou todos os prefeitos eleitos. Podemos pensar uma recomendação 1111 

para cada um deles. 1112 

 1113 

O Sr. Márcio Stankowich (Representante dos Circos de Lona): 1114 

A própria secretaria da cultura das cidades... receber o circo. O prefeito fala assim: 1115 

quem responde sobre o circo é a secretaria da cultura. Então, ele vai cuidar de você 1116 

aqui na cidade, com documento. Claro que tem de ter, documento de bombeiro e tudo. 1117 
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Tem de ter a parte da documentação. Agora, tem de ter alguém, porque você chega a 1118 

algumas cidades e eles falam: quem vai receber o circo, é a fiscalização, é a secretaria 1119 

de obras, é a cultura? Eles ficam perdidos.  1120 

 1121 

O Sr. Geraldo Passos (Representante da Região Sul): 1122 

É interessante também na parte documental, que o Márcio está falando, às vezes você 1123 

depende: a prefeitura não te dá alvará se não tiver a do bombeiro. Em contrapartida, o 1124 

bombeiro não dá se não tiver da prefeitura. Você não sabe o que fazer. 1125 

 1126 

(Vozes simultâneas) 1127 

 1128 

O Sr. Gustavo Vidigal (Coordenador Geral do CNPC): 1129 

Vamos fazer inscrição para organizar. Vamos adotar o mesmo procedimento que 1130 

adotamos no Conselho: três minutos para cada um. Eu falo que deu o tempo, ponho 1131 

mais três, seis minutos, a pessoa para de falar e reinscrevemos se for o caso. Vou pedir 1132 

para a Quênia vir aqui. Ela vai ajudar a controlar o tempo. 1133 

 1134 

(Vozes simultâneas) 1135 

 1136 

O Sr. Cláudio Barreto (Representante do Circo Social):  1137 

Só colocar uma questão de ordem. Dentro desse encaminhamento, Vital, só para 1138 

tentarmos focar e nos mantermos nos focos, porque toda vez voltamos para os mesmos 1139 

temas...  1140 

 1141 

(Vozes simultâneas) 1142 

 1143 

O Sr. Vital Melo (Representante da Região Norte): 1144 

Alice, você falou que o diálogo está sendo muito interessante dentro do Conselho, 1145 

inclusive conversando diretamente com o Ministro e levando as demandas diretamente. 1146 

Eu quero saber, em efetivo, essas demandas, quais as respostas que estão sendo 1147 

dadas, ou vão ser dadas. 1148 

 1149 

A Sra. Alice Viveiros de Castro (Representante do Circo no CNPC): 1150 

Uma resposta foi essa... 1151 
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O Sr. Vital Melo (Representante da Região Norte): 1152 

Só um minutinho. Eu fico preocupado porque é interessante trazer as pessoas para 1153 

sentar e dialogar e mostrar os problemas, mas eu quero saber da efetivação disso, se 1154 

temos a garantia de que essas demandas vão ser realmente efetivadas, porque eu 1155 

acho que isso é fundamental. Porque levar demandas, estamos fazendo isso há dois, 1156 

três anos, e efetivo poucas respostas que foram dadas. Eu acho legal sentar com o 1157 

Iphan, eu acho legal sentar com Ministro, mas qual é o prazo dessa resposta, o que vai 1158 

ser realmente efetivado em política pública. 1159 

 1160 

O Sr. Luiz Carlos Vasconcelos (Representante da Região Nordeste): 1161 

Eu posso complementar a pergunta dele? Como funciona essa reunião? O material é 1162 

produzido? Fica só na conversa sobre os temas? Mas se isso se efetiva, não talvez 1163 

ainda em resultados na extremidade, mas se produz documento disso, como é feito? 1164 

 1165 

A Sra. Alice Viveiros de Castro (Representante do Circo no CNPC): 1166 

Nós tivemos quatro reuniões. Primeira reunião foi a reunião de posse do Conselho, 1167 

onde foi apresentado o Plano Nacional de Cultura, as funções do Conselho, quem era 1168 

cada um. Cada um se apresentou e eu tive a oportunidade de falar em geral do circo. 1169 

Imagine isso com cinqüenta e tantas pessoas. Recebemos um material do regimento 1170 

interno. A reunião seguinte foi quando discutimos a lei que criou o Plano Nacional de 1171 

Cultura e o regimento interno. Isso deu... vocês vão ver, estamos com um material 1172 

grande aqui, inclusive com a questão... e aí vêm coisas práticas. O pessoal das 1173 

câmaras setoriais e os afins, os colegas que partilham da mesma idéia, nós brecamos 1174 

um artigo inteiro. Isso está aqui e estava no regimento interno. Então, é uma discussão 1175 

que não tem um resultado visível na nossa mão, mas a maneira como o Ministério tinha 1176 

entendido que seria feita a nossa representação, nós lá conseguimos dizer: vamos 1177 

mudar isso. E quando digo que foi ouvido, foi ouvido e foi respeitado, foi votado, foi 1178 

discutido, foi questionado e estamos aqui hoje, como câmara setorial, porque os 1179 

representantes, eu inclusive, colocamos a importância da câmara, sim. Colocamos 1180 

algumas questões da Funarte, sim. Era difícil discutir porque na hora que o cara... se eu 1181 

digo: Biriba, você deve usar camisa verde. Você olha para mim e eu digo: eu estou de 1182 

camisa verde. Eu fico meio sem poder falar: não, você não está de camisa verde. 1183 

Então, isso demora um tempo. Mas eu não tenho dúvida de que alguns dos 1184 

questionamentos do Ministro e da sua equipe sobre a administração da Funarte foram 1185 
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bastante alimentados pela discussão da própria câmara, do próprio Conselho. Na hora 1186 

que o Conselho vinha e a dança dizia uma coisa diferente, o teatro dizia uma coisa 1187 

diferente, o circo dizia uma coisa diferente do que estava acontecendo, como, por 1188 

exemplo, eu recebi a notícia de que o edital de circo ia sair no dia seguinte. Celso 1189 

chega para mim, no meu ouvido, e diz: olha, o edital de circo sai amanhã. Eu disse: 1190 

cara, mas eu não vi, você não me mostrou, não houve discussão. Houve, em São Paulo 1191 

houve uma discussão com 150 pessoas. Não é verdade, eu sei disso. Eu falo com 1192 

meus colegas. Ele não fala, mas eu falo, então eu sabia da reunião que tinha 1193 

acontecido em São Paulo. E eu ainda disse: no Rio de Janeiro isso não está 1194 

acontecendo, ele vira para mim, Alessandra, e diz assim: mas Alessandra e (inaudível) 1195 

estão discutindo com toda a categoria no Rio. Quer dizer, então há um jogo de jogar 1196 

para cá e para lá a culpa e essa oportunidade, na câmara, isso é que eu quero chamar 1197 

atenção, eu tenho certeza de que o Plano Nacional do Circo, que é conjunção disso ou 1198 

daquilo outro vão chegar em medidas muito concretas, mas essa discussão de 1199 

regimento, por exemplo, fica, é lei. Então, se no regimento está garantido a 1200 

representatividade, a fala, a não-manipulação, várias vezes tivemos de discutir... foi 1201 

legal porque uma parte do Ministério entendeu, outra parte não entendeu. Discutimos 1202 

algumas prerrogativas do Ministro como presidente. Por exemplo, havia uma 1203 

prerrogativa que era mudar a pauta da reunião naquele momento, no momento da 1204 

reunião. E discutimos que toda mudança de pauta tem de ser apresentada ao plenário. 1205 

E aí diziam: mas ele é o Ministro, o Ministro vai ter o direito, você acha que o Gil vai 1206 

fazer isso? Eu não posso pensar no Gil nem no Juca e tem outra, se eles tiverem 1207 

motivo muito concreto, alguma coisa que está acontecendo e acabaram de saber, eles 1208 

vão apresentar e o Conselho com certeza vai aprovar a mudança de pauta, mas não 1209 

podemos deixar é que de repente venhamos para discutir um assunto e que tenha, 1210 

futuramente, um Ministro que não queira discutir o assunto, então ele muda a pauta 1211 

toda hora. Só para dar um exemplo de coisas que parecem pequenas, mas são 1212 

fundamentais. E essa outra relação que é a relação pessoal. Eu acho que por isso que 1213 

o Colegiado e a gente lutou é que medidas mais práticas e objetivas é com Colegiado. 1214 

O Conselho Nacional vai referendar, vai fazer com que outros segmentos 1215 

compreendam a importância, por exemplo, eu hoje entendo muito mais de museu do 1216 

que entendia antes, então posso apoiar o colega dos museus de uma maneira que eu 1217 

não saberia falar antes. Ele me passou várias coisas, enfim, estou falando isso e tem 1218 

milhares de outros segmentos que... da mesma maneira que eles apóiam o circo de 1219 
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outra forma. Mas quem vai dar mesmo o pão-pão queijo-queijo é o Colegiado. É esse 1220 

nível de discussão e a cobrança para a Funarte que é nosso órgão-fim. A Funarte é o 1221 

órgão que trata das artes dentro do Ministério. Então acho que agora estamos vivendo 1222 

um momento inclusive em que a Funarte passa por uma reestruturação – isso foi 1223 

colocado pelo Ministro numa reunião em que eu estava presente no Rio de Janeiro. Até 1224 

uma promessa, uma visão que o Ministro tem, que acho importante passar para todos, 1225 

de mais horizontalidade na Funarte, não ser piramidal. Ele usou esse termo, porque é o 1226 

Presidente. 1227 

 1228 

O Sr. João Carlos Artigos (Representante de Grupos e Trupes): 1229 

E tem a idéia de um colegiado para administrar a Funarte, não é? 1230 

 1231 

A Sra. Alice Viveiros de Castro (Representante do Circo no CNPC): 1232 

Ele falou primeiro das diretorias estarem mais valorizadas e criar o colegiado, como é o 1233 

caso do Iphan. 1234 

 1235 

O Sr. Gustavo Vidigal (Coordenador Geral do CNPC): 1236 

Rodrigo e depois o Zé Wilson. 1237 

 1238 

O Sr. Rodrigo Mateus (Representante do Estado de São Paulo): 1239 

Eu queria só rapidamente, Alice, perguntar como é a relação do Conselho com a verba 1240 

do Fundo Nacional de Cultura? Vocês estabeleceram diretrizes, foi discutido? Como 1241 

está isso? 1242 

 1243 

A Sra. Alice Viveiros de Castro (Representante do Circo no CNPC): 1244 

Não discutimos o fundo ainda, nem a lei Rouanet no Conselho. Ela começa a ser 1245 

falada, na verdade, esse primeiro momento, esse primeiro conselho tem sido muito da 1246 

estrutura do Conselho e do Plano Nacional de Cultura, que é uma discussão muito viva, 1247 

como colocou aqui o Gustavo. Ela é adendada o tempo inteiro, vem novas e temos de 1248 

adendar outras coisas. Uma pena que eu não trouxe meu caderno, que está bastante 1249 

anotado, para eu passar para os companheiros. E quem está nos representando mais é 1250 

o Álvaro Santi, que algumas pessoas tiveram a oportunidade de conhecer aqui, que é 1251 

da música. E colocamos o Álvaro como a figura que está discutindo o Plano. Podemos 1252 



 39/160 

alimentá-lo de mais coisas. Mas a fundo, mesmo a Lei Rouanet, agora é que ela está 1253 

sendo apresentada pelo Ministério. 1254 

 1255 

O Sr. Gustavo Vidigal (Coordenador Geral do CNPC): 1256 

Vai ter uma pauta nacional de discussão pública. 1257 

 1258 

A Sra. Alice Viveiros de Castro (Representante do Circo no CNPC): 1259 

Já teve Rio e Salvador, agora vai ter São Paulo e outras cidades. Isso é fundamental 1260 

que estejamos presentes, porque... inclusive esse contato direto com o Ministro eu acho 1261 

que vai explicar para vocês muito do meu entusiasmo. 1262 

 1263 

O Sr. José Wilson Leite (Representante das Escolas de Circo): 1264 

Eu acho que devíamos discutir hoje coisas mais práticas, mais rápidas. Uma colocação 1265 

que estou fazendo para a Câmara discutir isso hoje. Essa questão do Conselho 1266 

Nacional de Cultura, como estamos com nossa representante Alice, ela está fazendo 1267 

um trabalho bem feito, está tendo toda essa explanação para nos passar e é 1268 

compreensível. Eu gostaria que tomássemos algumas providências de urgência. A 1269 

câmara setorial decidir sobre a questão de prêmios da Funarte que foi editado e que foi 1270 

julgado e que está parado e eu queria saber qual posição a câmara setorial vai tomar. 1271 

Primeiro é sobre a questão das lonas de circo que foi feito o edital, foram apresentados 1272 

os projetos e um foi selecionado, teve uma vistoria que foi feita para julgar os projetos e 1273 

isso a gente não tem, a não ser quando liga para a Funarte para pedir informação é que 1274 

temos uma posição mais ou menos que fica no ar, fica voando. Mas não sabemos 1275 

quando essas lonas vão ser entregues, quando vai ser liberado e eu precisava, como 1276 

Presidente da Associação, estou sofrendo uma cobrança dentro da Associação para 1277 

saber, porque os circos que foram selecionados e que precisam das loninhas e que 1278 

estão com as loninhas estragadas, tem um ano que estão esperando, vai fazer 1279 

aniversário. O edital foi lançado em março, nós tínhamos o final de abril para apresentar 1280 

os projetos, foram apresentados, julgados, foi feita a vistoria, que foi uma coisa que foi 1281 

pedida para que acontecesse, para não entregar prêmios a pessoas que não têm circo, 1282 

que não precisam de lona e isso ficou parado. Foi feita a vistoria, sabemos a dificuldade 1283 

das pessoas que foram vistoriar esses circos, devido à distância, mas não sabemos 1284 

quem vai assinar essa liberação e não sabemos quando, então, precisamos de uma 1285 

coisa com urgência, porque senão os circos morrem. Os que estão precisando das 1286 
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loninhas que estão estragadas vão passar necessidade. Isso precisa ser com urgência. 1287 

Discutir também a questão do Prêmio Carequinha que, normalmente, é no final do ano, 1288 

mas não temos nenhuma posição e precisamos saber e quem vai liberar essa lonas. 1289 

Isso é coisa de urgência que a câmara setorial pode discutir aqui e ver com o Ministério. 1290 

Na época que foram solicitados esses valores o secretário executivo, hoje Ministro, deu 1291 

uma atenção super especial a todos nós que estivemos aqui em Brasília e se 1292 

comprometeu a que isso fosse feito com urgência e essa urgência está parada. Essa 1293 

questão é fundamental que decidamos hoje aqui para que isso saia em documento, que 1294 

é para sabermos que rumo vamos tomar e que explicação vamos dar para nossos 1295 

associados quando chegar em São Paulo. 1296 

 1297 

O Sr. Márcio Stankowich (Representante dos Circos de Lona): 1298 

Eu queria aproveitar, Gustavo, esse gancho das reuniões dos prefeitos, que foram 1299 

eleitos para que possamos aproveitar, em novembro, e fazer um documento para que 1300 

se conscientize a situação dos circos nas cidades. Eu acho muito importante 1301 

aproveitarmos agora essa reunião, para que eles façam umas áreas apropriadas para 1302 

os circos, porque hoje existem algumas áreas nas cidades, que são áreas públicas, que 1303 

as prefeituras não podem ceder porque cobra ingresso. Essas áreas só são cedidas 1304 

para fins não lucrativos e você tem de conseguir uma área para alugar e hoje em dia é 1305 

tabelado: cinco, dez, quinze, vinte mil reais uma área para montar um circo. O circo 1306 

pagando essa área de aluguel fica sem dinheiro para divulgar o espetáculo. Era com 1307 

esse dinheiro que antigamente nós divulgávamos o espetáculo. Então acho muito 1308 

importante aproveitar essa situação e também vejo a dificuldade de meus colegas de 1309 

circo, se pode conseguir uma verba para fim de ano, onde os circos possam ficar pelo 1310 

menos 15 dias parados para pagar os artistas para que possamos ter um fim de ano 1311 

mais familiar, vamos dizer assim. Porque fim de ano é um época horrível para os circos 1312 

itinerantes, de baixa renda, pois ninguém vai ao circo, então, de repente, se se 1313 

conseguisse uma verba, por exemplo, até 500 lugares uma verba, até 1000 lugares 1314 

uma outra verba, onde pudéssemos, durante essa época o circo ficasse parado e 1315 

pudéssemos acalmar essa época. 1316 

 1317 

O Sr. Gustavo Vidigal (Coordenador Geral do CNPC): 1318 

Isso é uma política pública que você está pedindo. E eu acho que o que temos de 1319 

desenhar aqui é exatamente isso. 1320 
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O Sr. Rodrigo Mateus (Representante do Estado de São Paulo): 1321 

Eu queria sugerir que ficássemos na pauta. 1322 

 1323 

(Vozes simultâneas) 1324 

 1325 

O Sr. Rodrigo Mateus (Representante do Estado de São Paulo): 1326 

Não foi passado, estamos finalizando a questão do Conselho. 1327 

 1328 

O Sr. Márcio Stankowich (Representante dos Circos de Lona): 1329 

Eu estou preocupado com o circo que está na rua e está passando situação difícil na 1330 

estrada e eu tenho de aproveitar agora a oportunidade em que os prefeitos vão se 1331 

reunir. É a oportunidade da palavra. 1332 

 1333 

O Sr. João Carlos Artigos (Representante de Grupos e Trupes): 1334 

Não, perfeito, Márcio, mas estamos levantando a pauta que vamos discutir, é isso? 1335 

 1336 

O Sr. Gustavo Vidigal (Coordenador Geral do CNPC): 1337 

Na verdade, estamos levantando questões que vamos tratar não só hoje, mas ao longo 1338 

do tempo. 1339 

 1340 

(Vozes simultâneas e fora do microfone) 1341 

 1342 

O Sr. Márcio Stankowich (Representante dos Circos de Lona): 1343 

Eu estou representando o circo itinerante, então estou preocupado com o circo 1344 

itinerante. Se alguém está preocupado com o circo social ou político, eu me preocupo 1345 

com o circo itinerante. Estão tirando meu tempo, Gustavo, depois vai compensar. Eu 1346 

estou levantando a pauta, porque não tem isso nos documentos. Gustavo, poderíamos 1347 

pedir o mapeamento e consolidação de espaços destinados a montagem de circo 1348 

itinerantes e uma campanha de conscientização junto às prefeituras e câmaras 1349 

municipais, a regulamentação e formação de circos respeitando a natureza – aquilo que 1350 

te falei, de áreas de questão do notório saber, tal, tal, tal – projetos de taxa de ISS, isso 1351 

tudo já está... mas eu estou levantando porque de repente não está, não é, Alessandra? 1352 

Essas coisas já discutimos várias vezes, mas de repente sumiu, não sei como está isso. 1353 

O projeto de legislação trabalhista específica para circos itinerantes, o projeto de lei dos 1354 
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animais em circo, então, tem muitas coisas... a criação do programa para registro da 1355 

memória do circo itinerante, o projeto para criação do museu de circo brasileiro, o 1356 

projeto de documentação para reconhecimento de circo como patrimônio cultural 1357 

brasileiro. Acho que isso, sabe? Estou falando, isso já está documentado, mas de 1358 

repente a gente não achou isso. Eu estou preocupado. 1359 

 1360 

A Sra. Alice Viveiros de Castro (Representante do Circo no CNPC): 1361 

Posso fazer uma proposta? Você está trazendo aquilo que você mandou pela Internet, 1362 

não foi? Eu acho que esse documento deveria ser entregue à mesa. 1363 

 1364 

O Sr. Gustavo Vidigal (Coordenador Geral do CNPC): 1365 

Vamos levantando os temas, depois vamos consolidar isso e encaminhar para a mesa. 1366 

 1367 

A Sra. Alice Viveiros de Castro (Representante do Circo no CNPC): 1368 

É que a União Brasileira de Circos Itinerantes fez um documento, uma reunião para 1369 

esta reunião. 1370 

 1371 

A Sra. Joelma Costa (Representante dos Artistas): 1372 

Parece que não é isso, Alice. Me parece quem essas propostas, inclusive com termos 1373 

escritos são tirados de dentro dos relatórios das câmaras setoriais e me foram 1374 

encaminhadas... 1375 

 1376 

A Sra. Alice Viveiros de Castro (Representante do Circo no CNPC): 1377 

Só uma coisa. A União Brasileira de Circo Itinerante mandou um e-mail para o 1378 

Circomunicando, dizendo que o Márcio ia vir a essa reunião colocando tais e tais 1379 

posições. Eu acho que temos de respeitar, se foi tirado da reunião da gente, se repete 1380 

palavras que dissemos, melhor. 1381 

 1382 

A Sra. Joelma Costa (Representante dos Artistas): 1383 

Só estou dizendo que não teve uma reunião para debatermos. 1384 

 1385 

A Sra. Alice Viveiros de Castro (Representante do Circo no CNPC): 1386 

Por favor, Joelma, não vamos ficar discutindo... Quem assina a documentação, eu não 1387 

vou ficar discutindo... 1388 
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O Sr. Márcio Stankowich (Representante dos Circos de Lona): 1389 

Você me desculpem, amigos, mas... Gustavo, vocês me desculpem, mas é o seguinte. 1390 

Eu não sei as dificuldades que os circos escolas estão passando. Eu sei as dificuldades 1391 

que os circos itinerantes estão passando, então estou tendo a oportunidade de passar 1392 

para o Governo as dificuldades dos circos itinerantes. Eu estou representando quase 1393 

mais de 10 mil circos no Brasil, circos pequenos, grandes e médios, itinerantes. Só em 1394 

São Paulo tem mais de cinqüenta. 1395 

 1396 

O Sr. Gustavo Vidigal (Coordenador Geral do CNPC): 1397 

A idéia é essa mesmo. 1398 

 1399 

O Sr. Márcio Stankowich (Representante dos Circos de Lona): 1400 

Eu não consigo falar. Eles são contra o circo itinerante. Eu estou brincando. 1401 

 1402 

O Sr. Gustavo Vidigal (Coordenador Geral do CNPC): 1403 

Vamos fechar nos 2 mil e já está bom. 1404 

 1405 

(Vozes simultâneas – risos) 1406 

 1407 

O Sr. Gustavo Vidigal (Coordenador Geral do CNPC): 1408 

A minha proposta é o seguinte: consolida isso num documento e envia para nós. 1409 

Alessandra, depois é o Luiz Carlos. 1410 

 1411 

A Sra. Alessandra Brantes (Coordenação Nacional de Circo): 1412 

É muito engraçado, porque a pauta e as demandas são as mesmas desde sempre. A 1413 

minha questão, que fico muito preocupada é que desde que foi criada a coordenação 1414 

de circo é muito difícil fazer as coisas andarem e se firmarem, porque elas não andam e 1415 

a cada nova gestão, novo mandato, ficamos muito atados, sem saber até onde as 1416 

coisas andaram, na mão de quem parou. Quando se vê, as coisas se perderam, ou 1417 

pararam, estacionaram e aí retomamos tudo de novo e é novo desgaste, uma outra 1418 

coisa toda que se inicia de novo. Só para citar, como foi dito no caso da campanha, que 1419 

foi feita brilhantemente no passado, na Receba o Circo, quando foi criada a 1420 

coordenação, na gestão do Gracie, foi proposta pela Rede Globo em parceira com a 1421 

Funarte, a campanha teria três etapas, a primeira que era uma mídia rápida e imediata 1422 
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para começar logo, na segunda seria uma mídia impressa e na terceira fase seria de 1423 

alcance a cartilha chegar nas prefeituras e a campanha com os artistas globais, 1424 

incentivando as pessoas a irem em circo. Isso nunca aconteceu, parou na primeira fase. 1425 

Entrou Celso Fratesque. Uma das primeiras demandas que foram logo de cara 1426 

passadas para ele foi a urgência de se executar a campanha. Aí foi proposta pelo 1427 

Fratesque, inclusive ele falou para nós sobre a reunião que vai ter agora com os 1428 

prefeitos ele falou: vamos esperar as mudanças de prefeituras, porque estamos em ano 1429 

de eleição e para que a campanha realmente tivesse um efeito, vamos esperar a 1430 

mudança e aí fazemos exatamente como foi proposto pela câmara. Seria uma primeira 1431 

conversa apresentada pela presidência da Funarte aos prefeitos agora nessa reunião 1432 

que vai ser aqui em Brasília. Essa era a proposta e a partir dessa reunião estabelecer 1433 

uma parceria com as prefeituras e já começar a campanha conforme foi proposta pela 1434 

câmara, naquele formato. E aí minha pergunta é: não sabemos até onde as coisas 1435 

foram, onde parou o quê. Daqui recomeçamos de novo do zero, isso foi encaminhado? 1436 

Como outras coisas também, entendeu? Porque não temos ainda – a Alice colocou isso 1437 

– até hoje não temos um coordenador de circo. Vêm as demandas, as demandas vão 1438 

para diretoria, que vai para a presidência, essas coisas param e não temos um retorno, 1439 

até para poder responder às pessoas. Não tem uma interlocução, entende? Então isso 1440 

é um ponto. Agora, uma resposta para dar em relação... foi resolvido essa semana, 1441 

quem vai assinar a liberação da verba agora na Fundação vai ser o Luiz Olimecha que 1442 

está chegando agora no dia 3 de novembro. Ele assinando, já devemos executar o 1443 

planejamento do caso das lonas. 1444 

 1445 

A Sra. Alice Viveiros de Castro (Representante do Circo no CNPC): 1446 

Luiz vai assinar? Desculpe, eu perdi isso. 1447 

 1448 

A Sra. Alessandra Brantes (Coordenação Nacional de Circo): 1449 

Estávamos com um problema que faltava uma pessoa para assinar, para poder liberar a 1450 

verba para poder pagar os circos itinerantes, o edital das lonas. É que a pessoa que 1451 

assina está doente, não pode.  1452 

 1453 

A Sra. Alice Viveiros de Castro (Representante do Circo no CNPC): 1454 

Assina o quê? Na associação? 1455 

 1456 
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A Sra. Alessandra Brantes (Coordenação Nacional de Circo): 1457 

Na associação. 1458 

 1459 

A Sra. Alice Viveiros de Castro (Representante do Circo no CNPC): 1460 

Não é o Rolando Miranda que é o Presidente da Associação? 1461 

 1462 

A Sra. Alessandra Brantes (Coordenação Nacional de Circo): 1463 

Então, falta mais uma pessoa. Agora é toda uma parceria que é meio confusa, enfim. 1464 

 1465 

A Sra. Alice Viveiros de Castro (Representante do Circo no CNPC): 1466 

Não é a informação que eu tenho. 1467 

 1468 

A Sra. Alessandra Brantes (Coordenação Nacional de Circo): 1469 

A informação que eu tenho é que faltava mais uma pessoa para assinar. 1470 

 1471 

A Sra. Alice Viveiros de Castro (Representante do Circo no CNPC): 1472 

A informação que eu tenho é que está pronto e que, no entanto, como o edital colocou – 1473 

desculpe interromper – mas eu ontem estive em reunião com Marcos Teixeira, que é a 1474 

pessoa que o Ministro encarregou de acompanhar a reformulação da Funarte e ele me 1475 

colocou como uma das questões para eu trazer aqui – só que o Zé Wilson defendeu 1476 

brilhantemente esse ponto – que é essencial, que está pronto, que os circos já foram 1477 

vistoriados. Tem dois circos que não estariam adequados, que teriam problemas, um 1478 

porque já tinha uma lona e o outro porque é um circo de eventos – foi a explicação mais 1479 

ou menos que ele me deu. Já foram todos visitados e o que falta é liberar porque houve 1480 

uma visão da diretoria de artes cênicas de cumprir rigidamente uma parte do edital que 1481 

dizia que para receber o dinheiro haveria de fazer o curso primeiro, o tal curso, a 1482 

palestra. E a proposta, que é feita pelo Marcos, e quero colocar aqui e vou aproveitar – 1483 

já interrompendo o seu discurso, me desculpe – é que fizesse o inverso: distribuísse o 1484 

dinheiro, deixasse mil reais para receber depois e depois ele faz o curso. Enquanto vai 1485 

fazer... Isso você pode dar canetada e considerando o atraso, considerando a situação 1486 

que o circo está vivendo, considerando que a Funarte mudou, libera o dinheiro das 1487 

pessoas, porque é um absurdo ter ficado esse tempo todo preso e faz... enquanto não 1488 

se fizer a palestra, ou o curso, não podia liberar o dinheiro. 1489 

 1490 
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A Sra. Alessandra Brantes (Coordenação Nacional de Circo): 1491 

Mas essa informação que você teve. A sugestão da inversão não foi do Marcos. E essa 1492 

autorização já foi dada ontem. Provavelmente você não foi informada. Esse pagamento 1493 

vai ter um adendo dentro do termo para que se possa pagar as pessoas. Só estamos 1494 

dependendo dessa assinatura do Luiz para poder efetivar o pagamento e a partir daí o 1495 

curso vamos fazer depois. 1496 

 1497 

A Sra. Alice Viveiros de Castro (Representante do Circo no CNPC): 1498 

Pela Associação de Amigos? O dinheiro para pagar o circo, sai pela Athos Bulcão? O 1499 

que é a Athos Bulcão? 1500 

 1501 

A Sra. Alessandra Brantes (Coordenação Nacional de Circo): 1502 

A fundação? Enfim, todo esse trâmite, é tudo muito bagunçado. Porque a informação 1503 

que acabei de colocar... essas informações truncadas acabam não chegando 1504 

diretamente para nós. Porque está empacado... A questão é que... 1505 

 1506 

A Sra. Alice Viveiros de Castro (Representante do Circo no CNPC): 1507 

Athos Bulcão, é uma maneira de fazer pagamento. Quem paga é uma associação que 1508 

não é nem dos amigos da Funarte. 1509 

 1510 

A Sra. Alessandra Brantes (Coordenação Nacional de Circo): 1511 

O que ficou resolvido ontem é que vai acontecer essa inversão. Vamos fazer o curso 1512 

depois, mais para a frente, quando estiver estruturado e tudo o mais e vamos pagar as 1513 

pessoas agora, dos circos de lona que era o problema. No dia 3. E sobre o Carequinha, 1514 

o que foi conversado nesta semana com o Zulu, o presidente interino da Funarte, foi 1515 

colocada a urgência disso, foi colocado inclusive que o Ministro colocou que ia sair o 1516 

Carequinha para todos e ele ficou de dar uma resposta oficial para nós nesta semana. 1517 

Ele ficou de confirmar com o Ministro a partir de quando podemos lançar. Então, pela 1518 

informação do Presidente interino da Funarte, teremos essa resposta agora no início da 1519 

próxima semana. 1520 

 1521 

O Sr. Vital Melo (Representante da Região Norte): 1522 

Alessandra, eu queria lhe fazer uma pergunta. A questão da campanha. Nós estamos 1523 

propondo que seja lançada na reunião dos prefeitos, é isso? Aqui parece que há um 1524 
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consenso nessa direção. Eu quero saber qual o material que vamos entregar para 1525 

esses prefeitos, porque nós temos a cartilha. 1526 

 1527 

A Sra. Alessandra Brantes (Coordenação Nacional de Circo): 1528 

Esse material não foi discutido. A proposta do Celso... A gente sempre fica na idéia, não 1529 

temos o produto. 1530 

 1531 

O Sr. Vital Melo (Representante da Região Norte): 1532 

Qual a objetividade dessa reunião com esses prefeitos, o que vamos apresentar 1533 

concretamente para eles. 1534 

 1535 

A Sra. Alessandra Brantes (Coordenação Nacional de Circo): 1536 

A proposta do Celso era chamar esses prefeitos para uma parceria. 1537 

 1538 

O Sr. Gustavo Vidigal (Coordenador Geral do CNPC): 1539 

Vamos organizar aqui. Vamos lá. Alessandra, termine.  1540 

 1541 

A Sra. Alessandra Brantes (Coordenação Nacional de Circo): 1542 

Já terminei. 1543 

 1544 

O Sr. Gustavo Vidigal (Coordenador Geral do CNPC): 1545 

Então, Luiz Carlos. 1546 

 1547 

O Sr. Luiz Carlos Vasconcelos (Representante da Região Nordeste): 1548 

A minha fala é no sentido de objetivar algumas questões aqui. Estão sendo faladas 1549 

coisas muito importantes, nas quais voltaremos. Duas coisas primeiro que foram 1550 

faladas e acho que deveríamos tentar amarrar um pouco a questão. Se falou da 1551 

importância dessa campanha e a influência que ela tem diretamente na bilheteria do 1552 

circo, quando uma TV, com a força que tem, faz uma campanha dizendo da 1553 

importância, rompendo o preconceito que existe. Então, a Alice contou da anterior feita 1554 

pela Funarte, ou seja, não poderíamos objetivar, a Funarte não poderia levar como 1555 

missão dela, tomando para si o feitio dessa vinheta? Amarrar um pouco essa idéia do 1556 

que seria a campanha, para que a Funarte assumisse objetivando que é ela que vai 1557 

juntar alguns recursos e produzir um VT para levar às empresas de televisão. A outra é 1558 
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que eu sinto que há uma desmobilização... não sei como é isso. Falou-se aqui da 1559 

reunião dos prefeitos, mas acho que também deveríamos objetivar, discutir aqui neste 1560 

encontro da categoria mobilizada e reunida, objetivamente essa ação. Não existe só 1561 

essa reunião com o presidente, mas existem três associações de prefeitos, cada uma 1562 

com nome certo, de que não me lembro, mas são três, não é, Gustavo? 1563 

 1564 

O Sr. Gustavo Vidigal (Coordenador Geral do CNPC): 1565 

São três entidades, três agrupamentos. 1566 

 1567 

O Sr. Luiz Carlos Vasconcelos (Representante da Região Nordeste): 1568 

Com diferenças de prefeitos, uns mais para capital, outros mais para interior. Ou seja, 1569 

chegar a essas entidades... Além disso, existem associações de secretários municipais 1570 

de cultura, associações de secretários estaduais de cultura, associações de secretários 1571 

de cultura das capitais... eu acho que devíamos tentar aqui descobrir quem vai fazer 1572 

esse mapeamento, levantar, chegar junto às entidades, descobrir suas próximas 1573 

reuniões a partir do próximo mês, dos prefeitos eleitos e chegarmos junto aí. Se falou 1574 

da cartilha, que é um documento da Alice que não é completo, mas é um ponto de 1575 

partida, que aqui se tirasse uma comissão para fechar a danada dessa carteira ou que 1576 

nome ela venha a ter. Está evidente aqui, por todas as falas, a importância desse 1577 

documento. Então, que pudéssemos não sair daqui sem dizer: a comissão é Alice mais 1578 

não-sei-quem, não-sei-quem, que vão ter de, via Internet, repassar para todos verem e 1579 

aprovarem. E que seja impressa e entregue nessa reunião de prefeitos e nas outras 1580 

associações, com a comissão chegando aí. E que a representante da câmara no 1581 

Conselho pudesse conseguir articular politicamente a brecha dessas reuniões dessas 1582 

associações e chegar aí para que os secretários e os prefeitos pudessem dizer: espera 1583 

aí, o que eu acho de circo está equivocado. Mas tem de chegar politicamente nessas 1584 

associações. Não devemos sair dessa reunião hoje aqui sem delibera alguma coisa 1585 

objetiva e articulada em relação a essas ações. 1586 

 1587 

O Sr. Gustavo Vidigal (Coordenador Geral do CNPC): 1588 

Tem duas propostas já concretas. A campanha de valorização do circo e o diálogo com 1589 

os prefeitos. É a Ana Maria e depois é a Alice de novo. É nesse espírito que estamos 1590 

pensando uma agenda de curto prazo, agora, tem de também pensar na de médio e 1591 

longo prazo. 1592 
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A Sra. Ana Maria Lamenha (Representante da Região Sudeste): 1593 

Bom, vou fazer algumas colocações de alguns pontos, que também, como você acabou 1594 

de falar, de curto, médio e longo prazo, temos de atentar para elas. Primeiro, é que eu 1595 

fui fazer uma ligação para a secretária para saber o número exato de famílias circenses 1596 

beneficiadas no município do Rio de Janeiro. São oito famílias circenses que estavam 1597 

dentro do perfil e estão com bolsa família. Esses são os dados precisos que acabei de 1598 

ter da subsecretária. Eu estou, por nomeação de vocês mesmos – cada um ficou com 1599 

um setor – discutindo o direito autoral. Eu até coloquei isso, pedi a vocês, vocês me 1600 

jogaram numa bananosa, porque normalmente a classe teatral, os músicos são mais 1601 

organizados do que nós. Obviamente nós estamos paralisados no tempo a esse 1602 

respeito. A única bandeira que tentei levantar quando estive na reunião lá foi pedir, 1603 

inclusive agora, que é de um departamento jurídico do Rio de Janeiro, que é o Geraldo, 1604 

a redução do percentual da Cade, mais caro que tem é do circo, que é 3,75%. Ora, se 1605 

todo circo negocia para pagar mais barato em cima de 3,75%, não pagar não adianta, 1606 

não tem discussão, é inviável. Temos de pagar. Se usar música de alguém tem de 1607 

pagar alguma coisa. Então eu pelo menos levantei uma bandeira de 2% e isso não foi 1608 

concretizado. Eu preciso de uma força da câmara, que vai que agora vocês receberam 1609 

– já vi aqui no meio dos papeizinhos que bateu uma discussão no Rio de direito autoral 1610 

e eu estou na mesa para falar sobre circo. Preciso que vocês passem para mim as 1611 

necessidades além dessa redução. Eu queria nessa oportunidade estar com um 1612 

documento, se possível, sair daqui para entregar. Depois da minha fala, vou ter 20 1613 

minutos de fala, para entregar esse documento à responsabilidade de coordenação de 1614 

direitos autorais, mais uma vez, reivindicando, agora com o aval dessa câmara setorial, 1615 

dessa redução para 2%, que vai ficar muito melhor ainda para reduzirmos esse 1616 

percentual, que foi um disparate, Beto Pinheiro, sem fazer nada lá em Niterói, pagou 1617 

800, depois veio outro de 500 que ele não conseguiu pagar e eu estou negociando isso. 1618 

Está difícil, tem de fazer borderô e vocês sabem que 90% do circo não faz borderô. 1619 

Pega o caderninho e anota. Temos de inventar isso e está sendo muito complicado. 1620 

Então isso é importante que vocês façam. Uma coisa que apontei em cima disso, 1621 

desculpe, mas eu preciso passar, porque preciso de dados. Eu levantei: reprises novas, 1622 

que alguém vende, todo mundo copia as coisas, mas tem alguém que inventa uma 1623 

reprise nova. Se registre isso, isso dá direito a recebimento a contribuição de direito 1624 

autoral. Temos de pensar nisso, nessas possibilidades, no número novo que se tira, o 1625 

que podemos fazer para... música tem, teatro tem, o que de direito autoral que muitas 1626 
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reprises do circo vão parar na televisão. O Didi, o Dedé jogam na Globo e fazem reprise 1627 

do circo e quem que inventou ganha com isso? Nada, mas nós pagamos os músicos. 1628 

Vão pensar nisso. Eu estou jogando no ar e preciso muito da colaboração de vocês. 1629 

Ratificando o que foi falado, o American Circo, vejam só, está parado e deve ter ido. 1630 

Realmente, parou a lona e estamos precisando dessa verba mesmo. Realmente, essa 1631 

campanha é imprescindível. Três circos grandes, fazendo mídia do jeito deles no Rio de 1632 

Janeiro e nenhum circo faturando, chuva, chuva, chuva e o público sem ir. Pessoal 1633 

querendo sair, desfazendo contrato, o Beto pagando 17 mil de terreno em Niterói, 1634 

saindo com 3 semanas e eu tive de negociar e o cara ficou com tanta pena que não 1635 

tinha público que deixou por 5 mil o segundo mês. A coisa está realmente gritante, 1636 

temos de repensar logo na campanha urgentemente. Se os grandes estão passando 1637 

por isso, imaginem os circos pequenos. Burocracias e abusos de municípios, já que 1638 

estou na pista é bom para vermos o que está acontecendo ao vivo e a cores. Em 1639 

Macaé eles acham que todo mundo trabalha na Petrobrás, porque cobraram do Beto 1640 

Pinheiro, que estava num terreno particular do Costa Mil, o solo, por metro quadrado, 1641 

então, qualquer lugar, no Rio de Janeiro, você paga quatrocentos e pouco de alvará e lá 1642 

você paga por metro quadrado. E ainda teve de ISS dois mil reais. No Rio de Janeiro, 1643 

que é maior, pagam-se quatrocentos e pouco de alvará. Como é que se paga o metro 1644 

quadrado de terra particular? É abuso. São abusos que temos de combater. É pauta 1645 

para a reunião dos prefeitos. Solicitação de um documento... eu estou vendo isso 1646 

fazendo secretaria, a gente depara... dos abusos das escolas. As diretoras das escolas 1647 

são mal informadas, as crianças chegam para poder estudar, não dão... deixam as 1648 

crianças estudar. Os pais ficam aquém. É preciso ir junto ao Ministério da Educação, 1649 

um documento oficial, uma cartilha, alguma coisa, que possamos distribuir para as 1650 

famílias circenses, para terem debaixo do braço, tirar cópia uma carta única, entregar 1651 

na escola junto com a exigência da matrícula. Eu estou só dando os pontos. Eu anotei 1652 

aqui para não esquecer de falar. Em Niterói, ela precisou matricular a pessoa em 1653 

Macaé e ela me deu, por e-mail, o papelzinho com as notas de todas as crianças num 1654 

papel só. Histórico escolar é o que eles precisam quando saem para outra escola. Eles 1655 

vão embora e não têm condição de voltar. E dar nota em conjunto... numa criança eu 1656 

dou cinco, a criança do João e da Maria e do José e da Sebastiana, é uma coisa 1657 

individual. As diretoras estão muito desinformadas. Tem de orientar isso e nem sempre 1658 

eu estou presente. Pauta para educação e orientação às diretoras de escola com 1659 

referência às crianças. O compromisso de vocês foi falado e nos manter informados. 1660 
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Acabou a nossa reunião hoje, fechou a pauta do relatório, manda por e-mail para cada 1661 

um de nós para vermos se está tudo ok, se esqueceu de alguma coisa para 1662 

consertarmos. E estar dando continuidade, fez-se alguma coisa, alguém discutiu, 1663 

informa para nós, para ficarmos informados disso. Outra coisa importante: foi lançado o 1664 

Cultura Prev, isso o Ministério tem de acompanhar. Uma das coisas que eu defendi, 1665 

quando participei do grupo de estudos do Cultura Prev foi a participação do circense 1666 

porque tem uma brecha lá que, por exemplo, o sindicato, por exemplo, que ele é 1667 

instituidor, eu posso, o trapézio lá está acidentado, então o sindicato pode pedir à Rede 1668 

Globo que faça uma doação na conta do cara para ele receber o benefício por um 1669 

tempo tal. E isso morreu. Cultura Prev está meio que parado. Não se fala mais nisso. 1670 

Então vamos prestar atenção no Cultura Prev, retomar as questões. Temos de discutir 1671 

isso. Foi incluído na cartilha das escolas técnicas formação em artes circenses, então, 1672 

isso é competência dos estados, porque escola de segundo grau é do estado. É uma 1673 

coisa para podermos acompanhar, pois assim como tem escolas que botam cursos de 1674 

enfermagem e informática, que também estimulemos para que tenha formação em 1675 

artes circenses para dar formação acadêmica para o pessoal. São essas pautas para 1676 

podermos discutir mais tarde. 1677 

 1678 

O Sr. Gustavo Vidigal (Coordenador Geral do CNPC): 1679 

Tem uma questão que é a seguinte. A idéia é a seguinte. São meio-dia e dez. A idéia é 1680 

darmos. Tem sete inscritos. Se cada um falar 4 minutos dá uma hora. Então, depois a 1681 

gente retomar à tarde. Alice, Geraldo, depois João Carlos, Rodrigo, Joelma, José 1682 

Wilson. 1683 

 1684 

A Sra. Alice Viveiros de Castro (Representante do Circo no CNPC): 1685 

Olha só. Garantir esse pagamento de editais imediatamente. Acho que isso deve ser 1686 

uma decisão da câmara para ser enviada ao atual Presidente da Funarte, que seja 1687 

pago aos circos imediatamente. Uma questão que eu espero que tenha sido resolvida 1688 

foi de alguns artistas que receberam a bolsa e que pediram que era direito no contrato 1689 

um mês a mais para prestar contas, estava escrito no contrato, no entanto isso foi 1690 

negado. Eu acho isso uma crueldade, porque especificamente tratava-se de jovens de 1691 

Salvador, que têm um trabalho muito bonito e que sofreram um trauma muito grande. 1692 

Então achei até cruel entender que a bolsa não podia ser, enfim, que se agilize, que 1693 

fique claro para quem está hoje retomando a Funarte, que a gente teve um coordenador 1694 
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por seis meses, nunca mais teve coordenador de circo. Isso eu acho que é o maior 1695 

débito que a Funarte e o Ministério têm com a categoria, porque, fosse quem fosse 1696 

essa pessoa, teria recebido as críticas e muitas coisas que repetimos aqui, que se 1697 

perderam, etc. A figura de um coordenador poderia ter segurado essas coisas e andado 1698 

com algumas delas, pelo menos. Então tem horas que dá nos nervos, porque são dois 1699 

anos que estamos falando, então isso de segurar o caderno porque irá lançar na 1700 

reunião dos prefeitos que serão eleitos... a gente está falando de dois anos. Perdemos 1701 

dois anos com os prefeitos. Eu gostaria de ter uma resposta sobre o que foi feito dos 1702 

oito bilhões, quanto foi gasto nos prêmios que já foram dados, considerando o dinheiro 1703 

que foi contingenciado, quanto sobra, o que foi feito da Escola Nacional de Circo com o 1704 

dinheiro que foi dito ali, uma parcela daquele dinheiro... um milhão e seiscentos, se não 1705 

me engano. Era essa a proposta, posso estar enganada, mas estou falando olhando 1706 

para você porque me lembro que você estava nessa reunião. O que efetivamente foi 1707 

transformado para o bem-estar da escola, dos jovens e obras e etc. Eu acho que temos 1708 

de discutir garantir o prêmio Carequinha esse ano, mas, se possível, tirando daqui 1709 

também uma comissão de duas pessoas, para darem uma lida rápida no que seria esse 1710 

edital, antes que ele fosse lançado, que esse edital fosse colocado pelo menos na 1711 

Internet na câmara setorial para não cometerem erros graves, como o que foi cometido 1712 

com os circos, onde a discussão toda foi lona e equipamentos e na última hora o edital 1713 

sai só lona. Era lona e/ou equipamentos e saiu que lona era fundamental. Então você 1714 

tem uma série de circos que têm uma lona razoável e o que precisavam era de luz, 1715 

som, arquibancada, outros materiais. Houve um entendimento completamente... vou 1716 

usar a palavra: burro. Porque a idéia é: vamos ajudar os circos pequenos que estão 1717 

numa situação dramática. A situação dramática em alguns casos alguns já tinham 1718 

conseguido uma lona, não era a lona, era uma outra coisa que poderia ser dada e não 1719 

foi por falta de sugestão nem de fala. Que eu saiba foi intervenção de uma única 1720 

pessoa, que não interessa quem foi. A questão dos animais. Eu quero cobrar do 1721 

Ministério uma posição firme em relação a isso. O que está acontecendo? Nós temos 1722 

diversos projetos de lei em andamento, inclusive dia 6 de novembro, enfim... é um 1723 

momento crucial em que vão estar sendo lidos dentro de uma parte setorial, mas a 1724 

pressão das ONGs está absurda. 1725 

 1726 

O Sr. Gustavo Vidigal (Coordenador Geral do CNPC): 1727 

Mas o que que vai ser votado? 1728 
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A Sra. Alice Viveiros de Castro (Representante do Circo no CNPC): 1729 

É um dos projetos com vários apensados, proibindo completamente a presença de 1730 

animal em circo. Qualquer animal. Nem cachorro, nem pombo, nem gatinho, nem 1731 

cavalo, nem galinha. Cavalo, que é a coisa mais tradicional do circo! Essa questão dos 1732 

animais é séria, temos clareza disso, reconhecemos que existem circos que não têm 1733 

condição de ter animais, no entanto, os têm. Especialmente leão. Leão nasce como 1734 

gato. Agora, existe, é uma tradição bilenar, o circo chegou ao Brasil muito antes de 1735 

1830. O circo existe e a arte do adestramento existe a zilênios. Eu posso comer galinha, 1736 

agora não consigo entender como que ela não pode se apresentar no circo. Eu posso 1737 

matar. Isso é uma coisa hipócrita. Só que não temos o poder de fogo que as instituições 1738 

e as ONGs têm de dinheiro, então não temos condição de estar o tempo inteiro ali e 1739 

nunca recebemos uma palavra – e aí que acho que o Ministério tem de estar junto 1740 

dizendo que esse é um assunto que tem de ser discutido, que não pode ser tratado 1741 

como uma proibição simplesmente. Esse assunto tem de ser legislado, tem de ser 1742 

pensado, tem de se estudado. Que tipo de animal, que documentação esse animal tem 1743 

de ter, que tratamento tem de ter. O Ibama já fez uma discussão conosco nesse 1744 

sentido, mas isso foi paralisado e o próprio Ibama entendia que não são mais animais 1745 

retirados da selva. O elefante que está no teu circo não nasceu na selva, nasceu num 1746 

circo, no cativeiro. 1747 

 1748 

O Sr. Gustavo Vidigal (Coordenador Geral do CNPC): 1749 

Eu tenho uma sugestão nesse caso específico. É só uma questão. É o seguinte. Como 1750 

isso é urgente e quando tramita projeto de lei, se você cochila eles aprovam e você 1751 

dançou e o estrago está feito, eu acho que podíamos tirar uma comissão aqui para ir ao 1752 

Congresso. Vai ficar algum de vocês aqui amanhã? Vocês sabem qual é o 1753 

parlamentar?  1754 

 1755 

A Sra. Alice Viveiros de Castro (Representante do Circo no CNPC): 1756 

Temos como levantar isso em dois segundos. 1757 

 1758 

O Sr. Gustavo Vidigal (Coordenador Geral do CNPC): 1759 

Na hora do almoço, quando pararmos, vocês levantam... 1760 

 1761 

O Sr. Márcio Stankowich (Representante dos Circos de Lona): 1762 
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Gustavo, eu queria pelo menos meia-hora, à tarde, para falar da situação que estão os 1763 

animais, porque é o seguinte. Algumas ONGs estão sendo pagas para que os donos de 1764 

zoológicos – nós descobrimos isso – ricos, milionários de outros países, que estão 1765 

pagando as ONGs, Gustavo, os donos de zoológicos, inclusive o zoológico aqui de 1766 

Brasília, o zoológico de Santa Catarina e o cubano de Sorocaba. Eles têm muito 1767 

dinheiro. Eles estão pagando as ONGs para mentir e falar para os parlamentares que 1768 

nós maltratamos, judiamos, para quê? Para eles recolherem esses animais para seus 1769 

zoológicos. Para se ter uma idéia, um elefante custa 150 mil dólares, então, se tem dez 1770 

elefantes... nós tivemos amigos agora há pouco no DF. Eles estão levando a mão de 1771 

gato os animais para o zoológico. Inclusive até o Minc que é do Meio Ambiente é contra 1772 

animais em circo. O Zé Wilson passou para mim uma situação que eu não sabia. Ele 1773 

que fez a lei do Rio de Janeiro proibindo os animais. Parece que ele era Deputado 1774 

Estadual. Ele agora está na cabeça e está mais forte do que proibir esses animais de 1775 

circo no país. Então, o que vai acontecer com esses animais? Eles são de posse do 1776 

circo e eles querem tirar esses animais do circo, dizendo que nós maltratamos esses 1777 

animais. Só que tem uma coisa: eu não posso apresentar uma galinha dentro do 1778 

picadeiro, mas posso comê-la. Eu não vou... Eu não quero discutir agora se não vai 1779 

passar. Eu queria uma pauta à tarde para discutirmos essa situação. 1780 

 1781 

O Sr. Gustavo Vidigal (Coordenador Geral do CNPC): 1782 

Na hora que terminar aqui, na hora do almoço, vocês vão ver onde está o projeto. Se 1783 

estiver na comissão de educação, marcamos uma reunião com o Presidente da 1784 

Comissão, que é o João Marcos. 1785 

 1786 

O Sr. Márcio Stankowich (Representante dos Circos de Lona): 1787 

Inclusive tem um projeto de lei que é do Fernando Collor. Ele está proibindo a utilização 1788 

de animais em todo território nacional, proibindo tudo. E ainda o projeto dele está 1789 

dizendo para recolher esses animais, segundo o que dizem, como é que fala? Que os 1790 

animais ficam... como é que é, Zé? Santuários! Para formarem urgentemente santuários 1791 

para recolher esses animais. O zoológico aqui de Brasília aumentou o faturamento 1792 

quando pegaram os animais de um circo. Dobrou, triplicou o faturamento do zoológico 1793 

de Brasília. 1794 

 1795 

O Sr. Gustavo Vidigal (Coordenador Geral do CNPC): 1796 
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E eu acho que essa iniciativa no parlamento... 1797 

 1798 

(Voz fora do microfone) 1799 

 1800 

A Sra. Alice Viveiros de Castro (Representante do Circo no CNPC): 1801 

Vamos objetivar, por favor! 1802 

 1803 

O Sr. Gustavo Vidigal (Coordenador Geral do CNPC): 1804 

Veremos onde está o projeto, vamos entrar em contato com o parlamentar. 1805 

Provavelmente ele não vai estar aqui porque eles só voltam depois do segundo turno, 1806 

mas aí nós marcamos uma reunião no Ibama e montamos um grupo de trabalho, ligado 1807 

ao Conselho para ver isso, para superar a questão. Eu estou pensando porque tem no 1808 

Senado também, né? 1809 

 1810 

O Sr. Márcio Stankowich (Representante dos Circos de Lona): 1811 

O Presidente do Ibama não nos ouve. Eles estão ouvindo só as ONGs. Para você ter 1812 

uma idéia, as ONGs compraram um dono de circo que tinha animais e vai montar um 1813 

circo aqui um dia só com artista para dizer que os circos não precisam de animais. 1814 

Compraram um dono de circo, que é do circo de Moscou lá de São Paulo, um tal de 1815 

Cebola. Eles compraram e vão montar um circo aqui. É verdade. A força que têm as 1816 

ONGs. Estão comprando tudo. 1817 

 1818 

A Sra. Alice Viveiros de Castro (Representante do Circo no CNPC): 1819 

Márcio, eu sei que você está vivendo esse problema de uma maneira vital. De todos 1820 

nós aqui você é quem está vivendo isso de uma maneira muito forte, talvez por isso não 1821 

esteja entendendo a proposta. Estamos pedindo que a câmara aqui apóie isso e exija 1822 

que o Ministério se sinta constrangido, coagido a urgentemente criar essa comissão. 1823 

Então, quem vai ao Ibama, quem vai falar com o Minc não sou eu nem você. Quem vai 1824 

falar é o Ministro da Cultura, que vai falar para outro Ministro, dizendo: nós queremos 1825 

discutir, criar um grupo de trabalho. Essa é uma proposta objetiva, que vamos 1826 

encaminhar. Depois passo para você os dados mais brabos. Eu estou na minha fala... 1827 

 1828 

O Sr. Márcio Stankowich (Representante dos Circos de Lona): 1829 

Eu acho... aproveitando a pauta, esse tema muito importante. 1830 
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A Sra. Alice Viveiros de Castro (Representante do Circo no CNPC): 1831 

Querido, olha só. É tão importante que você queria uma comissão interministerial. Olha 1832 

só o que estamos conseguindo aqui. 1833 

 1834 

O Sr. Márcio Stankowich (Representante dos Circos de Lona): 1835 

A gente se envolve, fica emocionado, uma coisa muito séria isso... 1836 

 1837 

O Sr. João Carlos Artigos (Representante de Grupos e Trupes): 1838 

Mas isso não está sendo questionado, Márcio. 1839 

 1840 

(Vozes simultâneas) 1841 

 1842 

O Sr. Tetê Catalão (Assessoria Especial do Ministro): 1843 

Márcio, não só sua proposta foi acatada, como foi dado um encaminhamento a ela. É 1844 

exatamente uma comissão interministerial. 1845 

 1846 

A Sra. Alice Viveiros de Castro (Representante do Circo no CNPC): 1847 

Com isso, você consegue segurar o parlamentar, porque diz para ele: não vota isso 1848 

agora, porque tem uma comissão que está analisando isso. Você para essa onda, 1849 

entendeu? E vamos nos organizando melhor para poder dar conta disso. A questão do 1850 

mapeamento, eu queria saber em que pé está. Eu sei que foi feito um outro orçamento 1851 

impossível pelo IBGE, um valor altíssimo, mas de alguma maneira havia uma verba 1852 

para o mapeamento. Que essa verba seja utilizada, passando até uma proposta de 1853 

fazer isso junto com algumas secretarias estaduais que estão fazendo esse trabalho. A 1854 

da Bahia, São Paulo tem esse projeto também. Então, que a Funarte complementasse 1855 

os trabalhos que já estão acontecendo e pelo menos dávamos início a isso, porque o 1856 

resultado do IBGE em relação ao circo – depois mostramos para vocês a parte que tem 1857 

do IBGE aqui – é ridícula, porque foi perguntado aos prefeitos se tinha circo, então não 1858 

existem circo praticamente no Brasil, porque os prefeitos não têm circos na cidade dele. 1859 

O circo está passando. Tem de ser perguntado para o público se ele vê o circo. Pelo 1860 

amor de Deus, a gente conversa, volta a conversar sobre direito autoral. Porque acho 1861 

que a questão não é dois por cento, a questão é se juntar com o pessoal da música e 1862 

discutir a fiscalização em cima do ECAD, o ECAD é um roubo, tem de ter um controle 1863 

público e por aí. A questão da carta aos prefeitos, eu dou como sugestão – se os 1864 
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companheiros concordarem – quero lembrar a vocês que o texto que está escrito é um 1865 

texto aos senhores prefeitos e senhoras prefeitas. Ele tem esse formato, ele tem um 1866 

erro ao listar as associações, eu retiraria isso, colocaria apenas o Ministério da Cultura, 1867 

a Funarte e a câmara ou colegiado temático, para não esquecermos alguém. 1868 

 1869 

O Sr. Luiz Carlos Vasconcelos (Representante da Região Nordeste): 1870 

Tem como esse texto chegar aqui hoje à tarde? 1871 

 1872 

A Sra. Alice Viveiros de Castro (Representante do Circo no CNPC): 1873 

Eu não sei, talvez dê para agilizar isso. Deve ter algum exemplar. Vou pedir para 1874 

alguém mandar pelo menos o texto. 1875 

 1876 

A Sra. Joelma Costa (Representante dos Artistas): 1877 

Que carta? Carta aberta? 1878 

 1879 

A Sra. Alice Viveiros de Castro (Representante do Circo no CNPC): 1880 

Aquele texto que virou aquele negocinho. 1881 

 1882 

O Sr. Rodrigo Mateus (Representante do Estado de São Paulo): 1883 

O texto da cartilha. 1884 

 1885 

A Sra. Alice Viveiros de Castro (Representante do Circo no CNPC): 1886 

Que não é cartilha, pelo amor de Deus. Aquilo é só uma propaganda para botar na mão 1887 

do prefeito. Mas ali, se prestarmos atenção, foi colocada a questão dos animais, a 1888 

questão dos circos sociais, a questão dos artistas de rua, a questão das escolas, tem 1889 

ponto a ponto as coisas mais importantes. A questão dos direitos dos filhos dos 1890 

circenses, com o número da lei, o espaço para o circo. Ali, a grosso modo... tem um 1891 

texto que, se chegar na mão do prefeito em novembro, é para já estar editado, tem de 1892 

mudar uma bobagem, mas o formato dele é muito bonito, ficou uma coisa bonita e ficou 1893 

uma coisa que de repente é só como aqui no caderno você tira uma página e troca 1894 

outra, mas a arte está pronta e o texto pode vir com um adendo, uma carta mais bonita. 1895 

Se todos concordarem essa é minha proposta. 1896 

 1897 

O Sr. Gustavo Vidigal (Coordenador Geral do CNPC): 1898 
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Geraldo, depois João Carlos. 1899 

 1900 

O Sr. Geraldo Passos (Representante da Região Sul): 1901 

Chegou minha vez. Eu escutei pacientemente todos, então, por favor, não quero ser 1902 

interrompido nos meus três minutos. Primeiro, a respeito da Alice, falando do 1903 

mapeamento, eu acho que é muito dinheiro para o IBGE. Então, aproveita esse dinheiro 1904 

que vai fazer pelo IBGE e repassa para os circos. Eu acho que é mais econômico. 1905 

Porque eu não acredito que de cinco mil e tantos municípios que têm no país, que não 1906 

tenha um interligamento de polícia. Não acredito nisso. São 23 estados da federação. 1907 

Vinte e sete. E em cada um existe um núcleo, um centro, onde é dada a informação de 1908 

cada estado para aquele centro das capitais, muito bem? É só referendado pela 1909 

Funarte, pelo Minc, por onde for. É só cada central passar para seus subordinados, 1910 

para cada polícia, que ele vai pensar e vai ver que tem um circo. Mapeamento. Hoje, 1911 

nós temos... passo pela Internet uns dados assim que eu queria realmente... dados 1912 

concretos de quantos circos existem hoje. Por exemplo, na associação do Zé; na 1913 

associação do Vladmir e nas outras associações. A Marlene deu um dado na Record 1914 

News, numa entrevista, de 300 circos. Saiu um dado de 800 circos. Mas onde é que 1915 

estão esses circos? Aí falam muito da Globo, da propaganda da Globo. Por que a 1916 

Globo, se nós temos a Record, a Bandeirante, que vão abraçar – eu não sou contra a 1917 

Globo, pelo amor de Deus! Para abraçar a propaganda do circo. Outra coisa, prêmio 1918 

Carequinha, lógico! Agora, quando eu falo também do mapeamento dos circos é para 1919 

quê? É disparelha a coisa, porque tem muitos circos na informalidade da coisa, eles 1920 

precisam se informatizar e formalizar. A Alessandra viu, viajou, viu a realidade. Muitos 1921 

não sabem. Então, se cadastram esses circos que estão rodando, os circos... qual é o 1922 

número exato? É esse. Se cadastra, se faz CNPJ. Eu vejo dessa forma. Para quê? 1923 

Recebe, porque o edital, você fazer edital tem muito circo que não vai receber e vai 1924 

continuar nesse estado a vida inteira. Existe o edital para o prêmio Carequinha? Sim. 1925 

Agora, nós somos filhos. A Funarte, o Minc são nossos pais. Agora, tem de ser 1926 

referendado também pela Funarte, pelo Minc, por onde for. Acho que tem de ser 1927 

referendado nas prefeituras, no que estamos votando. Para terminar, eu acho que são 1928 

esses pontos, que a meu ver são essenciais. Vamos mapear. Primeiro, mapear 1929 

concreto: são esses os circos que estão rodando no país. Pronto. Você tem um número 1930 

exato. Mas no absurdo, números fictícios não podem existir. Eu, por exemplo, sou da 1931 

Associação Brasileira de Circo, porém já estou até fora porque não paguei anuidade, 1932 
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mas acho que isso, então, tem de ter nomes. Nomes onde está, quem é e temos a 1933 

disponibilidade de saber onde está cada circo. Essa é minha sugestão a respeito da 1934 

secretaria pública de política. Obrigado. 1935 

 1936 

O Sr. Márcio Stankowich (Representante dos Circos de Lona): 1937 

Estão sendo criados circos e estão morrendo circos. 1938 

 1939 

O Sr. Gustavo Vidigal (Coordenador Geral do CNPC): 1940 

João Carlos e depois o Rodrigo. 1941 

 1942 

O Sr. João Carlos Artigos (Representante de Grupos e Trupes): 1943 

Eu vou precisar de 15 minutos porque não falei nada até agora, só fiz intervenções 1944 

pequenas. Talvez eu consiga em dez. Bem, na verdade, eu queria começar falando 1945 

sobre o segmento que eu represento na câmara setorial, que são as trupes e grupos de 1946 

circos. Quando estamos falando do universo do circo, parece que só estamos falando 1947 

de lona, mas também temos – quando falamos da regulamentação e da utilização do 1948 

espaço público – temos sérios problemas de liberação espalhados pelo Brasil, porque 1949 

cada prefeitura regulamenta do jeito que quer, ao bel prazer. No Rio de Janeiro, 1950 

inclusive... e aí não temos nem a questão, por exemplo, fazer uma atividade circense na 1951 

rua, porque não tem ingresso. Logo, já elimina uma série de coisas, mas na hora de 1952 

fazer essa liberação os caras te pedem alvará. A prefeitura do Rio no ano passado foi 1953 

uma loucura, pede o alvará, a RT. Para botar arquibancada. Mas como, vou fazer um 1954 

negócio que vai durar 3 horas. Você está me falando do quê? Até tu convencer o cara! 1955 

Vai montar o camarim, vai montar mesmo tua estrutura de trapézio, e não vai ter nada 1956 

disso para o cara te liberar é uma lenha. E isso tem se replicado em vários municípios 1957 

do Brasil, porque temos colegas e temos falado dessa dificuldade. Então, na hora de 1958 

falar da regulamentação dos alvarás e tudo o mais tem de pensar nas trupes que estão 1959 

espalhadas pelo Brasil e que estão fazendo na rua, que têm uma outra demanda, mas 1960 

que também precisam de regulamentação. Esse é um dos encaminhamentos que eu 1961 

queria falar. A outra coisa é Prêmio Carequinha now! Já, é urgente. Isso é ponto sine 1962 

qua non, não tem o que discutir. Na verdade, estamos correndo contra o tempo, porque 1963 

já estamos em outubro e essa grana tem de ser executada até no próximo mês e meio. 1964 

É aquela velha história... 1965 

 1966 
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O Sr. Rodrigo Mateus (Representante do Estado de São Paulo): 1967 

E o edital tem de estar aberto por 45 dias. 1968 

 1969 

O Sr. João Carlos Artigos (Representante de Grupos e Trupes): 1970 

Por 45 dias, então estamos perdidos, um pouco... numa situação... mas ainda dá. Essa 1971 

idéia da Alice eu assino embaixo, da maneira de não construir um novo edital que tenha 1972 

tantos problemas, quando poderíamos evitar. E aquela maneira de consulta, também, 1973 

eu abomino, que foi feita, que era mandar para as pessoas individualmente, a consulta 1974 

da Internet, porque, no final, o que acontece. Você poderia não aceitar nenhuma das 1975 

sugestões e ninguém sabia de nada. Eu, particularmente, perdi uma madrugada 1976 

trabalhando para a sociedade... eu falei, vou correr, vou dar as contribuições, e no final 1977 

da contas nenhuma... não que as minhas contribuições tivessem sido as magníficas, 1978 

mas depois, com os reclames eu via que outras pessoas que tinham sido consultadas 1979 

tinham feito as mesmas sugestões que não foram aceitas, então essa não é a maneira. 1980 

A maneira é, talvez, eleger esse fórum legítimo das câmaras setoriais que, apesar de 1981 

ter sido questionado pelo antigo presidente, foram eleitas democraticamente pelos 1982 

fóruns regionais e tudo o mais. Esse é o lugar de consulta e que podemos botar depois 1983 

no circo comunicando, criar esse mecanismo, que é... 1984 

 1985 

A Sra. Alice Viveiros de Castro (Representante do Circo no CNPC): 1986 

Na própria câmara setorial ver a opinião de todo mundo... 1987 

 1988 

O Sr. João Carlos Artigos (Representante de Grupos e Trupes): 1989 

Claro! E fazer isso porque isso tem circulado de maneira horizontal. Coordenação de 1990 

circo é quase uma... eu vendo a Alessandra falar, fico numa dúvida cruel. Parece que 1991 

ela é uma representante da câmara setorial de algum segmento, quando fala de tantas 1992 

coisas que não são resolvidas. Na verdade, você é poder público. A gente está falando 1993 

com outra instância que, de alguma maneira, essas coisas que te afligem não deveriam 1994 

estar te afligindo, deveria estar vindo alguma solução, algum comentário que fosse do 1995 

papel do poder público, que é o outro lado do balcão dessa negociação, então, isso só 1996 

caracteriza a urgência de termos um coordenador de circo, que já não tem como... e 1997 

isso tem de ser uma determinação nossa aqui para tentarmos botar algum infeliz lá 1998 

naquele cargo lá, que vai, receber mal, vai ter de trabalhar muito, enfim. Mas tem de ter. 1999 

Alguém vai para o sacrifício nessa história. Na articulação das políticas tem de ter um 2000 
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programa de fomento claro que esteja vinculado a algum tipo de programa receita 2001 

permanente. Não sei se é o Fundo Nacional de Cultura, que a gente não esteja 2002 

vinculado aos ventos que levam à política, aos administradores que estejam lá. É saber 2003 

que o prêmio Carequinha vai sair todo ano... falando de fomento, falando de circulação, 2004 

falando de exibição, está falando de manutenção, de criação. No grupo de trabalho que 2005 

eu participei da câmara falou muito de uma idéia de uma feira de negócios, como teve a 2006 

feira da música que pudesse juntar e aí, na verdade, isso pegaria uma idéia da 2007 

transversalidade, porque aí iríamos dialogar com outros segmentos que têm a ver com 2008 

nosso fazer para o desenvolvimento justo da arte, quero dizer, pensando a idéia da 2009 

cadeia produtiva, de falar de tecnologia, falar de ensino, falar de circulação, falar de 2010 

tudo isso. Isso foi uma indicação do meu grupo, do meu GTT, que acho que era uma 2011 

idéia que poderia ser retomada, a idéia da formulação dessa feira, uma feira de 2012 

negócios que pudesse trazer para o bojo dessa feira os vários segmentos que se 2013 

relacionam com o fazer circense. Seja do ponto de vista da tecnologia, seja do ponto de 2014 

vista do meio ambiente, dos programadores de cultura deste país, enfim, ter um ponto 2015 

que pudesse... festivais, um programa claro. Então, para mim é isso. Quatro minutos e 2016 

meio. Vou gastar esse minuto e meio na próxima. 2017 

 2018 

O Sr. Gustavo Vidigal (Coordenador Geral do CNPC): 2019 

Além de ter a Funarte aqui, tem o gabinete do Ministro e tem o Conselho. Então, a idéia 2020 

depois é sentarmos e o que vocês passarem para nós por e-mail, por e-mail não, por 2021 

escrito hoje. Algumas acho que já podemos fazer recomendação direto. Ao Conselho, 2022 

ao grupo de trabalho, à Funarte, eu hoje já saio daqui com isso tomado. Outros vamos 2023 

ter de sentar dentro do Governo e avaliar. 2024 

 2025 

O Sr. Tetê Catalão (Assessoria Especial do Ministro): 2026 

Eu te ouvi atentamente, não só te ouvi, mas a grande questão que estou vendo aqui é 2027 

que precisamos discriminar as frentes de luta. Temos várias frentes de luta. Falar com 2028 

prefeitos é muito vago. Não sabemos nem se tem uma pauta. Nossa preocupação é 2029 

ouvir muito, formular e encaminhar linhas de ação muito específicas, senão nos 2030 

perdemos. 2031 

 2032 

O Sr. Gustavo Vidigal (Coordenador Geral do CNPC): 2033 
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À tarde vamos consolidar isso e estabelecer as estratégias. Tem coisas que só o 2034 

Governo pode fazer, mas tem coisas que vocês podem fazer. Aí vamos articular. Então, 2035 

é Rodrigo e depois a Joelma. 2036 

 2037 

O Sr. Rodrigo Mateus (Representante do Estado de São Paulo): 2038 

Bom, o que eu queria falar, na verdade, gira em torno dessa idéia de que... o segmento 2039 

circense traz muita diferença, muita diversidade, e em geral é difícil para o poder 2040 

público entender essas diferenças. O circo itinerante, por ele ser itinerante é difícil de 2041 

ser mapeado. Essa é a dificuldade que temos. Acho que quando o Biriba cita a idéia da 2042 

polícia é uma possível estratégia, agora, em geral as prefeituras dizem que não tem 2043 

circo na cidade, porque o circo só passa pela cidade. Eu estou só levantando o 2044 

problema, eu não sei a realidade disso. E cabe ao poder público proteger esse modo de 2045 

vida. Proteger como conhecimento. O país tem esse conhecimento e esse 2046 

conhecimento não pode ficar à mercê da política de mercado. O circo está 2047 

absolutamente disseminado hoje, existe muito circo urbano hoje em dia, que funciona, 2048 

que floresce, que está inserido no mercado, etc. Agora, existem modalidades que não 2049 

estão inseridas no mercado. Nesse sentido, também, o Ministério não é nosso pai, é 2050 

nosso parceiro, mas é nosso. Na verdade, nós é que financiamos, sustentamos e 2051 

elegemos. É junto, para os dois lados. Daí, tem alguns pontos, que eu queria defender. 2052 

Essa idéia do circo como patrimônio cultural brasileiro, que esse conhecimento todo 2053 

seja protegido efetivamente. Para que o circo, enfim, então a idéia de que o circo seja 2054 

considerado patrimônio cultural brasileiro. A idéia do censo para que ele vá adiante. Eu 2055 

estou falando em termos gerais, aí eu apóio a Alice e o Biriba. Paralelamente, as 2056 

escolas têm um problema fundamental que é com relação ao seu reconhecimento como 2057 

atividade que faça parte da formação oficial do Ministério da Educação. Qual é o 2058 

problema? Não existem, ou existem muito poucos, circenses que são formados. Por 2059 

quê? Porque não tem escola para formar professor de circo e se não tem escola para 2060 

formar professor de circo, não tem professor formado para dar aula nas escolas, então 2061 

as escolas não podem existir. Aí temos um círculo vicioso, ou seja, tem de haver um 2062 

entendimento de notório saber de uma atividade que é fundamentalmente prática, não é 2063 

teórica, não é por meio de... esse notório saber não pode vir através de artigo publicado 2064 

ou faculdade freqüentada ou aquelas coisas que a academia aceita em geral. E tem de 2065 

haver um entendimento do Ministério do que está acontecendo na iniciativa privada. Aí 2066 

eu vou – num momento raro – vou concordar com o Zé Wilson, o Ministério tem de 2067 
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entender a importância da iniciativa privada na formação circense, porque são 2068 

iniciativas privadas fundamentalmente que estão levando isso adiante no Brasil inteiro. 2069 

Claro, com as honrosas exceções, inclusive a Escola Nacional de Circo. Através de 2070 

várias dessas atividades, para conseguirmos tanto no âmbito do colegiado setorial, 2071 

quanto no âmbito do próprio Ministério, aprofundar as questões sociais e econômicas 2072 

que estão na raiz das dificuldades do circo, as questões técnicas e tecnológicas, porque 2073 

o circo não pode ficar à margem disso. A própria evolução da linguagem passa por isso, 2074 

passa pela conexão com seu tempo e o circo hoje está muito distante, está em vários 2075 

exemplos, em vários casos e algumas áreas distantes do andar da carruagem da 2076 

sociedade, para podermos chegar a discutir questões estéticas, por exemplo, na 2077 

França, o circo com animais é uma proposição estética, não é só social ou técnica. É 2078 

uma questão estética. A universidade e circo da França estão voltando a trabalhar com 2079 

animais por entender que a raiz do circo moderno está no trabalho com os cavalos. 2080 

Então esse trabalho é fundamental. É ridículo que o Brasil, como nação, crie leis que 2081 

impeçam essas possibilidades estéticas. Claro que não pode maltratar animal. Óbvio. 2082 

Isso é óbvio. Agora, dizer que não pode trabalhar é ridículo. É uma superficialidade que 2083 

o poder público tem de encampar. Para terminar, a mobilização da categoria é 2084 

fundamental para que consigamos produzir questões mais de fundo, questões teóricas, 2085 

questões aprofundadas, mas o Governo pode e deve colaborar para essa produção. O 2086 

que eu quero dizer com isso? É preciso que exista uma regulamentação para a 2087 

utilização de animais em circo. Essa regulamentação tem de ser feita porque, na minha 2088 

opinião, tem de ser feita pelos circenses, com a ajuda do Ibama, dos veterinários, etc., 2089 

mas são os circenses que têm de produzir esse material. Agora, para haver uma 2090 

organização dos circenses que na verdade trabalham sete dias por semana, cada uma 2091 

em uma cidade do país, tem de haver o apoio do poder público. Então é uma proposta 2092 

concreta de que o Ministério apóie reuniões, grupos de trabalho para que grupos 2093 

trabalhem, se encontrem e produzam esses textos, no sentido da regulamentação dos 2094 

animais, no sentido de uma cartilha aprofundada, num manual de segurança de... 2095 

regras de segurança que possam ser aplicadas tanto aos circos itinerantes, os circos 2096 

fixos, grupos de circo e escolas circenses, que é um problema seriíssimo. Quem tem 2097 

uma atividade realmente segura. Até chegar a uma avaliação profunda da avaliação 2098 

existente e possível futura. Por fim, Carequinha é fundamental, que fique muito claro: 2099 

tem de ter. 2100 

 2101 
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O Sr. Gustavo Vidigal (Coordenador Geral do CNPC): 2102 

Eu tenho uma proposta. Nós temos só 15 minutos até a hora do almoço. O almoço é 2103 

aqui no hotel, então não podemos extrapolar. Temos quatro pessoas inscritas: Joelma, 2104 

José Wilson, Vital, Cláudio. À tarde a idéia é que tivéssemos uma exposição do Plano e 2105 

discussão do regimento. Então, a pauta está avançando. Tem uma oportunidade aqui. 2106 

O Jorge Vinhas é o assessor parlamentar do Ministério, então poderíamos aproveitar a 2107 

participação dele e fazer uma conversinha. A sugestão é o seguinte: interrompemos 2108 

agora, vamos almoçar, quando voltarmos, as quatro pessoas falam, temos a 2109 

apresentação do Plano e aí consolidamos o resto do trabalho que vamos ter à tarde. 2110 

Pode ser? 2111 

 2112 

O Sr. Cláudio Barreto (Representante do Circo Social):  2113 

Só um adendo nessa proposta. Garantindo as quatro falas. 2114 

 2115 

O Sr. Gustavo Vidigal (Coordenador Geral do CNPC): 2116 

Claro. Minha proposta é a seguinte: volta e as quatro pessoas falam, aí apresentamos o 2117 

Plano... 2118 

 2119 

A Sra. Alice Viveiros de Castro (Representante do Circo no CNPC): 2120 

Só pedir uma coisa. O Vladmir Spernega, que é suplente, inclusive, desta câmara, e é 2121 

uma pessoa que entende bastante dessa questão dos animais e está acompanhando 2122 

muito de perto isso é Presidente da União dos Circos Itinerantes... poderíamos colocá-2123 

lo em contato direto no telefone com nosso representante parlamentar, porque ele 2124 

passava os dados objetivos de que lei... como isso está andando... 2125 

 2126 

O Sr. Gustavo Vidigal (Coordenador Geral do CNPC): 2127 

Nesse caso específico, eu estou vislumbrando duas ações. Uma no parlamento, com o 2128 

apoio do Ministério, mas vocês vão ter de se mobilizar, porque o Ministério tem um 2129 

peso, mas o fato de vocês irem junto sensibiliza o parlamentar. 2130 

 2131 

A Sra. Alice Viveiros de Castro (Representante do Circo no CNPC): 2132 

Já estar marcando uma vinda a Brasília, nesse dia vem uma caravana... 2133 

 2134 

O Sr. Gustavo Vidigal (Coordenador Geral do CNPC): 2135 
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Mas eu acho que tem de vir antes e falar com todo mundo. 2136 

 2137 

O Sr. Tetê Catalão (Assessoria Especial do Ministro): 2138 

Alice, e essa documentação também. Recuperar a tua cartilha... 2139 

 2140 

O Sr. Gustavo Vidigal (Coordenador Geral do CNPC): 2141 

A outra coisa é o seguinte: no âmbito do Governo, nós montamos um grupo de trabalho 2142 

com o Ibama e o Conselho do Meio Ambiente. Podemos melhorar essa proposta à 2143 

tarde, ta? 2144 

 2145 

O Sr. Tetê Catalão (Assessoria Especial do Ministro): 2146 

Eu gostaria de pedir... assim como eu peguei a do Márcio... tinha um e-mail... essas 2147 

duas propostas que foram elencadas com mais estrutura, e a da Ana, que está 2148 

passando a limpo, independente de encaminhar e tal, que já deixasse aqui e ajuda a 2149 

amadurecer, está bom? Vocês fizeram mais metodicamente, estruturado. 2150 

 2151 

O Sr. Gustavo Vidigal (Coordenador Geral do CNPC): 2152 

Se vocês puderem consolidar... 2153 

 2154 

A Sra. Alice Viveiros de Castro (Representante do Circo no CNPC): 2155 

Vou concluir a minha, posso? 2156 

 2157 

O Sr. Gustavo Vidigal (Coordenador Geral do CNPC): 2158 

Todo mundo podia fazer o exercício de escrever essas demandas todas e mandar para 2159 

o TeTê, que é o ponto focal. Na verdade, eu tinha esquecido aqui, tem um outro 2160 

encaminhamento importante. O Paulo Brum trabalha no grupo de trabalho sobre a 2161 

Funarte, então ele está na interinidade junto com o Zulu, que é o presidente interino da 2162 

Funarte, e ele queria dar uma palavrinha para vocês de como estão andando as 2163 

negociações da Funarte. Creio que é de interesse, né? 2164 

 2165 

O Sr. Paulo Brum (Funarte): 2166 

Boa tarde a todos e a todas. Para mim é um prazer e honra estar aqui nesta câmara 2167 

setorial. Finalmente as câmaras estão se reunindo já com uma outra configuração, junto 2168 

com o próprio CNPC, enfim, estamos caminhando e avançando nesse processo de 2169 
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exploração do sistema nacional de cultura, com as câmaras fazendo parte importante e 2170 

fundamental. Bem, minha vinda aqui... eu tinha conversado com o Gustavo e já deveria 2171 

ter vindo ontem, mas não foi possível, é só para dar um informe sobre como estão 2172 

caminhando as questões e os problemas da Funarte. Todos têm acompanhado a pari 2173 

passu pela imprensa e sabem o que aconteceu. Mas acho que é importante estar aqui 2174 

pessoalmente dando essa informação para vocês. Todos sabem... o processo de 2175 

mudança, a ida do Presidente Celso Fratezi, que está respondendo pela interinidade da 2176 

Funarte, o nosso companheiro Zulu Araújo, Presidente da Fundação Palmares, e foi 2177 

instituída pelo Ministro uma comissão de apoio formada pelo Adair Rocha que é o 2178 

representante do Ministério para a Região Sudeste, por mim como assessor do Ministro 2179 

e ainda por um funcionário da Funarte representando, que é o Marcos Teixeira, 2180 

representando os funcionários da Funarte nessa comissão, de forma que se dá 2181 

absoluta transparência e visibilidade de tudo o que está sendo encaminhado no âmbito 2182 

desse processo. Como o Ministro pautou logo no início desse contexto, a questão 2183 

nossa é diálogo, diálogo, diálogo e ouvir. O que nós estamos fazendo hoje, segundo o 2184 

próprio Presidente Zulu Araújo, se determinou por orientação do Ministro: é ouvir, ouvir 2185 

a todo mundo, ouvir os funcionários, ouvir todos os setores culturais de artes. Nosso 2186 

colega Tetê Catalão, está aqui presente, já começou esse processo lá no Rio de 2187 

Janeiro, mais a área externa, mas que é importante para pautar condutas futuras. 2188 

Nosso colega José Luiz também escutando o setor de música, essas câmaras setoriais 2189 

nessas reuniões também estão sendo fundamentais para trazer para dentro do 2190 

Ministério e da Funarte, também, um pouco do que está acontecendo para nos pautar 2191 

neste processo de transição. Internamente, nós começamos com uma escuta à 2192 

ASSERTE, que é a Associação dos Servidores da Funarte, no sentido de restabelecer a 2193 

comunicação interna, o diálogo interno, dentro de uma normalidade de fluxos. Estamos 2194 

conversando com todos os funcionários separadamente por área da Funarte, por área 2195 

setorial. Tivemos uma reunião com os diretores das áreas e depois com todos os 2196 

funcionários das áreas fins, técnicas da Funarte, no sentido de também iniciar o 2197 

processo de conversa. Tivemos reunião com a comissão instituída pelo ex-presidente, 2198 

ainda, quando saiu, que ficou encarregado de passar todas as pendências que estavam 2199 

lá na Funarte, que é constituída pelo procurador, pelo auditor, pelos coordenadores da 2200 

Funarte, pela substituta da diretoria executiva. Então estamos conversando com todo 2201 

mundo. Também tivemos uma conversa com a Associação dos Amigos da Funarte, que 2202 

executa a maior parte dos convênios, tivemos a reunião antes de ontem e também com 2203 
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a associação. Então, foram dias exaustivos, estamos conversando todo mundo, abrindo 2204 

realmente o diálogo e tentando a partir daí constituir um diagnóstico de situação da 2205 

Funarte. Temos dez dias para entregar esse relatório ao Ministro, esperamos fazê-lo a 2206 

contento. Estamos trabalhando também nas questões relacionadas ao Pronac, tentando 2207 

desobstruir os canais. Tinha muita dificuldade de diálogo interno também. Estamos 2208 

abrindo esses canais. Amanhã teremos uma reunião o dia inteiro lá no Rio de Janeiro. 2209 

Ontem já teve a reunião da CNIC. Eu estava no Rio e vim para cá a pedido do 2210 

secretário de fomento para participar dessa reunião, por determinação do presidente 2211 

Zulu Araújo. Amanhã vamos ter uma reunião o dia inteiro lá na Funarte para tratar com 2212 

a equipe da Funarte, para tratar das questões relativas ao Pronac. Vamos ter de inserir 2213 

dentro da própria Funarte, nesse processo do Pronac, aquilo que diz respeito à política 2214 

nacional de cultura, ao Plano Nacional de Cultura, ao programa mais cultura, todas as 2215 

prioridades e diretrizes que estão pautando a análise desses processos todos. 2216 

Considero em primeiro lugar a questão da inclusão cultural. Obviamente que temos 2217 

ainda pendências. Teremos ainda durante algum tempo algumas questões que vão 2218 

requerer cuidado, mas esta diretoria que cuida da parte de artes cênicas, circos, enfim, 2219 

tudo isso aí, atividades circenses também está sendo vista com muita atenção e, de 2220 

uma certa maneira, respondendo algumas das indagações que eu escutei aqui. Temos 2221 

outros processos que estão em pauta, que é a própria discussão da Lei Rouanet, da 2222 

reforma da lei, com a criação de fundos, enfim, fundo setorial de artes. Inicialmente não 2223 

vou avançar muito nessa discussão porque essa discussão vai cair dentro dessa 2224 

câmara setorial, vai cair dentro dos setores culturais, porém, efetivamente, nós 2225 

tínhamos uma discussão inicial relativa à questão de uma lei geral de artes, hoje está 2226 

essa discussão no próprio Correio Braziliense, mas na verdade de trata de algo muito 2227 

mais amplo porque o que foi apresentado na Funarte foi simplesmente uma proposta 2228 

que enfocava a questão do fomento, do financiamento. Nós precisamos de mais do que 2229 

isso, mais do que os recursos, mais do que o financiamento. Financiamento é meio, nós 2230 

precisamos discutir diretrizes gerais para uma política de uma lei geral de artes que 2231 

inclua questão circense, artes cênicas e que contemple efetivamente dança, música, 2232 

etc. Então, esse é o dever de casa que não foi feito e que, a partir de agora, com a 2233 

própria discussão de uma nova Lei Rouanet, dessas câmaras setoriais, CNPC, enfim, 2234 

essas discussões do próprio colega aqui Tetê Catalão e outros estão empreendendo 2235 

junto aos setores culturais do Brasil que vão trazer os diálogos culturais que o Ministro 2236 

iniciou e que vai discutir o Brasil inteiro, são deflagradores de um processo em que 2237 
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haveremos de chegar a um desenho que contemple efetivamente. Então, eu acho que 2238 

era um breve informe. Nós estamos trabalhando de uma forma muito aberta, 2239 

transparente, no diálogo, com todos os setores da Funarte, da sociedade, no sentido de 2240 

fazer com que essa entidade tão importante possa efetivamente ocupar o seu espaço 2241 

no campo cultural brasileiro. Aí entra projeto... o Carequinha, todos... 2242 

 2243 

O Sr. Gustavo Vidigal (Coordenador Geral do CNPC): 2244 

Como está o Carequinha? 2245 

 2246 

O Sr. João Carlos Artigos (Representante de Grupos e Trupes): 2247 

Vamos conseguir, em 2008? 2248 

 2249 

O Sr. Paulo Brum (Funarte): 2250 

Com certeza e vai avançar. Essa é uma das questões prioritárias que foi colocada tanto 2251 

na reunião dos diretores da Funarte, que não mudaram ainda, vão continuar até que 2252 

venha o novo presidente. Mas também com a reunião com os técnicos das áreas fins. 2253 

Eu não sei se a Alessandra estava presente naquela reunião que aconteceu antes de 2254 

ontem, né, Alessandra? 2255 

 2256 

(Voz fora do microfone.) 2257 

 2258 

O Sr. Paulo Brum (Funarte): 2259 

Então essa é uma prioridade e vamos retomar isso. 2260 

 2261 

(Voz fora do microfone.) 2262 

 2263 

O Sr. Geraldo Passos (Representante da Região Sul): 2264 

E colocar, de preferência, junto com a posse do Presidente, já entra o coordenador de 2265 

circo também. 2266 

 2267 

O Sr. Tetê Catalão (Assessoria Especial do Ministro): 2268 

Eu tenho um informe sobre a área externa e já que veio o assunto em pauta. Na 2269 

verdade, o que aconteceu foi uma mobilização natural dos artistas para legitimar a 2270 

Funarte. A minha área externa é uma área interna também, mas essa história que qual 2271 



 69/160 

a Funarte que nós queremos? Mas aí nós artistas também. Esse calendário de 2272 

convocação tem três reuniões previstas. Esse grupo começa no Rio, inicialmente, e 2273 

essa convocação sai na próxima semana, onde vocês vão receber, não foi formado 2274 

ainda, o Zulu está em viagem com o Ministro na Colômbia. O timing também primeiro 2275 

está sendo essa mobilização interna de áreas conflagradas e traumatizadas da última 2276 

gestão. Então, equacionamos isso e, no momento que o Zulu der o tom: é agora, vamos 2277 

partir para as coisas... e aí vem de fora para dentro da Funarte. Depois ela se estende 2278 

ao Brasil, porque uma das grandes preocupações é a legitimação da Funarte como uma 2279 

estrutura nacional, então, ela passa por Belém do Pará, Recife, Ceará, Salvador, Porto 2280 

Alegre, etc. 2281 

 2282 

O Sr. Gustavo Vidigal (Coordenador Geral do CNPC): 2283 

Para aproveitarmos o almoço e esse período que temos, eu sugeriria que 2284 

conversássemos um pouco com o Vinhas, pois ele sabe dos trâmites dos PLs que 2285 

estão lá no Congresso. Damos uma palavrinha com ele. Temos um CD aqui com um 2286 

monte de documentos, então, podíamos pedir para a Joelma e para a Alice e quem 2287 

mais quiser dar uma olhada em todos eles, que são muitos e voltamos às duas horas, 2288 

ok? 2289 

 2290 

O Sr. Gustavo Vidigal (Coordenador Geral do CNPC): 2291 

E tem o Cláudio, só que não está. Joelma, você prefere esperar todos, ou quer mandar 2292 

ver? 2293 

 2294 

(Voz fora do microfone.) 2295 

 2296 

O Sr. Gustavo Vidigal (Coordenador Geral do CNPC): 2297 

Antes de mandar ver, você já pode sentar a pua. Todas as proposições de pauta, já 2298 

temos três ali, o importante é que todo mundo também consolide isso numa mensagem 2299 

e mande para nós. Agora mesmo fazemos uma recomendação geral. 2300 

 2301 

O Sr. Rodrigo Mateus (Representante do Estado de São Paulo): 2302 

Temos um canal de comunicação com o colegiado, com você ou com alguém da 2303 

organização direto? 2304 

 2305 
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O Sr. Gustavo Vidigal (Coordenador Geral do CNPC): 2306 

Claro. Vamos ter dois canais de comunicação. Um direto, que vocês vão poder escrever 2307 

para mim direto. É o gustavo.vidigal@cultura.gov.br tem, na verdade, são três canais. O 2308 

outro é cnpc@cultura.gov.br, esse, na verdade, é o melhor, porque quem abre é a 2309 

Quênia, inclusive, Quênia, precisava abrir uma pasta só para os projetos setoriais. Ah, 2310 

já tem. Isso é que é eficiência. A outra forma de contato, além dessas formas, o mais 2311 

importante é consolidarmos – isso vamos falar no final – a Alice como interlocução 2312 

conosco. 2313 

 2314 

O Sr. Rodrigo Mateus (Representante do Estado de São Paulo): 2315 

Desculpa. Eu não entendi o terceiro. 2316 

 2317 

O Sr. Gustavo Vidigal (Coordenador Geral do CNPC): 2318 

Ah, o terceiro é o seguinte. A Alice é a representante de vocês no CNPC. Então, 2319 

focamos nela também as demandas, porque aí ela é um veículo de comunicação não 2320 

só conosco, mas com o plenário do Conselho. São três possibilidades. Joelma 2321 

 2322 

A Sra. Joelma Costa (Representante dos Artistas): 2323 

Bom, eu estou vindo aqui com resoluções de encontros que a ASFACI tem realizado. 2324 

Então, são encontros desde 2005 que eu já levei para a câmara em outras 2325 

oportunidades e tem algumas atualizações com os encontros nesse período que não 2326 

aconteceram as reuniões da câmara, coisas que já foram inclusive conquistadas, já 2327 

estão fazendo parte de leis. Então, o último foi o seminário de famílias e artistas 2328 

circenses de Recife, que foi no final de abril. Mas antes de passar para essas 2329 

resoluções, para destacar os temas para discutirmos com maior urgência, não é isso? 2330 

Então são vários os temas, mas com maior urgência acho que nem sei se tenho uma 2331 

informação mesmo. Nós fomos empossados oficialmente, não? 2332 

 2333 

O Sr. Gustavo Vidigal (Coordenador Geral do CNPC): 2334 

Isso vai ser providenciado. Vamos ter uma portaria que vai nomear todo mundo até o 2335 

fim do ano que vem. O problema é que o grupo de trabalho precisa terminar sua tarefa 2336 

para termos base legal para fazer a portaria. 2337 

 2338 

A Sra. Joelma Costa (Representante dos Artistas): 2339 
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Está bem. Eu referendo as propostas que já foram encaminhadas, com algumas 2340 

observações. Uma da coordenação de circo, a outra para a câmara se tornar oficial, nós 2341 

como membros empossados oficialmente e aí vão algumas das principais. O 2342 

mapeamento dos circos e dos circenses. Eu nem vou entrar no detalhe de cada um 2343 

deles, só vou elencar. A memória, o programa de registros de histórias de vida, é coisa 2344 

urgente, porque os mestres estão falecendo e não têm suas histórias registradas, o 2345 

circo como patrimônio cultural e uma coisa que tínhamos pedido era um museu de 2346 

circo, mas discutindo melhor isso descobrimos que ao invés do termo museu, é melhor 2347 

o termo acervo: acervo do circo. Porque a palavra museu já é um conceito que traz uma 2348 

série de implicações que dificultam esse trabalho. Acho que o principal dentro da 2349 

campanha do circo... tem a história do caderno do circo, a cartilha do circo, mas temos 2350 

proposto desde 2005, o guia do cidadão circense, que esse guia não é para ser voltado 2351 

para município... pode ser também, mas é para o circense, tanto de circo itinerante 2352 

quanto o que trabalha com o circo nas suas diversas frentes. Então, esse guia já diz 2353 

que é do cidadão porque vai conter direitos e deveres com as leis elencadas, todos os 2354 

contatos e tal. E onde você busca subsídios para leis, então, por exemplo, as várias 2355 

dificuldades que são enfrentadas. Os direitos e deveres dos circenses, que sejam um 2356 

guia dos circenses nacional e outros regionais, com as especificidades de cada região. 2357 

Os programas sociais do Governo, para ser estendido aos circenses e a maior 2358 

dificuldade são os circenses itinerantes por conta de exigência de endereços fixos. 2359 

Nesses programas trabalhar com saúde, educação, habitação, cidadania no geral. 2360 

Programa de fomento ao circo ser tratado como lei, com calendário, oficial e as verbas 2361 

garantidas. As linhas de financiamento subsidiado para figurino, equipamento, 2362 

materiais, veículos, etc. Pedágios. A questão institucional de burocracia, licenciamento 2363 

de trailers. Também a capacitação dos técnicos que dão os laudos, as RTs, porque eles 2364 

também não entendem do circo, a diminuição ou isenção de ISS e do registro 2365 

profissional junto ao Ministério do Trabalho na delegacia regional do trabalho para os 2366 

trabalhadores e artistas. Cursos de formação continuada, descentralização da Escola 2367 

Nacional de Circo e os cursos de formação em diversas áreas, como artistas, técnicos, 2368 

empreendedores, cidadãos, etc. Segurança pública, por conta de que as cercas são 2369 

muito frágeis, os trailers em muitos lugares não têm nem fechadura, então tem 2370 

dificuldade em muitos casos, especialmente nos pequenos circos, a inclusão digital com 2371 

programas específicos, vendo a peculiaridade da itinerância, como fazer isso. Toda 2372 

essa dificuldade para saúde, habitação e educação. Leis trabalhistas específicas que 2373 
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protejam os artistas e não prejudiquem os artistas dos circos itinerantes, falando 2374 

especificamente dos itinerantes e que não prejudiquem nenhum circo e os artistas 2375 

fiquem desprotegidos dos seus direitos, como férias, décimo terceiro e todos os direitos 2376 

que o trabalhador deve ter. Na questão dos mestres, um trabalho específico que talvez 2377 

seja uma ação coletiva de aposentadoria junto à Previdência Social e dentro da 2378 

previdência, trabalhar a questão do artista não ser mais aposentado como lavrador, que 2379 

é o que tem sido feito. Eles estão sendo aposentados como lavrador ou empregada 2380 

doméstica, que é a forma como conseguem se aposentar, os que não contribuíram. 2381 

Eles querem se aposentar como artistas circenses. Inclusive, no último encontro com os 2382 

mestres foi proposto que os que tiverem aposentados como lavrador, se for possível, 2383 

mediante a lei, alguma alteração para tirar e coloca a aposentadoria como artista 2384 

circense. Na elaboração de projetos, dentro dos cursos de formação, um acordo de 2385 

cooperação técnica entre a Escola Nacional de Circo e as associações, cursos de 2386 

formação dentro dos circos. Não que os circos tenham de sair, mas isso vai para dentro 2387 

do circo por conta da itinerância, que é a dificuldade. Tudo o que o João disse a 2388 

respeito de trupes e grupos é válido também para os artistas que se apresentam em 2389 

praças e tem também a burocracia com a documentação. 2390 

 2391 

O Sr. Gustavo Vidigal (Coordenador Geral do CNPC): 2392 

Joelma, deixa eu te perguntar. Isso aí está escrito, não é? Você vai mandar para nós, 2393 

né? 2394 

 2395 

A Sra. Joelma Costa (Representante dos Artistas): 2396 

É. E dentro do Iphan, no GTT memória tem uma proposta que pedimos de capacitação 2397 

para os circenses para que, devido à facilidade do acesso ao acervo dos circenses, 2398 

para fazer o correto recolhimento e conservação do material do acervo do circo. No 2399 

lugar do museu, eu já falei do acervo, mas também tem uma coisa no virtual. Acho que 2400 

é mais rápido, barato e dá para ter um acervo virtual do circo. Financiamento subsidiado 2401 

por bancos públicos, banco do povo, Bndes, a dificuldade sempre é endereço fixo e 2402 

comprovação de renda. Aumento do valor dos prêmios e ele ser colocado como 2403 

programa de fomento, como lei e que haja uma convenção para fiscalizar os projetos 2404 

contemplados, e que não seja tirado do valor do prêmio – sempre a desculpa é essa: 2405 

diminui o valor do prêmio para fazer a fiscalização. Acho que, no geral, é isso. Falando 2406 

bem rapidamente. 2407 
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O Sr. Gustavo Vidigal (Coordenador Geral do CNPC): 2408 

José Wilson e depois é o Vital. 2409 

 2410 

O Sr. José Wilson Leite (Representante das Escolas de Circo): 2411 

Foi falada aqui a questão das pesquisas. Eu acho fundamental que seja feita essa 2412 

pesquisa com a maior urgência possível, porque desde o começo do ano, quando 2413 

estivemos aqui com o Secretário, hoje Ministro, estipularam até a verba para que fosse 2414 

feita essa pesquisa. Eu acho fundamental que seja feita. Nós, no estado de São Paulo – 2415 

eu faço parte do Conselho Estadual de Cultura de Circo na Secretaria de Cultura do 2416 

estado e lá também já foi proposto e foi aceito pelo secretário que se faça essa 2417 

pesquisa no estado de São Paulo. Sendo feito no estado de São Paulo já é um grande 2418 

avanço para que o Ministério desenvolva essa pesquisa federal. Isso é muito 2419 

importante. Gostaria de solicitar aqui um apoio anual às escolas de circo que formam 2420 

jovens para o mercado de trabalho. Tem algumas escolas que não têm apoio nenhum 2421 

governamental... 2422 

 2423 

O Sr. Gustavo Vidigal (Coordenador Geral do CNPC): 2424 

Quantas escolas particulares e públicas? Só para termos uma idéia. 2425 

 2426 

O Sr. José Wilson Leite (Representante das Escolas de Circo): 2427 

Particular... 2428 

 2429 

A Sra. Alice Viveiros de Castro (Representante do Circo no CNPC): 2430 

Essa discussão também envolve o que é a escola... tivemos um encontro na Bahia, o 2431 

que significa uma escola. Porque você tem diversos níveis de informação. 2432 

 2433 

O Sr. José Wilson Leite (Representante das Escolas de Circo): 2434 

Sim, tem escola do Governo, que é a Escola Nacional e tem escolas particulares e tem 2435 

grupos que dão aula de circo, mas no momento que estou solicitando para escolas de 2436 

circo, então, precisa porque essas escolas são quem forma os artistas novos para o 2437 

mercado de trabalho e que não têm apoio do Governo. Tem o prêmio Carequinha, que 2438 

no final do ano... mas é um prêmio e nós precisamos é de apoio, mesmo, do governo 2439 

federal para as escolas de circo. Sejam elas em grupo, sejam em salão, sejam em lona, 2440 

seja onde for, sendo escola de circo, acho que necessita do apoio do Governo para que 2441 
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esses artistas... nós não podemos pedir isso para o Ministério da Educação porque as 2442 

escolas não são reconhecidas e como estamos formando artistas e fazemos parte 2443 

desse mundo, eu acho que é fundamental que tenha esse apoio do governo federal. Eu 2444 

sei que sou uma voz aqui meio pífia, meio pequena, para discutir isso, para que bata 2445 

firme nessa proposta, mas tenho que bater firme nessa proposta, porque as escolas 2446 

precisam desse apoio. Tem escola em Salvador, tem em Fortaleza, tem em São Paulo, 2447 

em Londrina e a maior parte são particulares. Algumas têm o apoio de alguma ONG e 2448 

outras não, então precisamos de apoio formal do governo federal. 2449 

 2450 

(Voz fora do microfone.) 2451 

 2452 

O Sr. José Wilson Leite (Representante das Escolas de Circo): 2453 

Que são pontos de cultura eu não sei. Mas a minha escola, por exemplo, que é a 2454 

Picadeiro de São Paulo, eu já lutei para transformá-la num ponto de cultura e não 2455 

consegui ainda. Eu estou em uma zona em São Paulo, que é a zona de Osasco que é 2456 

muito carente. Eu tenho 15 jovens que moram do lado do circo, que eu estou formando 2457 

esses jovens artistas, sem apoio nenhum. É fundamental que exista isso, porque senão 2458 

as escolas ficam andando com as pernas delas e ficam capengas o tempo todo. Essa é 2459 

a grande verdade. Estou solicitando isso e gostaria de ter o apoio dos membros da 2460 

câmara. Eu sei que tem divergências e não quero que entre em divergências, eu quero 2461 

que haja apoio às escolas de circo. É isso. 2462 

 2463 

O Sr. Rodrigo Mateus (Representante do Estado de São Paulo): 2464 

Posso dar um adendo? Sou vice-presidente da Associação Brasileira de Escolas de 2465 

Circo e fizemos um encontro em Salvador no ano passado que tirou uma série de textos 2466 

e decisões e proposições que vou encaminhar para você, Gustavo. 2467 

 2468 

O Sr. Gustavo Vidigal (Coordenador Geral do CNPC): 2469 

Tranqüilo. Depois a gente pensa um mecanismo para contemplar. A figura da Alice vai 2470 

ser fundamental. Foi assim que procedemos nas outras câmaras. As recomendações 2471 

podem vir também mais à frente. Vital e depois é o Cláudio. 2472 

 2473 

O Sr. Vital Melo (Representante da Região Norte): 2474 
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Eu queria falar da questão da descentralização da Escola Nacional de Circo. Primeiro, 2475 

reconhecê-la como escola de circo, que profissionaliza, se vai profissionalizar ou se só 2476 

vai fazer de conta que está fazendo. E nós precisamos, por exemplo, das regiões... 2477 

Região Norte, que não tem quase que nada, ou nada nessa questão para essa 2478 

atividade, então seria muito importante a descentralização, visto que o Ministério 2479 

avocou para si a formação, então, que tipo de formação é essa que o Ministério, através 2480 

da Funarte, quer com essa escola, se é para valer ou não é. Se é para acontecer de 2481 

fato em nível nacional, se é uma escola nacional de circo. Visto que não pode mandar o 2482 

aprendiz lá da região norte para cá, para o Rio de Janeiro. A escola de circo tem quase 2483 

28 ou 30 anos... 26 anos e ela está centralizada no Sudeste e basicamente atende o 2484 

Rio de Janeiro e as outras regiões estão necessitadas dessas ações do Governo e a 2485 

fragilidade do fazer circense nessas regiões é imensa. Por exemplo, quando 2486 

conseguimos formar um aluno empiricamente, sem os conhecimentos técnicos que 2487 

deveriam ser repassados, esse aluno facilmente é levado para outras praças, como 2488 

México. Já aconteceu isso e não aproveitamos... só ficamos formando, formando e 2489 

atividade circense nas nossas regiões, as mais distantes, cada vez mais vão se 2490 

fragilizando. Fragilizando de maneira quase num processo de extinção, então 2491 

precisamos urgentemente de ter ações fundamentadas, ações concretas na questão da 2492 

formação técnica dos artistas. É um debate que precisamos fazer um grupo de trabalho. 2493 

Eu acho que esse debate tem uma profundidade, um encontro na Bahia e outros 2494 

encontros nos quais já foi pensada essa questão da legalidade e do reconhecimento, 2495 

principalmente para que a pessoa passar três, quatro anos na escola de circo e não tem 2496 

nenhum... na hora da... o único aproveitamento é o conhecimento técnico que ele 2497 

adquire. Mas como certificação não tem uma validade na prática, então é preciso que 2498 

tenhamos uma conversa com o Ministério e esse formato que queremos, porque 2499 

sabemos também que tem implicações diversas que precisamos transpor. A questão 2500 

das relações internacionais. É muito concreta essa questão, porque não conseguimos... 2501 

o nosso circo praticamente não consegue entrar na Argentina, no Paraguai, na 2502 

Venezuela, por proibições de proteção de mercado, então tivemos agora uma 2503 

experiência que o Zé Wilson sabe – foi ele que me passou – com o circo de Portugal, 2504 

chegou na fronteira e teve de voltar porque o Hugo Chaves não deixou o circo brasileiro 2505 

adentrar no seu território porque tem uma proteção de praça. É fundamental essa 2506 

questão das relações internacionais, como vamos lidar com isso. Para que possamos 2507 



 76/160 

fazer esse intercâmbio e essa circulação do circo brasileiro pelo menos no nosso 2508 

continente. Você quer um adendo? 2509 

 2510 

A Sra. Alice Viveiros de Castro (Representante do Circo no CNPC): 2511 

Quero só um adendo. Eu ia falar justamente da questão do intercâmbio. O Ministério da 2512 

Cultura já fechou acordos com a China... vamos ter o ano França-Brasil... tem uma 2513 

série de coisas acontecendo... o circo é uma linguagem internacional, é facílimo fazer 2514 

esses contatos e é um lado que acho que nunca foi trabalhado com seriedade. É uma 2515 

maneira democrática. A Escola Nacional de Circo está levando... não sei se continua 2516 

essa relação, mas houve um momento em que se escolhia um número para ir 2517 

representando o Brasil para a China, para o festival, mas isso não era passado para 2518 

todo o Brasil, nos mecanismos de fazer esses intercâmbios, vamos receber um número 2519 

grande de franceses no próximo ano e, enfim, tem muita coisa a se fazer. Começamos 2520 

no festival de Belo Horizonte um trabalho junto às escolas de língua francesa sobre a 2521 

questão de tradução de livros sobre a história do circo brasileiro para o francês e livros 2522 

da frança para o Brasil. Há um grande interesse da parte do governo francês. Primeiro 2523 

era o contrário. Eles queriam só fazer a tradução para o português, então conseguimos 2524 

mostrar que existe já uma literatura interessante, que é mais rara até do que, enfim, que 2525 

eles deveriam bancar isso. 2526 

 2527 

(Voz fora do microfone) 2528 

 2529 

A Sra. Alice Viveiros de Castro (Representante do Circo no CNPC): 2530 

É. Mas não participamos muito disso. Agora eu soube que algumas pessoas 2531 

estiveram... daqui de Brasília. Eu estive agora há pouco tempo com a Valéria Martins... 2532 

no festival de Recife, que esteve lá (fora do microfone). 2533 

 2534 

O Sr. José Wilson Leite (Representante das Escolas de Circo): 2535 

Então, Alice, mas não pode isso ficar restrito só a Escola Nacional de Circo. Tem de 2536 

abrir para outras escolas também. 2537 

 2538 

O Sr. Vital Melo (Representante da Região Norte): 2539 

Eu quero concluir. 2540 

 2541 
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O Sr. Gustavo Vidigal (Coordenador Geral do CNPC): 2542 

Seu tempo está acabando. 2543 

 2544 

O Sr. Vital Melo (Representante da Região Norte): 2545 

A Alice acabou o meu tempo. Já é questão da legislação trabalhista. Acho que 2546 

precisamos sentar com o Ministério e fazer um debate profundo para encontrar 2547 

mecanismos de proteção ao trabalhador do circo, visto que agora o que ocorreu com o 2548 

circo Beto Carreiro, que desempregou 300 pessoas que estão sem seu trabalho e sem 2549 

as garantias de receber os seus direitos trabalhistas. Também não queremos 2550 

inviabilizar os circos do Brasil com essa legislação que está posta aí, porque é 2551 

necessário fazer um estudo para ver... ninguém quer ser tratado de maneira 2552 

diferenciada, mas não podemos ser tratados com a mesma legislação que protege ou 2553 

não protege o Antônio Ermínio de Moraes. Não somos Ermínio de Moraes, mas 2554 

também não somos desgraçados. Queremos uma legislação que permita a atividade 2555 

circense no Brasil sem a questão dos encargos que quase que são... quase impossíveis 2556 

de ser pagas e mantidas pelo empresário do circo, mas também não podemos deixar o 2557 

trabalhador do circo ser tratado como um trabalho escravo, sem as suas garantias de 2558 

direitos, o que é fundamental para uma boa relação entre produção e... visto que o circo 2559 

foi um dos poucos que avocou a questão da lei Rouanet, sobrevive da sua bilheteria. 2560 

Do menor ao maior, ao grande, então ele... se o Estado não atrapalhar o circo sobrevive 2561 

com suas próprias pernas. É fundamental que comecemos a pensar essa questão. 2562 

Ninguém está aqui falando para o Ministério, falando para o Poder Público... pedindo 2563 

nada. Nós só estamos querendo ser tratados, ser incluídos na questão da legislação... 2564 

como a legislação específica para que nosso trabalho continue. Ninguém quer que 2565 

pague os nossos espetáculos sem público. Nós queremos público, sim, lotado e 2566 

sendo... a sobrevivência do circo tem de ser da bilheteria também. Mas não podemos 2567 

também deixar de receber o prêmio Carequinha, não podemos deixar de ter um fundo 2568 

permanente para manutenção do circo brasileiro. 2569 

 2570 

A Sra. Ana Maria Lamenha (Representante da Região Sudeste): 2571 

Uma questão de ordem. Até passou muito do assunto. É sobre as escolas. Como eu 2572 

tinha colocado aqui, eu encontrei na Funarte de São Paulo... foi colocado na cartilha 2573 

essa regulamentação das escolas de segundo grau, então seria até... e foi falado da 2574 

dificuldade que seria implantar isso. De repente, pode ser uma negociação nas escolas 2575 
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que já existem junto com as escolas estaduais de segundo grau, então, utilizando as 2576 

escolas que já existem para poder começar essa profissionalização. É uma idéia que 2577 

estou dando para se amadurecer e pensar essa possibilidade para poder se tornar o 2578 

mais viável essa realidade. 2579 

 2580 

A Sra. Alice Viveiros de Castro (Representante do Circo no CNPC): 2581 

Só para te dizer que acho que essa idéia não é consensual. Porque o resultado do 2582 

encontro de Salvador, por exemplo, ficou claro que há uma discussão dos vários níveis 2583 

de formação e de como você tem a formação que é dada dentro do próprio circo, que 2584 

permanece acontecendo. O circo é uma escola que forma seus artistas. Se vai ser de 2585 

segundo grau, se você vai ser obrigatório ser formado ou não, então, há toda uma... 2586 

 2587 

A Sra. Ana Maria Lamenha (Representante da Região Sudeste): 2588 

Uma coisa não inviabiliza a outra. Ela incluiu na cartilha, como ela disse, tudo foi 2589 

discutido, foi explicado. Então, agora, vai se exigir técnica circense. Tem de se começar 2590 

de algum ponto. Eu estou dando só uma sugestão mediante as dificuldades que foram 2591 

colocadas. Uma ajuda pode ser que possa se atrelar pela estrutura que já está montada 2592 

nessas escolas. 2593 

 2594 

O Sr. Gustavo Vidigal (Coordenador Geral do CNPC): 2595 

Cláudio. Só o Cláudio, hem? Você tinha feito aquele questionamento sobre a Fátima. 2596 

Foi enviado para ela, no dia 14, às 19:59, a passagem dela. Ela não deve ter visto o e-2597 

mail, daí passou o vôo. 2598 

 2599 

O Sr. João Carlos Artigos (Representante de Grupos e Trupes): 2600 

Ela mandou um e-mail dizendo que não recebeu. Ela procurou na Internet e disse que 2601 

não encontrou deve ter sido algum problema. E o Agostini perdeu o avião. 2602 

 2603 

A Sra. Alice Viveiros de Castro (Representante do Circo no CNPC): 2604 

Desculpe, só aproveitando, o pessoal de Brasília que ficou de acompanhar a reunião 2605 

ligou umas dez vezes porque estão com o maior problema que tem um espetáculo aqui 2606 

hoje e a Joana deve vir no final da tarde e conversar conosco à noite. 2607 

 2608 

O Sr. Cláudio Barreto (Representante do Circo Social) 2609 
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Vou partir do ponto que ficou pendurado. Acho que tem uma série de pontos que vêm 2610 

se repetindo. Alguns com notória unanimidade. Eu acho que cabe um encaminhamento 2611 

mesmo. Outros, que são temas extremamente complexos, como, por exemplo, o que a 2612 

Ana acabou de levantar, o tema com relação a propostas efetivas para a questão das 2613 

escolas. Que significa o apoio às escolas, que significa o fomento às escolas, que 2614 

significa o fomento à formação circense de maneira ampla? Qual a relação entre as 2615 

escolas de circos, as escolas de circo social, etc.? Para isso, a minha proposta é que 2616 

demos prioridade, dentro das discussões do grupo, formando grupos de trabalhos 2617 

específicos para achar soluções mais do que sair daqui com uma coisa já fechada. É 2618 

muita coisa. Bom, tem algumas questões de curto prazo que eu vou falar rapidamente, 2619 

só para frisar. Garantir os pagamentos vitais já em curso, urgentemente; garantir, ainda 2620 

neste ano, o prêmio Carequinha e fazendo a ressalva, embora na câmara setorial 2621 

fizemos uma ampla discussão sobre a importância de desenvolver uma política de 2622 

fomento que supere o simples prêmio. Isso não quer dizer que abramos mão do que 2623 

tem ali. Quando tivermos fomento, tudo bem, tira o prêmio, faça o que quiser, mas por 2624 

enquanto, o Carequinha está prometido de sair esse ano. É urgente. Dentro dessa 2625 

questão dos editais, buscar elementos, fórmulas de garantir a participação do colegiado 2626 

e dos diversos fóruns estaduais nas vistas desses editais futuros, para evitar alguns 2627 

equívocos gritantes que observamos nos últimos editais, justamente pela diminuição do 2628 

quórum, do diálogo quando se fez o edital. Outro ponto, que queria pegar como 2629 

proposta, é com relação a vários pontos, mas principalmente englobando em dois: a 2630 

questão da assessoria jurídica. Ver se podemos montar um grupo de trabalho com 2631 

assessoria jurídica especializada por um lado para ver todas as questões que envolvem 2632 

os circos itinerantes, os grandes e pequenos circos, a questão das entradas e saídas 2633 

das cidades. Também com relação a possíveis ações com relação à questão dos 2634 

animais. Uma coisa é o que o legislativo vai poder fazer – tem outros assuntos que 2635 

estão correndo. De repente cabe entrar com mandados de segurança e para isso 2636 

precisa de uma assessoria jurídica legal, bem discutida e embasada. O outro pé dessa 2637 

assessoria jurídica especificamente voltada para embasar essa discussão dos direitos 2638 

dos fazedores de circo, do trabalhador circense, do artista circense, nos diferentes 2639 

níveis, diferentes âmbitos. A médio prazo. Queria retomar essa questão que o Vital 2640 

colocou de maneira vital, que é a circulação necessária, mais ainda dos circos que 2641 

ficam nas regiões de fronteira, que é vital mesmo, embora pareça piada, mas é 2642 

verdade. A idéia seria, primeiro, com o entendimento de que as legislações de proteção 2643 
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dos mercados locais... não é o Chaves que está travando essa história, como não é o 2644 

Lula que está travando alguma coisa que tente vir para cá. Mas tem acordos de 2645 

cooperação que estão sendo discutidos. A questão é se perguntar e aí cabe uma... eu 2646 

queria uma decisão da câmara, um indicativo da câmara para averiguar primeiro e, se 2647 

não tiver... para entrarmos pesado no sentido de contemplar o circo nos acordos de 2648 

cooperação que estão sendo assinados no Mercosul ampliado. Tem algumas que já 2649 

estão decididas até 2010 e até 2015, que incluem, por exemplo, a possibilidade de 2650 

trabalhar livremente, trabalhadores de carteira assinada unificados. Agora, como o circo 2651 

está sendo contemplado nessas discussões, se não está, como poderia, como está 2652 

sendo contemplado. E também... não só dentro do Mercosul, mas dentro das diversas 2653 

estratégias de cooperação sul-sul, que o Governo vem desenvolvendo em diferentes 2654 

áreas. Eu mesmo participo junto ao Ministério da Saúde, de uma série de iniciativas 2655 

através do Centro Internacional de Cooperação Técnica, um trabalho da nossa 2656 

organização, em Lima, um trabalho excelente de debates de discussão metodológica, 2657 

inclusive, como cada um trabalha, a sociedade civil, o Governo, um monte de coisas, 2658 

que poderíamos fazer do mesmo jeito. Não precisava nem inventar muita coisa na área 2659 

da criação, da circulação, do escoamento, das produções artísticas, e principalmente na 2660 

circulação do circo. No meio passo, também, tem uma discussão que eu acho que é 2661 

extremamente vital para todos nós e eu acho que não tocamos nesse link que une 2662 

todos nós. Todos: os que fazem circo urbano, circo itinerante, de praça, de rua, circo 2663 

social. Temos uma discussão sobre a cidade, sobre o direito à cidade, sobre o tipo de 2664 

cidade que queremos. Se estamos falando em termos de macropolítica, de uma cidade 2665 

inclusiva, como pode uma companhia artística ser travada por pequenas burocracias 2666 

que não lhe permitem desenvolver seu trabalho, ou como pode uma trupe não 2667 

conseguir desenvolver seu trabalho numa praça porque inventaram um monte de 2668 

histórias complicadas. Isso tem de passar para a discussão do direito cidade, passa 2669 

também pela leitura que nós temos de porque o circo está na situação que está. Para 2670 

tristemente citar o texto que está no Plano Nacional, que diz textualmente: que o circo 2671 

perdeu seu público para o cinema e a televisão. Eu digo, como todo mundo aqui sabe, 2672 

isso não é verdade. Se tem alguém para quem o circo perdeu seu público foi para a 2673 

especulação imobiliária, que acabou com os espaços públicos da cidade e isso significa 2674 

a macropolítica pública entender que país, cidade e município queremos. Todos os 2675 

circos, desde os maiores até a menor trupe, até o artista independente que se 2676 

apresenta na praça faz parte de uma outra concepção de cidade, uma cidade inclusiva, 2677 



 81/160 

que não abre suas políticas públicas apenas para a especulação imobiliária que acaba 2678 

com praça, acaba com o espaço público. Uma cidade como as nossas onde o único 2679 

lugar de encontro que temos é a praça de alimentação do shopping. Então é 2680 

complicado. Essa é uma discussão que proponho como prioritária para nós.  2681 

 2682 

O Sr. Rodrigo Mateus (Representante do Estado de São Paulo): 2683 

E que suplanta as dificuldades da itinerância, porque o itinerante não pertence a 2684 

nenhuma cidade, quando ele deveria, na verdade, pertencer a todas. 2685 

 2686 

O Sr. Cláudio Barreto (Representante do Circo Social) 2687 

Tem um ponto ali que é fundamental entender. A cidadania é para todos, não para 2688 

quem tem CEP. Nós temos, ainda, uma estrutura toda voltada para cidadão com CEP. 2689 

Desde o garoto que está em situação de rua, ele não é atendido em posto de saúde, 2690 

porque não tem endereço fixo, até o circo itinerante, que não consegue acessar sequer 2691 

o bolsa família, enfim, nada porque não tem o bendito CEP. Tem um paradoxo muito 2692 

grande. Esse tipo de discussão tem de entrar de maneira interministerial através do 2693 

Conselho, através do colegiado. 2694 

 2695 

A Sra. Alice Viveiros de Castro (Representante do Circo no CNPC): 2696 

O Ministério das Cidades participa do Conselho e já, inclusive, se falou sobre os 2697 

parques. Tivemos uma discussão sobre a questão do espaço dentro dos parques. (fora 2698 

do microfone). 2699 

 2700 

O Sr. Cláudio Barreto (Representante do Circo Social) 2701 

Só para fechar. Faltou apenas um ponto. Uma proposta para o grupo, para pautarmos – 2702 

antes de chegarmos à priori, muita coisa já resolvida, pronta – pautar como fomentar, 2703 

aumentar a quantidade de espaços de troca entre os jovens que fazem circo, no circo 2704 

social, no circo itinerante, nas trupes, nas escolas. Continuamos tratando os próprios 2705 

jovens que estão conosco como se fossem de planetas diferentes que se encontram às 2706 

vezes e, na verdade, eles circulam por todos nós. Os jovens que estão lá já 2707 

participaram de vários circos, por exemplo, os que estão no circo social trabalham 2708 

profissionalmente em circos de lona, itinerantes, em escolas de circo, transitam por tudo 2709 

quanto é lado. Só nós é que não vemos. Potencializar isso como parte central da nossa 2710 

estratégia para a formação profissional e para a formação também... fortalecimento do 2711 
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circo em si. Formação de platéia, formação de novas trupes, abertura de mercados 2712 

alternativos para o trabalho circense, contemplar isso como um eixo temático dentro do 2713 

trabalho do colegiado. Circo e juventude nos diferentes espaços de formação. 2714 

 2715 

A Sra. Alice Viveiros de Castro (Representante do Circo no CNPC): 2716 

Tenho uma questão de ordem. Nós levantamos... 2717 

 2718 

O Sr. Gustavo Vidigal (Coordenador Geral do CNPC): 2719 

Questão de desordem, já bagunçou o coreto. Tem mais de mil pautas aqui. 2720 

 2721 

A Sra. Alice Viveiros de Castro (Representante do Circo no CNPC): 2722 

Essa discussão continua, é muito maior do que isso. 2723 

 2724 

O Sr. Gustavo Vidigal (Coordenador Geral do CNPC): 2725 

O que que eu acho? Recuperando um pouco a pauta que vocês colocaram... queria 2726 

retomar um ponto que o Cláudio falou que é com relação aos editais. Como é que o 2727 

colegiado, a comunidade circense organizada neste colegiado pode participar da 2728 

elaboração de editais da Funarte? Isso junta com a maior parte das questões que vocês 2729 

levantaram aqui. Vocês levantaram questões de médio e curto e longo prazo. Tem 2730 

questões que precisamos mudar a mentalidade do Governo com relação ao circo. Você 2731 

sensibilizar... uma coisa que foi muito dito ontem lá na discussão da música é que o 2732 

Ministério, ao reconhecer um espaço como esse, ajuda a organizar politicamente o 2733 

segmento. Significa também que você passa a ter influência no parlamento. Assim 2734 

como os ambientalistas, vocês terem influência, inserir suas pautas estratégicas. Tem 2735 

coisas aqui que não são de competência do Ministério, são de competência do 2736 

parlamento. Toda parte legal temos de sensibilizar o parlamento. E isso o que é? É criar 2737 

uma ponte de interlocução com eles. Vai ter um monte de parlamentar que vai querer 2738 

estabelecer um diálogo com vocês, gente que vê na organização política de vocês um 2739 

espaço de interlocução permanente. Se eu pudesse reunir quase todos os pontos, 2740 

menos os de curto prazo, os de médio e longo prazos, tudo isso precisa estar num 2741 

plano, que é exatamente o que estávamos propondo. Se vocês olharem, esse 2742 

documento que está na frente de vocês é de diretrizes gerais. Ele visa mudar a forma 2743 

do estado brasileiro de entender a cultura. Tem três eixos que balizam esse documento, 2744 

o caderno de diretrizes do Plano, que dialogam diretamente com o que vocês estão 2745 
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falando. Primeiro, cultura gera desenvolvimento econômico, por isso é uma fonte de 2746 

produção de riqueza. Aí já temos uma diferenciação. Não é entender cultura como uma 2747 

mercadoria, mas sim cultura como um elemento importante de geração de riqueza 2748 

econômica e social. Na Inglaterra é o segmento que mais cresce, é o segmento mais 2749 

dinâmico da economia inglesa. Eles entendem economia da cultura de uma maneira 2750 

bem mais ampla do que entendemos aqui. Mas, de qualquer forma, precisamos entrar 2751 

nessa seara. Vocês disseram da questão da consolidação, dentro do Ministério, 2752 

Funarte, principalmente, da área do circo. Vocês sabem que hoje tramita no Congresso 2753 

Nacional um projeto de lei e uma PEC que dialogam diretamente com isso. Uma é a 2754 

PEC 150, que prevê 2% do orçamento da União para cultura. Quando assumimos era 2755 

0,3% do orçamento da união. Hoje, é 0,6 indo para 0,7. Triplicamos, mas ainda assim 2756 

insuficiente. Do ponto de vista orçamentária essa é uma luta que vocês precisam lutar 2757 

também. 2758 

 2759 

O Sr. Rodrigo Mateus (Representante do Estado de São Paulo): 2760 

Que PEC que é? Nós estamos nela? 2761 

 2762 

O Sr. Gustavo Vidigal (Coordenador Geral do CNPC): 2763 

Um outro ponto é o seguinte... o outro projeto de lei é um PL que prevê a duplicação da 2764 

estrutura do Ministério. Basicamente, 200 funcionários a mais para o corpo do 2765 

Ministério. Porque hoje, imagina, a mesma estrutura que recebia, no Fernando 2766 

Henrique, os Pronacs, que são da Lei Rouanet, hoje captamos dez vezes mais com a 2767 

mesma equipe. Os caras estão praticamente loucos. Precisamos aumentar. Como 2768 

encaminhamento, acho que agora poderíamos começar a consolidar tudo isso num 2769 

papel. A Janaína já está trabalhando na articulação das pautas. Era importante que 2770 

todos que escreveram também passassem para ela para ver esse documento inicial. 2771 

Acho fundamental parar agora e ler... o colegiado setorial... o regimento interno. É 2772 

importante vocês contribuírem também e emitirem uma recomendação para o plenário, 2773 

para o grupo de trabalho, na verdade, porque acho que a estrutura organizativa de 2774 

vocês é diferente. Na dança eles queriam ou sociedade civil ou estado, não tem meio 2775 

termo. Ontem, eles chegaram à conclusão de que não, segmentos econômicos são 2776 

importantes de estarem na mesa de negociação, então vão defender três agentes. Aqui 2777 

já tem escolas particulares de circo, tudo isso precisa ser agregado. Agora é o momento 2778 

de reacomodação, de reorganização do colegiado. É agora que temos de assentar e 2779 
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ver quais os outros interlocutores que precisam estar na mesa conosco. Do ponto de 2780 

vista do Governo, vimos vários ministérios, até o de relações internacionais, que eu 2781 

nunca imaginei que poderia estar numa negociação como essa e é por isso que 2782 

participação social é importante, porque o dirigente do Governo às vezes não sabe 2783 

disso, e a sociedade não tem obrigação também, mas a sociedade civil tem de se 2784 

mobilizar e sensibilizar o cara. A obrigação dele é escutar e encaminhar depois, que é o 2785 

que vamos fazer. Então, o encaminhamento é o seguinte. Vamos discutir o regimento 2786 

interno. Agora, vocês terminam de consolidar as pautas, vamos mandar para a Janaína 2787 

e, enquanto discutimos o regimento interno, vamos consolidando aquilo e vemos que 2788 

tipo de encaminhamento vamos dar. Recomendação ao Conselho, recomendação à 2789 

Funarte e as recomendações ou subsídios para a elaboração do nosso Plano Nacional 2790 

do Circo. Tem a Alessandra também que queria fazer uma última... Ah, ta bom. Então, o 2791 

que vocês acham de tudo isso que vocês disseram, vocês podem mandar por e-mail 2792 

agora para a Janaína? Vamos tirar uns 10 minutos para consolidar isso no papel. 2793 

Enquanto isso eu vou conversar aqui com a Alice, porque nos outros colegiados, quem 2794 

conduziu essa discussão da alteração do regimento foi o representante. Você recupera 2795 

as discussões do estatuto do regimento interno do Conselho, nele você insere a 2796 

discussão do colegiado. Eles são basicamente... a seção três do regimento interno, o 2797 

artigo 9º e 10... 2798 

 2799 

(Voz fora do microfone.) 2800 

 2801 

O Sr. Gustavo Vidigal (Coordenador Geral do CNPC): 2802 

Vocês preferem escrever isso... como é que vocês encaminham isso para ela? Vamos 2803 

fazer ao mesmo tempo? Então pronto. Vá lá, Alice. 2804 

 2805 

A Sra. Alice Viveiros de Castro (Representante do Circo no CNPC): 2806 

Eu pensei em darmos uma lida juntos e, como esse regimento já tem algumas 2807 

alterações... 2808 

 2809 

O Sr. Gustavo Vidigal (Coordenador Geral do CNPC): 2810 

E tem também o relatório que já está aqui que já está impresso e foi entregue a vocês 2811 

também. É o relatório da primeira reunião de grupo de trabalho de colegiados setoriais. 2812 

Isso já é o começo da reflexão. 2813 
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A Sra. Alice Viveiros de Castro (Representante do Circo no CNPC): 2814 

Vamos lendo e comprando as mudanças sugeridas. 2815 

 2816 

(Voz fora do microfone.) 2817 

 2818 

A Sra. Alice Viveiros de Castro (Representante do Circo no CNPC): 2819 

É uma proposta que ainda não foi apresentada ao Conselho. Foi uma primeira reunião 2820 

do grupo de trabalho, levantando a partir de uma questão que foi colocado basicamente 2821 

pelos setores de artes, que têm as câmaras setoriais, que estava insatisfeita com a 2822 

maneira como estavam colocados os colegiados setoriais. E ainda vivendo um dilema 2823 

que era acabar com as câmaras. Dizia isso acaba com a câmara e num primeiro 2824 

momento se entendia um colegiado com alguma coisa como cinco membros por área e 2825 

mais cinco do governo e cinco da sociedade civil e começamos a enlouquecer. Eu dizia 2826 

que se não tivéssemos... nas escolas, na nossa formação original de câmara, as 2827 

escolas estão contempladas, o circo social está contemplado. Entendemos isso como 2828 

um segmento do circo. 2829 

 2830 

O Sr. Gustavo Vidigal (Coordenador Geral do CNPC): 2831 

E, no caso, são como as Associações Nacionais. Eles não são regionais, respondem a 2832 

outros interesses. 2833 

 2834 

A Sra. Alice Viveiros de Castro (Representante do Circo no CNPC): 2835 

Temos uma dificuldade. Vou aproveitar para colocar como isso tudo é tão grave. Toda 2836 

vez que se fala de representatividade. Eu quando comecei a trabalhar com circo, por 2837 

exemplo, os sindicatos eram organizações muito fortes. Para ter uma idéia, o sindicato 2838 

do Rio de Janeiro era dirigido pela Vanda Lacerda e de São Paulo pela Lélia Abramo. 2839 

Para vocês terem um nível de estrelas, artistas e pessoas políticas, com conhecimento 2840 

de causa eram os dirigentes sindicais que estavam naquela época. Desse tempo para 2841 

cá... não quero generalizar nem ser mal educada, mas os sindicatos decaíram como 2842 

representatividade. Você vai encontrar muito pouca gente que se sinta efetivamente 2843 

representado. Se você for nessa discussão de que a entidade nacional é alguma coisa 2844 

permanente, com assento permanente, vamos ter sempre problemas, porque há 2845 

momentos em que determinadas entidades estão mais fortes... 2846 

 2847 
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O Sr. Gustavo Vidigal (Coordenador Geral do CNPC): 2848 

Deixa eu só te fazer um encaminhamento mais prático. Aqui está todo mundo boiando, 2849 

não sabe que tipo de discussão é essa. Vamos no documento, que o documento é bem 2850 

mais claro. Artigo 9º e 10. Um é competências e o outro é quem é que faz parte do 2851 

Conselho. E aí vocês vão entender o que a Alice está colocando, que é a questão da 2852 

composição do Colegiado. 2853 

 2854 

A Sra. Alice Viveiros de Castro (Representante do Circo no CNPC): 2855 

Seguramos uma vitória bacana no Conselho, para que isso fosse discutido pelas 2856 

câmaras, porque não nos sentíamos capazes de fazer isso sozinhos. 2857 

 2858 

O Sr. Rodrigo Mateus (Representante do Estado de São Paulo): 2859 

Isso o quê? A representatividade, a forma de escolher os membros... 2860 

 2861 

A Sra. Alice Viveiros de Castro (Representante do Circo no CNPC): 2862 

Toda a seção 3. É uma discussão muito importante e conseguimos paralisá-la, com um 2863 

grupo de trabalho especial, que fez algumas propostas e com o compromisso de que as 2864 

câmaras setoriais se posicionariam também para valorizar a nossa opinião e alimentar. 2865 

Seção 3. Colegiados setoriais, compete aos colegiados setoriais. O inciso I, debater, 2866 

analisar, acompanhar e fornecer subsídios... vamos lá. Seção 3... Vamos começar no 2867 

item I. Fica do lado com outro papelzinho aqui porque logo no inciso I você já vai ter 2868 

uma alteração. Vamos ler assim: um do lado do outro. Esse aqui, ó. Relatório do grupo, 2869 

que vem com as modificações sugeridas. 2870 

 2871 

O Sr. Rodrigo Mateus (Representante do Estado de São Paulo): 2872 

Eu não entendi. O incluir o CNPC após a expressão fornecer subsídios, nós vamos 2873 

entrar em uma por uma, não vamos? 2874 

 2875 

A Sra. Alice Viveiros de Castro (Representante do Circo no CNPC): 2876 

Eu estou lendo. 2877 

 2878 

O Sr. Gustavo Vidigal (Coordenador Geral do CNPC): 2879 

Como é que tem funcionado? Ela lê. Todo mundo vai ler todos os artigos que dizem 2880 

respeito a isso e depois voltamos fazendo destaques. 2881 
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A Sra. Alice Viveiros de Castro (Representante do Circo no CNPC): 2882 

Um é debater, analisar, acompanhar e fornecer subsídios para definição de políticas, 2883 

diretrizes, estratégias dos respectivos setores culturais de que trata o artigo 5º – não 2884 

precisa voltar para lá. O art. 5º é onde lista todos que fazem parte do CNPC. Me dá só 2885 

uma luz que agora já fiquei doida também. Propor e aprovar previamente ao 2886 

encaminhamento e aprovação do SFC as diretrizes gerais do Plano Nacional de 2887 

Cultura. Ou seja, o colegiado tem de discutir antes essas questões que vão entrar no 2888 

Plano Nacional de Cultura. Cabe ao colegiado a discussão do Plano. Promover o 2889 

diálogo entre o poder público, a sociedade civil e os agentes culturais com vistas a 2890 

fortalecer a economia da cultura e a circulação de idéias, de produtos e serviços, 2891 

assegurada a plena manifestação da diversidade cultural. Três. Realizar estudos que 2892 

permitam identificação e diagnósticos precisos das cadeias produtivas e criativas nos 2893 

respectivos setores culturais. Propor pactos setoriais que dinamizem as cadeias 2894 

produtivas e criativas e os arranjos produtivos nos planos nacional, regional e local. 2895 

Incentivar a criação de redes sociais que subsidiem a formulação, a implantação e a 2896 

continuidade de políticas públicas nos respectivos setores. Seis. Estimular iniciativas 2897 

sócio-culturais de agentes públicos e privados, de modo a envolver a sociedade e suas 2898 

instituições, na integração de ações e na otimização de recursos para o 2899 

desenvolvimento das políticas culturais. Fomentar a cooperação entre União, estados, 2900 

Distrito Federal e municípios para a realização de políticas públicas na área da cultura, 2901 

em especial as atinentes ao setor de cada colegiado temático. Incitar os governos 2902 

federal, estadual, distrital e municipal e as organizações públicas e privadas na 2903 

realização de encontros locais, regionais ou nacionais periódicos. 2904 

 2905 

O Sr. Cláudio Barreto (Representante do Circo Social):  2906 

Alice, teve alguma discussão do que quer dizer o termo “incitar”? 2907 

 2908 

A Sra. Alice Viveiros de Castro (Representante do Circo no CNPC): 2909 

Teve várias discussões. Sobre tudo. Eu acho que até o colega Peixe era mestre em 2910 

entrar nessa questão – que é o representante das Secretarias de Cultura das Capitais. 2911 

 2912 

O Sr. Gustavo Vidigal (Coordenador Geral do CNPC): 2913 

Só uma coisa. A Janaína está perguntando se tem mais questionamentos para mandar 2914 

para ela.  2915 
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(Vozes simultâneas e fora do microfone.) 2916 

 2917 

A Sra. Alice Viveiros de Castro (Representante do Circo no CNPC): 2918 

Foi o oitavo, né? Vou para o nono. Eu mesma estou perdendo o que foi mudado aqui. 2919 

Nono, subsidiar o plenário do CNPC na avaliação das diretrizes e no acompanhamento 2920 

do Plano Nacional de Cultura. Propor a formulação de parâmetros para a realização de 2921 

editais públicos e de políticas de fomento ao setor afim e para avaliação da execução 2922 

dos diversos mecanismos de incentivo cultural. Auxiliar o plenário do CNPC em 2923 

matérias relativas aos setores concernentes respondendo às demandas do plenário. 2924 

Concorrer para a valorização das atividades de profissões culturais e para a promoção 2925 

de atividades de pesquisa e de formação de profissionais e de públicos para o setor que 2926 

representam. Subsidiar o plenário na elaboração de resoluções, proposições, 2927 

recomendações e moções no âmbito do CNPC e do Sistema Federal de Cultura. 2928 

Debater e emitir parecer sobre consulta que lhe for encaminhada pelo plenário. Só para 2929 

chamar a atenção, aí tem uma mão dupla. Do mesmo jeito que o colegiado temático 2930 

coloca, subsidia, provoca, incita, cabe a ele também responder a determinadas 2931 

demandas do próprio Conselho. Determinadas questões o Conselho vai voltar para o 2932 

colegiado para dizer: olha só, sobre isso houve uma dúvida sobre circo, por exemplo, a 2933 

sua representante não foi capaz de esclarecer isso e queríamos entender se é isso 2934 

mesmo que estão querendo. Eu vou deixar para lermos as modificações depois, está 2935 

bom? Pode ser? 2936 

 2937 

(Vozes simultâneas e fora do microfone.) 2938 

 2939 

A Sra. Alice Viveiros de Castro (Representante do Circo no CNPC): 2940 

Sabe o que é? Bom, talvez... diga a sua opinião, porque no primeiro seria mais trocar 2941 

palavras e no décimo é que é mais forte... 2942 

 2943 

O Sr. Marcelo Veiga (Equipe do CNPC): 2944 

Pelo que eu tenho percebido, o tema muda. Uma coisa são atribuições e outra coisa é a 2945 

composição. O que temos percebido é que vocês eliminarem logo a discussão do artigo 2946 

nono e depois passar para o dez melhora. 2947 

 2948 

A Sra. Alice Viveiros de Castro (Representante do Circo no CNPC): 2949 
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Atribuições é uma coisa e... Artigo 9º, inciso I, incluir o Conselho Nacional de Política 2950 

Cultural após a expressão fornecer subsídios. Quer dizer, fornecer subsídios para o 2951 

CNPC na definição de políticas, diretrizes. E dividir o texto anterior entre dois incisos. 2952 

 2953 

A Sra. Joelma Costa (Representante dos Artistas): 2954 

Agora, é a seção 4? Eu não entendi o que ocorreu. 2955 

 2956 

A Sra. Alice Viveiros de Castro (Representante do Circo no CNPC): 2957 

Eu voltei para o artigo 9º, primeiro inciso. A proposta é dividir esse primeiro inciso. Na 2958 

verdade, vamos ter de mudar a numeração toda, mas não precisamos fazer isso agora. 2959 

Esse primeiro teria um lado... uma questão é debater, analisar, acompanhar, fornecer 2960 

subsídios para definição de política públicas, diretrizes e estratégias para incluir o 2961 

CNPC nessa expressão. E só uma coisa. Quer dizer, também está dando subsídio. A 2962 

outra é a segunda parte que entraria a questão... vai até art. 5º e o “e” vira o dois. 2963 

 2964 

O Sr. Marcelo Veiga (Equipe do CNPC): 2965 

Só fazendo uma observação... Quando fala-se em incluir CNPC aquele termo, só 2966 

lembrar o pessoal que o CNPC é composto por vários órgãos, inclusive os colegiados, 2967 

agora. Então, quando fala CNPC vocês leiam: plenário, CIPOC, colegiados setoriais, 2968 

comissões temáticas e grupos de trabalho e Conferência Nacional. É subsidiar todos 2969 

esses órgãos, não é apenas o plenário. 2970 

 2971 

A Sra. Alice Viveiros de Castro (Representante do Circo no CNPC): 2972 

O plenário é só uma parte. Isso é muito legal voltar e acho que depois, no Plano, isso 2973 

vai ficar mais claro ainda. Essa estrutura que é montada de capilaridade de relações 2974 

que o Plano propõe. Você pode estar participando pelos fóruns municipais, fórum 2975 

regional, conselho do município, conselho representando o circo, tem várias maneiras 2976 

de tua voz poder chegar. Isso é uma coisa bastante interessante. Em princípio eu só 2977 

vou passando para vocês, isso aqui a gente tinha concordado e não é um problema 2978 

para nós, é o contrário. Aí o dois, que vai passar depois a mudar. Após a expressão 2979 

“promover o diálogo do poder público e agentes estruturais, fortalecer a economia da 2980 

cultura, situação de idéias, produtos e serviços, assegurada a plena manifestação da 2981 

diversidade cultural”. Aí houve a questão de incluir a expressão “e regional”. 2982 

Concordam? 2983 
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O Sr. Rodrigo Mateus (Representante do Estado de São Paulo): 2984 

Eu tenho uma dúvida com relação a esse inciso. Economia da cultura é entendida como 2985 

uma parte da economia de mercado? 2986 

 2987 

O Sr. Cláudio Barreto (Representante do Circo Social):  2988 

Não! 2989 

 2990 

A Sra. Alice Viveiros de Castro (Representante do Circo no CNPC): 2991 

Atualmente, economia da cultura é o fato de que a cultura tem uma economia própria, 2992 

gera renda... 2993 

 2994 

O Sr. Rodrigo Mateus (Representante do Estado de São Paulo): 2995 

Ela impacta na sociedade. 2996 

 2997 

O Sr. Cláudio Barreto (Representante do Circo Social):  2998 

De fato tem leituras diferentes sobre como opera a economia da cultura. Dentro dela 2999 

tem algumas que subordinam todo o fazer cultura a chamada economia de mercado, 3000 

mas não é necessariamente isso. 3001 

 3002 

O Sr. Rodrigo Mateus (Representante do Estado de São Paulo): 3003 

Não é uma maneira de se avaliar financeiramente ou mercadologicamente as atividades 3004 

culturais inseridas neste universo? 3005 

 3006 

O Sr. Cláudio Barreto (Representante do Circo Social):  3007 

Economicamente, sim. 3008 

 3009 

A Sra. Alice Viveiros de Castro (Representante do Circo no CNPC): 3010 

A economia da cultura e a circulação de idéias. Aqui para nós está bastante claro: 3011 

produtos, serviços, assegurada a plena manifestação de diversidade cultural e regional. 3012 

Ao colocar tudo isso neste mesmo artigo, a questão que está se falando é fortalecer o 3013 

poder de como a cultura se organiza na sociedade. Reconhecer e multiplicar. Não é no 3014 

sentido economês do passado, absolutamente. Você vai ver que cadeira produtiva é 3015 

uma expressão usada o tempo inteiro. O fato de que a pessoa faz o espetáculo na rua e 3016 
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passa o chapéu e se sustenta, isso é economia. Não é mensurável, mas é um cidadão 3017 

brasileiro que vive de se apresentar no meio da rua. 3018 

 3019 

O Sr. Tetê Catalão (Assessoria Especial do Ministro): 3020 

Tem umas discussões conceituais que são tão subjetivas. Por exemplo, um menino 3021 

numa entidade de correcional – uma Funabem, ou Caje – custa uma média de 1.800 3022 

reais por mês. Se esse menino está numa atividade cultural anterior, que não chegue, é 3023 

uma economia para o estado de 1.800 reais por criança. É subjetivo, mas é efetivo no 3024 

sentido da ação. Essa questão da economia no impacto da sociedade não é só 3025 

mercantilista, pecuniário. 3026 

 3027 

O Sr. Rodrigo Mateus (Representante do Estado de São Paulo): 3028 

Não tenha dúvida. Eu ia questionar o termo porque ele poderia apontar para um tipo de 3029 

pensamento. Hoje estamos pensando que cultura não tem de ter relação com essas 3030 

noções economistas. É só isso. Mas se não é, então não é. 3031 

 3032 

A Sra. Alice Viveiros de Castro (Representante do Circo no CNPC): 3033 

O que eu acho interessante é que para cada item desses aqui levamos dois dias de 3034 

reunião e esses assuntos foram... esse daqui ficamos um dia e meio. Porque todos os 3035 

termos vem... discutimos o que é incitar, promover, provocar. Discutimos a esse nível. 3036 

Vai ser interessante quando pegarmos o Plano Nacional da Cultura, bem claro isso, o 3037 

entendimento das metas, das diretrizes do PNC. Essa visão do que se fala da economia 3038 

é muito mais para voltar para o outro lado. Como que você acha que eu não gero 3039 

renda? 3040 

 3041 

O Sr. João Carlos Artigos (Representante de Grupos e Trupes): 3042 

Na verdade, o conceito de economia da cultura é um dos conceitos norteadores do 3043 

Plano, né? 3044 

 3045 

O Sr. Rodrigo Mateus (Representante do Estado de São Paulo): 3046 

A questão é essa. É irrelevante produzir renda ou não. 3047 

 3048 

(Vozes simultâneas) 3049 

 3050 
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O Sr. João Carlos Artigos (Representante de Grupos e Trupes): 3051 

Não é renda, é impacto social. É economia, é falando de cadeia, memória. 3052 

 3053 

A Sra. Alice Viveiros de Castro (Representante do Circo no CNPC): 3054 

Tem várias outras moedas. A moeda da economia da cultura perpassa... (fora do 3055 

microfone). 3056 

 3057 

O Sr. Rodrigo Mateus (Representante do Estado de São Paulo): 3058 

Se você me garante isso, então está bom. Vá em frente. 3059 

 3060 

A Sra. Alice Viveiros de Castro (Representante do Circo no CNPC): 3061 

Espera que vai lá. Quanto à questão do regional, tudo bem, ok? Três, substituir realizar 3062 

por propor e acompanhar. Realizar estudos aqui fica claro porque ter competência um 3063 

colegiado temático para realizar os estudos seria sermos pagos pelo Governo para ficar 3064 

fazendo todos os estudos, diagnósticos, etc. Na verdade, nos cabe propor, 3065 

acompanhar, mas não cabe fazer o estudo. Por isso essa mudança. A mesma coisa 3066 

aqui no item 4. Propor partes setoriais que dinamizem as cadeias produtivas e criativas 3067 

e os arranjos produtivos nacional, regional e local. Aqui houve a substituição de propor 3068 

por promover. O quinto está ok. Sexto. Estimular iniciativas trocar a expressão estimular 3069 

a integração de... 3070 

 3071 

O Sr. Rodrigo Mateus (Representante do Estado de São Paulo): 3072 

Não. É incluir a expressão estimular a integração de, não é isso? Não sei onde, mas... 3073 

 3074 

A Sra. Alice Viveiros de Castro (Representante do Circo no CNPC): 3075 

Estimular iniciativas sócio-culturais de entes públicos e privados de modo a envolver a 3076 

sociedade e instituições na integração de ações, na otimização de recursos para 3077 

desenvolvimento de políticas culturais. Incluir a expressão estimular a integração de, 3078 

suprimir a frase envolver a sociedade e suas instituições. Então, em vez de estimular 3079 

seria estimular a integração de políticas sócio-culturais, de iniciativas sócio-culturais de 3080 

agentes públicos. A idéia era a integração de políticas. O que vimos foi uma 3081 

sobreposição de ações município, estado e governo federal, ou outras instituições como 3082 

Cest, Sebrae, Senac, então caberia à câmara tentar estimular a integração das políticas 3083 

públicas. 3084 
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O Sr. Rodrigo Mateus (Representante do Estado de São Paulo): 3085 

É estimular a integração das iniciativas sócio-culturais... 3086 

 3087 

A Sra. Alice Viveiros de Castro (Representante do Circo no CNPC): 3088 

Sócio-culturais de agentes públicos e privados. É tudo o que pudermos, por exemplo, 3089 

como agora se falou aqui a questão do próprio censo, a questão dos editais, em que 3090 

você fazia... numa época em que se fazia muito edital conjunto estado, município e 3091 

governo federal. Então, você conseguia atender, com mais grana diversas ações. Eram 3092 

ações que se somavam. Não ficava um festival aqui, um não-sei-o-quê ali... E depois a 3093 

questão de envolver as sociedades e instituições trocando-a por otimizar a aplicação de 3094 

recursos para o desenvolvimento das políticas culturais. Sétimo. Fomentar... substituir 3095 

fomentar por estimular, porque nós não fomentamos. Somos um colegiado. Estimular a 3096 

cooperação entre a União, estados, Distrito Federal e municípios para a realização de 3097 

políticas públicas na área da cultura, em especial as atinentes ao setor. Aí vem aqui. 3098 

Dar um caráter mais abrangente, em especial às atinentes ao setor. Eu, sinceramente, 3099 

nesse momento, não considero isso tão interessante. Óbvio que o colegiado de circo 3100 

está estimulando em especial as de circo, o que não nos impede de entender o circo-3101 

teatro, o circo-dança, a relação do circo com a capoeira, nos manifestarmos em relação 3102 

a outra coisa. Não tem nenhum problema, né? O artigo oitavo. Incitar foi cortado. 3103 

Incitar... estou brincando porque ficou famoso aqui o incitar. Incitar os governos federal, 3104 

estadual, distrital e municipal e as organizações públicas e privadas nas realizações de 3105 

encontros locais, regionais, nacionais ou periódicos. Na verdade isso tudo foi 3106 

contemplado durante todo o Plano Nacional de Cultura. Nove. Estou cortando esse 3107 

artigo, porque na verdade a própria organização do Plano, a organização de como esse 3108 

colegiado vai ser feita... o Plano Nacional de Cultura não existe se não acontecerem 3109 

encontros periódicos. A base da idéia do Plano Nacional de Cultura é que existam 3110 

muitos fóruns. Por essência. Você ficar incitando mais fica meio ridículo. Está suprimido 3111 

completamente. A proposta é que o artigo oitavo seja suprimido integralmente. O nono. 3112 

Subsidiar o plenário do CNPC... na verdade, subsidiar o CNPC na avaliação das 3113 

diretrizes com acompanhamento do Plano Nacional da Cultura. Amplia, porque plenário 3114 

seria só a nossa reunião, e aqui tem uma visão mais ampla de todos os setores. 3115 

Podemos, por exemplo, subsidiar o colegiado temático de dança em relação à questão 3116 

x ou y da educação, da formação. 3117 

 3118 
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O Sr. Tetê Catalão (Assessoria Especial do Ministro): 3119 

Essa questão da transversalidade é até com cinema. 3120 

 3121 

A Sra. Alice Viveiros de Castro (Representante do Circo no CNPC): 3122 

Com cinema, que citamos agora. Não é só o plenário. Essa relação pode ir direto de 3123 

colegiado para colegiado. Dez. Suprimir a expressão formulação de por... só suprimir. E 3124 

depois propor parâmetros para a realização de editais públicos e de políticas. E troca 3125 

realização por elaboração. Propor parâmetros para a elaboração de editais públicos e 3126 

de políticas e para a avaliação do... da... dos mecanismos de incentivo cultural. Aqui, só 3127 

para ficar bem claro a nossa preocupação é garantir também uma avaliação. Propomos 3128 

lá o edital x ou y e o colegiado teria condições de avaliar se efetivamente isso funcionou 3129 

como queríamos. A cada ano descobrimos alguma coisa que esquecemos, ou que não 3130 

pensamos, ou uma brecha que foi criada no edital. Isso a todo momento pode e deve 3131 

ser reformulado e avaliado. Onze. Auxiliar os plenários do CNPC. Aí é a mesma coisa, 3132 

tira o plenário e amplia para o Conselho como um todo. Respondendo às demandas do 3133 

CNPC. Doze. Substituir a expressão concorrer para por incentivar. Concorrer para a 3134 

valorização das atividades... em vez de ficar concorrendo, vamos incentivar a 3135 

valorização das atividades e produções culturais e para a promoção de atividades de 3136 

pesquisa e de formação de profissionais. Treze está ok. Quatorze. A mesma coisa: 3137 

substituir plenário pelo CNPC. Respondemos à consulta, venha ela de onde vier. Agora 3138 

vamos para o artigo dez. Eu peço mais atenção ainda. Os colegiados setoriais serão 3139 

tripartites, compostos por titulares e suplentes, representantes do poder público, da 3140 

sociedade civil e dos setores artísticos e culturais, desde que dotados de notório saber 3141 

ou reconhecida atuação nos setores atinentes, nomeados pelo Ministro do Estado da 3142 

Cultura, conforme os segmentos e a forma de escolha a seguir indicados. 3143 

 3144 

O Sr. Rodrigo Mateus (Representante do Estado de São Paulo): 3145 

Já comentamos ou vamos ler até o fim? 3146 

 3147 

A Sra. Alice Viveiros de Castro (Representante do Circo no CNPC): 3148 

Acho que vale a pena ler até o fim. Podemos fazer uma leitura silenciosa. 3149 

 3150 

O Sr. Rodrigo Mateus (Representante do Estado de São Paulo): 3151 

Quer que eu leia? 3152 
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A Sra. Alice Viveiros de Castro (Representante do Circo no CNPC): 3153 

Você lê, então? Mas eu gostaria que não votássemos ainda, para percebermos o todo. 3154 

 3155 

O Sr. Rodrigo Mateus (Representante do Estado de São Paulo): 3156 

Inciso I. Representantes do poder público escolhidos dentre técnicos e especialistas 3157 

que integram a administração direta ou indireta do Ministério da Cultura. 3158 

 3159 

A Sra. Alice Viveiros de Castro (Representante do Circo no CNPC): 3160 

Você lê o outro... 3161 

 3162 

O Sr. Rodrigo Mateus (Representante do Estado de São Paulo): 3163 

Ah, o outro? A correção? Ah, tá. 3164 

 3165 

A Sra. Alice Viveiros de Castro (Representante do Circo no CNPC): 3166 

Deixa que eu continuo. Representantes do poder público escolhidos dentre técnicos e 3167 

especialistas que integram a administração direta ou indireta do Ministério da Cultura 3168 

indicados pelos órgãos federais, estaduais, distritais e municipais relacionados ao setor. 3169 

Dois. Representantes da sociedade civil organizada, escolhidos por indicação dos 3170 

fóruns setoriais, estaduais, assegurada a preferência de indicação feita pelo conjunto do 3171 

setor em cada macrorregião. Três. Representantes dos setores artísticos e culturais 3172 

escolhidos a partir de indicações em listas tríplices de entidades, instituições ou fóruns 3173 

nacionais ou consorciados de natureza pública ou de natureza privada. Parágrafo 3174 

primeiro. 3175 

 3176 

O Sr. Cláudio Barreto (Representante do Circo Social):  3177 

Não entendi essa parte das listas tríplices. 3178 

 3179 

A Sra. Alice Viveiros de Castro (Representante do Circo no CNPC): 3180 

É isso que vamos debater, porque isso foi discutido. Então, aqui tem propostas de 3181 

supressão da lista tríplice, supressão da tripartite, depois nesse daqui. Tá? Então 3182 

vamos ter de ler com bastante cuidado, talvez reler o artigo original e ver a mudança, 3183 

para percebermos onde que a discussão pegou. Três. Representantes de setores 3184 

artísticos ou fóruns nacionais ou consorciados de natureza pública ou privada. 3185 

Parágrafo primeiro. As indicações e escolhas dos representantes citados nos incisos I, 3186 
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II e III deste artigo observarão quando couberem normas publicadas pelo Ministério da 3187 

Cultura. Parágrafo segundo. A sociedade civil organizada nos termos do inciso II deverá 3188 

ter representantes das cinco macrorregiões do país, garantindo-se o equilíbrio regional. 3189 

Parágrafo terceiro. É membro nato do poder público o representante da entidade 3190 

finalística integrante do sistema federal de cultura, cujas atribuições correspondam ao 3191 

campo setorial do colegiado. Aqui, no caso, seria a Funarte. Quarto. Para compor a 3192 

paridade entre as três áreas, o Ministro da Cultura poderá indicar pessoas de notório 3193 

saber, procurando manter o equilíbrio das regiões e dos segmentos pertinentes ao 3194 

setor. Parágrafo quinto. O mandato dos representantes da sociedade civil e dos setores 3195 

artísticos será de dois anos improrrogáveis e o dos representantes do poder público 3196 

será de um ano, todos a contar da data da posse. Artigo sexto. Os colegiados setoriais 3197 

substituirão as câmaras setoriais em suas funções. 3198 

 3199 

(Voz fora do microfone) 3200 

 3201 

O Sr. Cláudio Barreto (Representante do Circo Social):  3202 

Esses dados do tempo... 3203 

 3204 

A Sra. Alice Viveiros de Castro (Representante do Circo no CNPC): 3205 

Está aqui. Vocês têm de ficar de olho nessa planilha porque vamos voltar para ela já. O 3206 

sétimo. Os mandatos dos membros das câmaras setoriais terão validade até julho de 3207 

2008, quando deverá ser procedida a indicação de representantes para os colegiados 3208 

setoriais. Essa foi a situação que encontramos como proposta. Basicamente foi no 3209 

artigo 10 que o bicho pegou, porque discutimos a questão do tripartite, discutimos o 3210 

entendimento de sociedade civil, de como era feita essa escolha, a questão do Ministro 3211 

poder recompor as indicações, a lista tríplice, tudo isso foi discutido e a questão do 3212 

mandato da câmara setorial também. Então vamos voltar agora para a outra folha, onde 3213 

tem artigo dez. o caput do artigo 10, que é: os colegiados setoriais serão tripartite, está 3214 

sendo proposta uma mudança assim: suprimir serão tripartite, mantendo-se a 3215 

representação por parte do poder público e da sociedade civil. Obrigatoriamente, os 3216 

colegiados terão representação do poder público e da sociedade civil. Houve, ainda, 3217 

supressão da expressão “e dos setores artísticos e culturais desde que dotados de 3218 

notório saber”, mantendo para os representantes a expressão “de reconhecida atuação 3219 

nos setores atinentes”.  3220 
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O Sr. Rodrigo Mateus (Representante do Estado de São Paulo): 3221 

Quer dizer, aí a frase fica... Da sociedade civil, com reconhecida atuação nos setores 3222 

atinentes... é isso? Como fica a frase? 3223 

 3224 

A Sra. Alice Viveiros de Castro (Representante do Circo no CNPC): 3225 

Setores artísticos... (fora do microfone). De reconhecida atuação nos setores atinentes. 3226 

Em princípio, eu gostaria de não votar agora essas modificações, só tirar as dúvidas, 3227 

porque aí recompomos o quadro todo. 3228 

 3229 

O Sr. Rodrigo Mateus (Representante do Estado de São Paulo): 3230 

Na verdade, Alice, só tem uma discussão aqui que é o que é compreendido por 3231 

sociedade civil. 3232 

 3233 

A Sra. Alice Viveiros de Castro (Representante do Circo no CNPC): 3234 

Agora vamos voltar. Vê que ele volta para representantes do poder público são... 3235 

representantes dos setores... Os itens vão estar nessa discussão, por isso que eu não 3236 

queria essa discussão, porque eu acho que esse artigo vamos ter de discutir como um 3237 

todo. O jurista aqui vai nos ajudar, o Marcelo, vai dizer, aí você tem de mudar tal coisa, 3238 

está incoerente por isso, ou a lei não permite. Segundo, item segundo. O representante 3239 

do poder público, não discutimos, continuam sendo escolhidos entre técnicos e 3240 

especialistas que integram a administração direta e indireta do Ministério da Cultura 3241 

indicados pelos órgãos estaduais, distritais, federais e municipais relacionados com o 3242 

setor. Concordamos no artigo 1º. Não houve mudança. 3243 

 3244 

O Sr. Cláudio Barreto (Representante do Circo Social):  3245 

Porque, na verdade, eu estava pensando em colocar um prazo de um ano para o 3246 

representante de governo. 3247 

 3248 

A Sra. Alice Viveiros de Castro (Representante do Circo no CNPC): 3249 

Depois vêm os prazos, tá? Representantes de governo, vocês me desculpam, mas, por 3250 

exemplo, o Presidente da Funarte tem assento garantido no Conselho Nacional e, 3251 

mudando o representante da Funarte, imediatamente... outro. 3252 

 3253 

O Sr. Cláudio Barreto (Representante do Circo Social):  3254 
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Isso que eu estava falando. Não faz sentido isso. No caso de ser um cargo técnico... 3255 

 3256 

A Sra. Alice Viveiros de Castro (Representante do Circo no CNPC): 3257 

É no final, entendeu? Você está levantando uma questão que não chegou ainda a hora. 3258 

 3259 

O Sr. Rodrigo Mateus (Representante do Estado de São Paulo): 3260 

Eu tenho uma dúvida aqui no dois ou nessa correção, na verdade, o que é entendido 3261 

por fórum setorial estadual? Isso é uma coisa que já existe, ou vai ser criado? 3262 

 3263 

A Sra. Alice Viveiros de Castro (Representante do Circo no CNPC): 3264 

Vamos lá. No item dois, não houve acordo quanto à definição para o inciso II, tendo 3265 

sido propostos dois textos, um prevendo representação macrorregional e outro a direta 3266 

indicação de cada fórum setorial estadual. O que está ocorrendo aqui, e vamos entrar e 3267 

ter... Marcelo, você acompanhou as reuniões de dança também? Parece que dança, 3268 

teatro, música, foram bastante... cada colegiado se sentiu, aqui nessa questão de 3269 

representação e formas de escolha, de maneira diferente. Alguns se satisfazendo com 3270 

macrorregião, a gente aqui no nosso fórum tem pessoas de todos os cantos do Brasil, 3271 

todas as regiões, no entanto, temos também de setores que definimos que eram 3272 

importantes, por setor. Em algumas câmaras, como, por exemplo, no teatro, a proposta 3273 

é por estado, não é isso? Dança também. Música só que ficou por macrorregião. 3274 

 3275 

O Sr. Luiz Carlos Vasconcelos (Representante da Região Nordeste): 3276 

E é compreensível. Eu acho que nosso caso seria o estadual, que todo estado 3277 

estivesse representado. Eu defendo a questão do estadual, uma representação mais 3278 

ampla. 3279 

 3280 

A Sra. Alice Viveiros de Castro (Representante do Circo no CNPC): 3281 

Eu já discordo. 3282 

 3283 

O Sr. Luiz Carlos Vasconcelos (Representante da Região Nordeste): 3284 

Por quê? 3285 

 3286 

A Sra. Alice Viveiros de Castro (Representante do Circo no CNPC): 3287 
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Porque eu acho que o mais importante, no caso do circo, é uma representação por 3288 

setor, porque você pode ter excelentes representantes da questão dos grandes circos 3289 

que tenha um circo em qualquer região do Brasil. A questão do CEP para nossa área é 3290 

uma questão já levantada aqui. Temos de garantir uma região... garantir que o Nordeste 3291 

esteja presente, garantir que não haja um esquecimento da região Amazônica. Temos 3292 

de garantir isso. Dependendo das articulações do momento, você, de repente, pode ter 3293 

um abuso numa região ou outra, agora, no nosso caso, se você não garantir uma 3294 

representação por escola, corre o risco de você não ter nenhum representante de 3295 

escola no colegiado. Se você não garantir uma representação dos artistas ou dos 3296 

grupos, ao colocar representação só por estado, você pode, por exemplo, em todos os 3297 

estados ter uma representação de circo itinerante. 3298 

 3299 

O Sr. Gustavo Vidigal (Coordenador Geral do CNPC): 3300 

E se fizéssemos uma proposta intermediária, que acabou sendo feita ontem na música? 3301 

Na dança extinguiram esse terceiro item, quiseram só sociedade civil e estado. Na 3302 

música eles falaram que era importante ter as associações de caráter nacional, que, no 3303 

caso, são ligadas às gravadoras, etc. Por quê? Porque eles falaram que era importante 3304 

que na mesa de negociação eles estejam presentes e possamos abrir um canal de 3305 

interlocução direta. Eles preferiram que fosse mantido os três segmentos: o Estado, nas 3306 

suas três representações, sociedade civil, eleita nos fóruns estaduais e entidades mais 3307 

amplas de caráter nacional, que temos de ver como se adequaria ao caso do circo. Não 3308 

estamos falando de número, por enquanto. Não estamos falando se são cinco, dez 3309 

cada um. Não estamos falando isso para facilitar a discussão. 3310 

 3311 

O Sr. Rodrigo Mateus (Representante do Estado de São Paulo): 3312 

Posso fazer uma proposta? Podemos discutir, né? 3313 

 3314 

A Sra. Alice Viveiros de Castro (Representante do Circo no CNPC): 3315 

Eu acho que esse é o eixo da questão. Na verdade, depois, para vocês perceberem, 3316 

aqui no parágrafo quarto vai ser depois que é a questão da paridade. Só antes de você 3317 

propor, como isso é que é o chave da questão. O parágrafo quarto, como não está se 3318 

falando de tripartite, tirou-se a questão do parágrafo quarto. Foi suprimido. O parágrafo 3319 

sexto, acrescentar nos termos do decreto tal. (Voz baixa, fora do microfone). Porque 3320 

aqui estava a câmara setorial acabando em 2008, nós já teríamos acabado e não 3321 
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estaríamos aqui, então a proposta é que vamos até 2009 para terminar até a realização 3322 

do fórum nacional, da mudança do próprio Conselho, juntaríamos todas essas datas e a 3323 

partir daí começaríamos um trabalho novo. Essa câmara viraria colegiado e teríamos 3324 

um tempo de discutir, por exemplo, como nos organizarmos nos fóruns, quais são o 3325 

estados ou regiões que não estão bem organizados, teríamos um tempo, como 3326 

colegiado, para propor isso. O fundamental mesmo é esse item, o caput e o dois. 3327 

 3328 

O Sr. Marcelo Veiga (Equipe do CNPC): 3329 

Só como observação, no parágrafo quarto, existe um problema que vocês vão ter de 3330 

solucionar também, que é a questão da paridade. Não é só a questão de eliminar a 3331 

característica de ser tripartite, mas também a questão da paridade. Pode ser tripartite 3332 

com paridade ou não, como pode ser só dois... sociedade civil e poder público, mas 3333 

também com paridade ou sem paridade, é uma outra questão. 3334 

 3335 

O Sr. Rodrigo Mateus (Representante do Estado de São Paulo): 3336 

Eu tenho uma dúvida. Quando se separa artistas envolvidos na atividade de sociedade 3337 

civil, qual é a idéia por trás disso? É uma associação de público? Eu não entendi isso 3338 

direito, quando se imaginam três... tripartite. 3339 

 3340 

O Sr. Gustavo Vidigal (Coordenador Geral do CNPC): 3341 

O que seria? As agremiações estaduais seriam eleitas nesse fórum, o fórum nacional e 3342 

os fóruns estaduais. Basicamente os artistas, pessoas vinculadas à temática regional, 3343 

então acho que seria... qual a importância? Seria a pessoa física com compromisso... 3344 

com o tema da regionalidade. Questões específicas de cada estado, que seriam 3345 

levadas e solucionadas aqui no âmbito nacional. Já as associações nacionais, elas 3346 

trazem questões mais gerais que competem à temática do circo de um modo geral. 3347 

Então as questões trabalhistas, por exemplo, as questões com as municipalidades, por 3348 

exemplo, dependendo do estado, elas afligem todo mundo que faz circo. Agora, tem 3349 

temas que são específicos de regiões, por exemplo, a região Norte é sempre preterida. 3350 

É importante ter um representante da região. Por exemplo, no caso da música, eles 3351 

disseram que foi fundamental para sensibilizar governantes no estado do Pará para que 3352 

fizessem uma política digital. São questões diferentes e para essas diferenças... 3353 

 3354 

A Sra. Alice Viveiros de Castro (Representante do Circo no CNPC): 3355 
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A mim, o que sempre me dá arrepio nessa questão é porque o seguinte. Nos fóruns, 3356 

que vão ter de ser realizados, não sei o quê, eu entendo muito bem. Vai desde a 3357 

associação até o cidadão pipoca – que é uma expressão que o Juca adora usar, porque 3358 

no carnaval baiano tem aquele cara que gosta de brincar o carnaval, ele não pertence a 3359 

bloco nenhum, ele sai atrás do carnaval. E com essa dinâmica de proposta de reuniões 3360 

você chega lá... por exemplo, uma criatura como eu, que não pertenço a entidade 3361 

nenhuma, eu chego lá e de repente aquela assembléia me elege para representar 3362 

aquela região porque sentiu na minha fala uma coisa bacana. Quando falamos de 3363 

entidades nacionais, no caso do circo, vamos ser sinceros, temos entidades buscando 3364 

ser nacionais, mas não temos uma representação – me desculpem as diversas 3365 

associações aqui representadas – que os circenses do Brasil inteiro pudessem dizer 3366 

que na associação x se sentem representados. Longe de mim diminuir o trabalho de 3367 

todos vocês, mas não seria dessa maneira. Por exemplo, é o que ocorre na indicação 3368 

da CNIC... e a nossa grande dificuldade como circo foi exatamente sempre a 3369 

organização, porque como o circo tem a itinerância e características muito próprias, é 3370 

muito difícil unir as pessoas e ter entidades realmente fortes. Elas são fortes num 3371 

momento, são fortes num estado, num segmento, têm relações entre elas, mas elas 3372 

não substituiriam o que aconteceu, por exemplo, a formação dessa câmara. Foi pedido 3373 

a todas as entidades, foi pedido às pessoas, foi colocado na internet e foram feitos 3374 

fóruns setoriais que indicaram as pessoas para irem para a grande reunião. Nessa 3375 

grande reunião todos puderam se candidatar. Eu quero, sim, ser representante do Rio 3376 

de Janeiro. Teve espaço para todos. É isso que me preocupa. Eu acho que ficamos 3377 

num jogo que... 3378 

 3379 

O Sr. Rodrigo Mateus (Representante do Estado de São Paulo): 3380 

Nós podemos fazer uma proposta? Eu queria fazer uma proposta, que acho que é 3381 

manter mais ou menos o que temos – me corrijam se eu estiver errado – que é um 3382 

representante por segmento, que na minha conta deu seis e mais um por região. 3383 

Garantindo um mínimo de 11. Porque tivemos, nessa câmara, se não me engano, eram 3384 

14 mais a Alice e os três restantes supriram dificuldades regionais que julgávamos 3385 

corretas no momento. Me parece que se tivéssemos um representante do circo de lona, 3386 

um das escolas, um do circo social, um dos pesquisadores, um dos grupos e trupes, um 3387 

dos artistas e mais um de cada região, contemplaríamos inclusive as diversidades. 3388 

 3389 
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A Sra. Joelma Costa (Representante dos Artistas): 3390 

Faltam os circos... tem diferença sim entre os circos grandes, pequenos. E só para dizer 3391 

assim, a Asface não representa os artistas as famílias circenses do Brasil, representa 3392 

seus associados. Isso, acho que é melhor... temos associados em vários estados, 3393 

mesmo porque eles circulam e tudo. E uma outra coisa é que você falou por região... 3394 

 3395 

O Sr. Rodrigo Mateus (Representante do Estado de São Paulo): 3396 

Cinco por região mais seis por grupos. 3397 

 3398 

A Sra. Alice Viveiros de Castro (Representante do Circo no CNPC): 3399 

Nessa proposta do Rodrigo, a luta por região pode compensar alguma questão que não 3400 

está sendo contemplada. 3401 

 3402 

A Sra. Joelma Costa (Representante dos Artistas): 3403 

Lembrei. A Asface indicou... inclusive a Funarte não tinha, indicamos o Brasil inteiro. Só 3404 

não tínhamos contato no Acre. Então embora não fossem... e em Rondônia, embora 3405 

não fossem associados da Asface, tínhamos o contato de uma forma ou de outra. 3406 

 3407 

O Sr. José Wilson Leite (Representante das Escolas de Circo): 3408 

Eu já acho que tem de ampliar mais essa câmara setorial para termos mais 3409 

possibilidades de sugestões e outros representantes. Eu acho que deveria ter um artista 3410 

aqui fazendo-se representar. 3411 

 3412 

A Sra. Joelma Costa (Representante dos Artistas): 3413 

Ah, e outra coisa. Eu queria trocar esse nome de artistas para trabalhadores de circo. 3414 

Porque não é só artista, né? É o trabalhador do circo, é o cara que arma, desarma, 3415 

várias pessoas. 3416 

 3417 

O Sr. José Wilson Leite (Representante das Escolas de Circo): 3418 

Aqui tem representantes das famílias, mas não temos um membro aqui que represente 3419 

os artistas independentes. 3420 

 3421 

A Sra. Joelma Costa (Representante dos Artistas): 3422 

Sou eu. 3423 
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O Sr. José Wilson Leite (Representante das Escolas de Circo): 3424 

Que representa as famílias de artistas. 3425 

 3426 

A Sra. Joelma Costa (Representante dos Artistas): 3427 

Não, eu represento os artistas! 3428 

 3429 

A Sra. Alice Viveiros de Castro (Representante do Circo no CNPC): 3430 

O Rocini que vem como representante de Minas Gerais é... 3431 

 3432 

O Sr. José Wilson Leite (Representante das Escolas de Circo): 3433 

Ele não está por região? 3434 

 3435 

O Sr. Rodrigo Mateus (Representante do Estado de São Paulo): 3436 

Representante dos artistas é a Joelma, Zé. 3437 

 3438 

O Sr. Márcio Stankowich (Representante dos Circos de Lona): 3439 

Mas a Joelma falou agora que representa... 3440 

 3441 

O Sr. José Wilson Leite (Representante das Escolas de Circo): 3442 

Mesmo assim eu acho que tem de ampliar a câmara setorial, tem de ter mais membros 3443 

na câmara setorial. 3444 

 3445 

O Sr. José Wilson Leite (Representante das Escolas de Circo): 3446 

A Joelma falou agora que ela não representa os artistas, ela representa os associados 3447 

da... 3448 

 3449 

A Sra. Alice Viveiros de Castro (Representante do Circo no CNPC): 3450 

Não! Aqui na câmara ela representa os artistas. 3451 

 3452 

A Sra. Joelma Costa (Representante dos Artistas): 3453 

Eu disse que a Asface não representa os artistas do Brasil. 3454 

 3455 

A Sra. Alice Viveiros de Castro (Representante do Circo no CNPC): 3456 
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Deixa eu fazer um resgate aqui, até porque a minha fala pode ter sido indelicada. 3457 

Joelma, absolutamente não estou desmerecendo, gostaria de lembrar a todos que na 3458 

reunião em Recife a Joelma foi a única pessoa que conseguiu ser indicada para três 3459 

categorias diferentes e teve de escolher. Ela escolheu a representação dos artistas, 3460 

mas só porque não podia se sentar em três cadeiras. Então, a representatividade de 3461 

cada um aqui está garantida, eu não estou absolutamente discutindo isso. 3462 

 3463 

O Sr. José Wilson Leite (Representante das Escolas de Circo): 3464 

Eu também não estou discutindo isso. Eu estou dizendo que acho que deve ser 3465 

ampliada nossa câmara setorial. 3466 

 3467 

A Sra. Alice Viveiros de Castro (Representante do Circo no CNPC): 3468 

Eu volto à proposta do Rodrigo para dizer o seguinte. Digamos que resolvemos criar 3469 

essa categoria maluca de pesquisadores, que acho que não existe em nenhuma outra 3470 

câmara. Na verdade, essa categoria foi criada... na verdade, é porque temos uma 3471 

característica de ter Mário, de ter a mim, de ter a Mário Bolonhese, ter a mim, ter a 3472 

Ermínia, a Verônica, como pessoas que fazem parte disso tudo e aí houve... e acabam 3473 

provocando e tendo uma representatividade e, por isso, virou uma categoria. Mas é 3474 

engraçado, se não pudermos ser reeleitas, em quatro câmaras acabamos quase... é 3475 

claro que tem novos pesquisadores chegando, mas digamos que não exista associação 3476 

nacional. É muito por causa de uma militância pessoal, um compromisso pessoal do 3477 

Mário, da Verônica, da Emília e meu compromisso pessoal que acabou virando essa 3478 

categoria. 3479 

 3480 

A Sra. Ana Maria Lamenha (Representante da Região Sudeste): 3481 

Alice, eu acho que estou com sono e perdi alguma coisa. Porque estamos discutindo 3482 

isso? Vai ter de mudar a quantidade de pessoas? 3483 

 3484 

A Sra. Alice Viveiros de Castro (Representante do Circo no CNPC): 3485 

Há aqui uma discussão que é por região, por estado, por fórum, qual é a maneira que 3486 

vai ser feito isso. Esse artigo toca exatamente nisso. Até 2009 nós estamos mantidos 3487 

nessa composição, mas daí por diante, como será eu não sei. 3488 

 3489 

A Sra. Ana Maria Lamenha (Representante da Região Sudeste): 3490 
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Vamos só dar uma segunda balançada. Como é que está o trabalho atualmente como 3491 

está? Está deficitário? Precisa de mais pessoas? 3492 

 3493 

O Sr. Rodrigo Mateus (Representante do Estado de São Paulo): 3494 

Como está vai acabar. Está se propondo aqui um novo regimento interno. 3495 

 3496 

A Sra. Ana Maria Lamenha (Representante da Região Sudeste): 3497 

Mas eu acho que temos de avaliar o que... meu amor, deixa eu concluir. Temos de 3498 

avaliar qual o resultado do trabalho que estamos fazendo. Da maneira que está, está 3499 

deficitário, precisa de mais gente? Tem muita gente para falar? Vamos diminuir para 3500 

poder ser mais rápidos? Temos de avaliar a situação. Se está legal, vamos manter. Eu 3501 

estou querendo entender isso. 3502 

 3503 

O Sr. Luiz Carlos Vasconcelos (Representante da Região Nordeste): 3504 

Eu queria... para acelerarmos, estamos há muito tempo nessa questão, eu queria votar 3505 

a favor da proposta do Rodrigo, que é híbrida. Falou-se da questão do teatro estadual é 3506 

uma coisa, o circo, tendo categorias, realmente há uma diferença visível – você me fez 3507 

entender isso. E acho que a proposta do Rodrigo contempla isso. Ter os segmentos 3508 

todos representados, as regiões e eu votaria que nós retomássemos – aconteceu isso 3509 

no teatro, nós voltamos a manter o parágrafo quarto, tirando a questão da paridade, 3510 

seguindo com o Ministro de Estado da Cultura poderá indicar pessoas de notório saber, 3511 

procurando manter o equilíbrio das regiões e dos segmentos pertinentes ao setor. Caso 3512 

não haja uma representação de toda região, que ele possa, então indicar, inteirando 3513 

que haja representatividade nacional. 3514 

 3515 

A Sra. Alice Viveiros de Castro (Representante do Circo no CNPC): 3516 

É aquela coisa que eu já vi acontecer, o sujeito nasceu no Amazonas, mora no Rio 3517 

Grande do Sul há 83 anos, mas na hora de se encaixar ele se encaixa como 3518 

representante... porque eu tenho interesse no Amazonas e o Amazonas, na verdade, 3519 

não está representado. 3520 

 3521 

O Sr. Marcelo Veiga (Equipe do CNPC): 3522 

Alice, só fazer uma observação. Um lembrete para vocês. Esse é o regimento interno e, 3523 

apesar de toda a especificidade, todas as características que o circo possui, ele tem de 3524 
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contemplar todos os outros colegiados, então, só lembrar que essa discussão depois 3525 

vai no plenário chegar. Lembrar uma outra coisa, também, quando falamos em 3526 

representação por macrorregião, não significa que vai haver cinco representantes, 3527 

significa que vai haver mais, porque a região Nordeste tem nove estados e a Sul tem 3528 

três estados, então, para manter o equilíbrio, haveria um número... chegaríamos a um 3529 

número para manter. Outras câmaras, por exemplo, a região Nordeste, vamos pegar a 3530 

música... oi? 3531 

 3532 

A Sra. Alice Viveiros de Castro (Representante do Circo no CNPC): 3533 

Se pegarmos a população do Sudeste... é uma discussão complicada. 3534 

 3535 

O Sr. Marcelo Veiga (Equipe do CNPC): 3536 

É uma discussão. Só para lembrar vocês. Outra questão também. Se houver uma 3537 

representação por estado, serão vinte e sete representantes. Se for paritário e tripartite, 3538 

temos vinte e sete vezes três. Daria 81 membros, fica maior que o Conselho. 3539 

 3540 

A Sra. Alice Viveiros de Castro (Representante do Circo no CNPC): 3541 

Eu acho que aqui o que tem de ficar... olha só, gente... 3542 

 3543 

O Sr. Rodrigo Mateus (Representante do Estado de São Paulo): 3544 

É só para colocar duas dúvidas. Uma. Não é possível ter um parágrafo, uma 3545 

determinação que seja específica para um dos colegiados, como do circo ser diferente 3546 

dos outros? 3547 

 3548 

O Sr. Gustavo Vidigal (Coordenador Geral do CNPC): 3549 

O que queremos fazer? Queremos ter um estatuto... o regimento interno do colegiado 3550 

pode... nós podemos incluir algumas dessas especificidades, mas de um modo geral, o 3551 

regimento precisa dialogar das três para dar um estatuto que não são só os seis 3552 

colegiados setoriais. Nós vamos dar conta de mais de 15 colegiados. 3553 

 3554 

A Sra. Alice Viveiros de Castro (Representante do Circo no CNPC): 3555 

Uma questão que só agora que eu percebi é que o item 3 não está retirado. Que é uma 3556 

coisa que nos colocamos completamente contrários. Tirou os setores artísticos e 3557 

culturais... em lista tríplice... nem que a vaca tussa. 3558 
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O Sr. Gustavo Vidigal (Coordenador Geral do CNPC): 3559 

Mas isso é uma proposta provisória... 3560 

 3561 

A Sra. Alice Viveiros de Castro (Representante do Circo no CNPC): 3562 

Agora que eu entendi. Ao suprimir... deixar só as duas áreas... mas aí eles voltaram 3563 

para... que a gente se entende como sociedade civil organizada, é isso que nós somos. 3564 

 3565 

O Sr. Marcelo Veiga (Equipe do CNPC): 3566 

É o que a música colocou ontem. Exatamente isso: sociedade civil organizada. 3567 

 3568 

A Sra. Alice Viveiros de Castro (Representante do Circo no CNPC): 3569 

Nós somos sociedade civil organizada. 3570 

 3571 

O Sr. João Carlos Artigos (Representante de Grupos e Trupes): 3572 

Claro! 3573 

 3574 

O Sr. Rodrigo Mateus (Representante do Estado de São Paulo): 3575 

Marcelo, é necessário que seja paritário? Não. 3576 

 3577 

O Sr. Marcelo Veiga (Equipe do CNPC): 3578 

A proposta é de vocês. Essa discussão já existe no plenário do Conselho e uma grande 3579 

parte entende que não há necessidade de ser paritário. 3580 

 3581 

A Sra. Alice Viveiros de Castro (Representante do Circo no CNPC): 3582 

Eu vou deixar claro aqui por quê. Pensa bem, estamos aqui discutindo e tem, por 3583 

exemplo, aqui nesse momento, uma pessoa que está ali representando a Funarte, e 3584 

três pessoas representando o Ministério. Nós somos um monte. Por mais que paremos, 3585 

discutamos, ou não, o encaminhamento das questões vai passar pelo Ministério, vai 3586 

passar pela Funarte, vai passar... não há como... e pelo plenário. Não há como um 3587 

colegiado... essa necessidade de paritário ele... só o poder que o Ministério tem 3588 

objetivamente, poder que lhe foi dado pelo voto, pelo Presidente da República, que 3589 

nomeou, ele garante uma diferença enorme, enquanto que nós... um setor que não 3590 

esteja representado, pode ser uma injustiça... pode esvaziar uma discussão 3591 
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tremendamente. Se os circos pequenos não se sentirem representados aqui, isso pode 3592 

esvaziar. 3593 

 3594 

O Sr. Vital Melo (Representante da Região Norte): 3595 

E aí interessante é atentar para a questão da diversidade. A questão que é muito 3596 

específica, por exemplo, circo é nacional, não tem questão... quando passamos dois 3597 

dias discutindo essa fórmula a que chegamos aqui, discutimos primeiro a problemática 3598 

do circo no Brasil e depois os atores que possam dar uma solução ou criar mecanismo 3599 

para solucionar esses problemas. Foi encontrado esse mecanismo. No momento em 3600 

que vamos para o debate em que vai ser colocado tudo no mesmo saco, os problemas, 3601 

nosso problema não é igual ao do teatro nem da música, então tem de ter claro isso e 3602 

acho que devemos garantir a especificidade da questão do circo dentro do Conselho. 3603 

Senão, vamos cair nessa questão da falta de representatividade. É fundamental 3604 

atentarmos para isso, porque está se desenhando aqui eliminar certos setores, porque 3605 

não vai dar para por numa redação essas especificidades, então, ou você garante que 3606 

somos diferentes... a diversidade tem de ser garantida. 3607 

 3608 

(Voz fora do microfone) 3609 

 3610 

O Sr. Gustavo Vidigal (Coordenador Geral do CNPC): 3611 

Mas, no caso aqui, o importante é uma câmara consultiva. Em alguns casos ela é 3612 

deliberativa. No caso de política cultural, etc., ela é deliberativa. O fato de contribuir 3613 

diretamente no Plano é um exemplo disso. A questão é então, sendo um conselho 3614 

amplo... e o ideal é que articulemos o segmento do circo para ter força política é... o 3615 

governo Lula são oito anos perto de cem anos de república. Nós estamos começando 3616 

uma organização política e acho que quanto mais amplo começarmos melhor. É nessa 3617 

perspectiva que acho que devíamos trabalhar. 3618 

 3619 

A Sra. Alice Viveiros de Castro (Representante do Circo no CNPC): 3620 

Para nós fica muito... como gostamos dessa fórmula... gostamos dessa fórmula, nos 3621 

sentimos representados inclusive nas discussões que queremos ter. 3622 

 3623 

O Sr. Gustavo Vidigal (Coordenador Geral do CNPC): 3624 

Não está ficando ninguém fora? Essa é a minha questão. 3625 
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A Sra. Joelma Costa (Representante dos Artistas): 3626 

Os circos pequenos estão. 3627 

 3628 

O Sr. Márcio Stankowich (Representante dos Circos de Lona): 3629 

Eu não concordo... circo grande e circo pequeno é a mesma coisa. A situação que o 3630 

circo pequeno passa, o circo grande passa proporcionalmente. 3631 

 3632 

(Vozes simultâneas.) 3633 

 3634 

A Sra. Alice Viveiros de Castro (Representante do Circo no CNPC): 3635 

Eu não concordo, Joelma. 3636 

 3637 

O Sr. João Carlos Artigos (Representante de Grupos e Trupes): 3638 

Como que o circo pequeno não está aqui? Tem Ana Lamenha e você. Como que o 3639 

circo pequeno não está nessa discussão? 3640 

 3641 

A Sra. Joelma Costa (Representante dos Artistas): 3642 

Mas não estamos itinerando... Tem de ser o cara que está lá que vai na prefeitura, que 3643 

enfrenta dificuldade com os artistas. 3644 

 3645 

(Vozes simultâneas) 3646 

 3647 

A Sra. Alice Viveiros de Castro (Representante do Circo no CNPC): 3648 

Todos nós aqui temos conhecimento disso. Eu não posso estar no Conselho Nacional 3649 

porque minha cambalhota é horrível. Eu não dou um mortal. 3650 

 3651 

O Sr. Márcio Stankowich (Representante dos Circos de Lona): 3652 

Mas nós estamos falando sobre leis, não a parte interna do circo. A parte interna do 3653 

circo é diferente. A parte interna do circo pequeno é diferente da parte interna do circo 3654 

grande. 3655 

 3656 

(Vozes simultâneas) 3657 

 3658 

O Sr. Rodrigo Mateus (Representante do Estado de São Paulo): 3659 



 110/160 

Um de cada vez, gente! 3660 

 3661 

(Vozes simultâneas) 3662 

 3663 

O Sr. Cláudio Barreto (Representante do Circo Social):  3664 

Pessoal, está falando todo mundo ao mesmo tempo! 3665 

 3666 

O Sr. Gustavo Vidigal (Coordenador Geral do CNPC): 3667 

Vamos lá, gente. Vamos organizar. Eu vou fazer a inscrição, a Marcela vai anotar. 3668 

Quem quer? Levanta a mão. Rodrigo, Márcio, Ana, Luiz Carlos, Alice, Zé Leite, 3669 

Geraldo. Basicamente todo mundo. Então vamos lá. Espera aí. Para organizarmos aqui 3670 

essa palhaçada. É o seguinte, só para organizarmos. A questão é composição do 3671 

plenário do colegiado. Incorporação ou não incorporação de outros segmentos. Temos 3672 

uma divergência com relação a circos pequenos. Não tem problema nenhum nesse 3673 

momento incorporarmos. O modelo aqui é amplo. Não é um em detrimento do outro. 3674 

Agora é o Rodrigo. Depois o Márcio. 3675 

 3676 

O Sr. Rodrigo Mateus (Representante do Estado de São Paulo): 3677 

Eu tenho três assuntos para tratar. Um é o seguinte. Foi discutida a questão do circo 3678 

pequeno em Recife e a opinião geral foi que não teríamos representantes do circo 3679 

pequeno. Aquele que realmente precisaria estar aqui se representando não é 3680 

organizado o suficiente para estar e que tem integrantes aqui que poderiam fazê-lo. 3681 

Isso foi dito lá. Estou só colocando no caldeirão. Segundo. Eu tenho uma dúvida. Com 3682 

relação a terminologia, se precisamos adequar isso a organizações já existentes. Essa 3683 

é uma dúvida que você pode responder daqui a pouco. E terceiro eu tenho uma 3684 

proposta de redação. Seria algo assim. Representantes da sociedade civil organizada, 3685 

escolhidos de maneira que garanta a representatividade regional com, no mínimo, cinco 3686 

representantes regionais, um por cada macrorregião, e ao mesmo tempo que garanta 3687 

os diversos subsetores de cada área, segundo orientação dos próprios integrantes dos 3688 

colegiados, ou no caso desse primeiro mandato, dos integrantes da câmara setorial, 3689 

com, no mínimo oito integrantes. Obviamente esse número pode ser alterado. Mas aí, a 3690 

cada nova eleição, internamente, cada colegiado pode sugerir os setores, entendeu? 3691 

Eu sugeri cinco mais oito, mas pode ser doze mais dezessete. Foi minha sugestão. 3692 

 3693 
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O Sr. Márcio Stankowich (Representante dos Circos de Lona): 3694 

Eu acho o seguinte. Como o Vasconcelos falou agora. Se tiver a possibilidade de botar 3695 

mais um, como o Zé Wilson falou, para ajudar, para melhorar, seja bem-vindo. Mas eu 3696 

acho que circo pequeno e circo grande... circo é a mesma coisa. Eu estou no meu circo, 3697 

mas quando tem circo pequeno do meu lado, eu vou lá e visito. Como em Araraquara, 3698 

tem um circo pequeno lá – circo de Sales – médio, você acha? Então o meu é médio 3699 

também. Então eu vou lá e visito e converso com eles. E antes deles falarem comigo, 3700 

eu sei já o que vão falar. A dificuldade interna nossa é uma coisa. Nós não estamos 3701 

aqui para discutir situações internas, coisas do meu circo e do circo pequeno, estamos 3702 

aqui para falar política do lado de fora do circo, que está nos prejudicando, porque a 3703 

situação da administração do circo. Se eu sei administrar meu circo médio ou pequeno, 3704 

eu consigo fazer dele grande. Agora o meu circo já foi pequeno, hoje é médio, mas o 3705 

meu pai já foi circo pequeno de lona rasgada, de dois mastros, hoje nós crescemos, 3706 

mas queríamos ser maior para dar mais conforto ao público, não para ganhar mais 3707 

dinheiro. O Zé falou a mesma coisa, como o Vasconcelos. Se quiser botar o circo 3708 

pequeno, seja bem-vindo para ajudar. Eu acho que não há necessidade. Esse é meu 3709 

ponto de vista. 3710 

 3711 

O Sr. Gustavo Vidigal (Coordenador Geral do CNPC): 3712 

A Ana e depois a Alice. 3713 

 3714 

A Sra. Ana Maria Lamenha (Representante da Região Sudeste): 3715 

Faço minhas as palavras dos companheiros, porque os problemas dos circos pequenos 3716 

ou grandes são os mesmos. Os pequenos procuram se esconder das comunidades 3717 

porque não tem dinheiro para legalizar, então por isso todos os problemas que 3718 

discutimos aqui todos sabemos. Também, se houver possibilidade de colocar, se inclua. 3719 

Todo mundo já falou tudo. 3720 

 3721 

A Sra. Alice Viveiros de Castro (Representante do Circo no CNPC): 3722 

Só para discordar. Eu entendo a questão como está sendo colocada aqui pela 3723 

companheira Joelma e acho que agora entendo melhor o que o Zé Wilson quis dizer 3724 

quando usou a expressão artista. Porque existe a questão do dono de circo e existe a 3725 

questão dos trabalhadores do circo. São duas questões diferentes. Essa questão existe 3726 

e pode estar melhor representada aqui. Sim, vamos discutir conflitos internos no 3727 
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colegiado. Aqui é um bom lugar para lavarmos nossa roupa suja, discordarmos, em vez 3728 

de ser publicamente, é entre nós... o Ministério nos ajudando a entender o melhor 3729 

caminho a tomar, mas é melhor que briguemos aqui olhando um para o outro e 3730 

buscando melhorar. Eu acho que a proposta do Rodrigo, talvez com... a questão dos 3731 

números, isso também vai incluir as outras câmaras, na verdade é garantir os dois tipos 3732 

de representatividade, por segmento e um mínimo por região. Aí vai caber também, 3733 

Joelma, a organização da gente e dos artistas e de cada segmento, na sua participação 3734 

regional, que isso é muito importante. Para mim, se puder dar essa redação garantindo 3735 

o segmento, e aí caberia uma discussão que, no limite, de membros, que acho que tem 3736 

de ter no regimento, senão realmente corremos o risco de criar uma falsa demanda de 3737 

números enormes. Fica cara a reunião. Fica muita gente falando. É complicado. 3738 

Também aumentar é bom, mas que se garanta um limite para não extrapolar. Também 3739 

vamos ter de ganhar isso nos fóruns e participar dos fóruns regionais. 3740 

 3741 

O Sr. Tetê Catalão (Assessoria Especial do Ministro): 3742 

Nessa linha de ampliação, comentei aqui com o Vidigal, o próprio Estado precisa de um 3743 

representante do Fórum Municipal dos Prefeitos, porque já cria e já deixa... as questões 3744 

são muito pertinentes e a linha de frente bate com a prefeitura mesmo. Então 3745 

incluiríamos da parte do Estado... e não há nenhum desconforto em receber 3746 

trabalhadores e donos de circo. 3747 

 3748 

A Sra. Alice Viveiros de Castro (Representante do Circo no CNPC): 3749 

A possibilidade da convocação para assuntos específicos de outros. Então, por 3750 

exemplo, já tínhamos até falado isso, o Rodrigo falou isso, o Vladmir é um sujeito que 3751 

tem uma experiência muito importante. Só para citar um cara que é suplente. Em 3752 

determinada discussão ele é mais importante do que eu, do que determinada pessoa. 3753 

Se for discutir algo de segurança, pode ter um fulano que seria interessante que viesse 3754 

para dar determinada informação. É um convidado da câmara e não um membro do 3755 

colegiado. 3756 

 3757 

O Sr. Gustavo Vidigal (Coordenador Geral do CNPC): 3758 

Zé Wilson e depois o Geraldo. 3759 

 3760 

O Sr. José Wilson Leite (Representante das Escolas de Circo): 3761 
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Em relação ao Rodrigo, quando foi formada essa câmara setorial, existia uma 3762 

necessidade. Nós trabalhamos, ela está aí presente, eu acho que tem necessidade de 3763 

incorporar mais alguns membros porque é aumentar as possibilidades de trabalho. 3764 

Aqui, quando eu falei na questão dos artistas, porque se temos um artista aqui 3765 

presente, ele vai passar as reivindicações dele. Aqui estamos passando reivindicações 3766 

do circo grande, do circo pequeno... A Abracirco representa os artistas e os circos 3767 

pequenos, mas seria necessário que junto com a Abracirco tivesse um artista, porque 3768 

tem as necessidades dele que às vezes nós não colocamos aqui, como a questão 3769 

trabalhista, porque essa história do Beto Carreiro ter mandado trezentos artistas 3770 

embora e eles ficaram na rua da amargura, procurando montar grupos para trabalhar, 3771 

se tem um artista aqui ele ia se posicionar, mas ia fazer muito melhor. Seria importante 3772 

ter um artista aqui e a questão do Márcio colocar que o mesmo problema do circo 3773 

pequeno é o do circo grande, não é, porque o circo grande tem condição financeira de 3774 

se manter e o cirquinho pequeno não tem. Então, é importante que o circo pequeno 3775 

tenha um destaque aqui dentro da câmara setorial. O circo pequeno e os artistas têm 3776 

de ter um destaque. Nós estamos na Abracirco trabalhando em direção aos circos 3777 

pequenos. É onde sabemos que tem mais necessidade de sobrevivência. Então eu 3778 

acho muito importante que tenha aqui presente um representante dos artistas e que o 3779 

circo pequeno se faça ficar forte. A Abracirco trabalha em São Paulo e as vezes que eu 3780 

estive nas reuniões da câmara setorial foi trabalhando em prol dos circos pequenos 3781 

para fortalecer esse segmento. 3782 

 3783 

O Sr. Geraldo Passos (Representante da Região Sul): 3784 

A minha pergunta é muito simples. Márcio é, na câmara setorial representante de circo 3785 

de lona. Pergunto, então, querem incorporar, digamos, o circo pequeno. Foi isso que eu 3786 

entendi. Então, ele continua falando só do circo grande? 3787 

 3788 

O Sr. Márcio Stankowich (Representante dos Circos de Lona): 3789 

Não, ele é circo de lona. 3790 

 3791 

A Sra. Alice Viveiros de Castro (Representante do Circo no CNPC): 3792 

Na verdade, todos aqui falam de tudo. Formos eleitos a partir de uma demanda. 3793 

 3794 

O Sr. Gustavo Vidigal (Coordenador Geral do CNPC): 3795 
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Luiz Carlos e depois o Cláudio. 3796 

 3797 

O Sr. Luiz Carlos Vasconcelos (Representante da Região Nordeste): 3798 

Aqui temos pesquisadores. Está na cara que a Alice, como pesquisadora, tem uma 3799 

visão muito ampla do país e das necessidades de todos os circos. Eu, com todas as 3800 

minhas limitações, tenho essa visão, estou lá dentro de todo tipo de tragédia do circo 3801 

pequeno. Circo pequeno significa aquele que nem lona tem. Eu conheci teatro e circo 3802 

dentro de um pano de roda, porque a lona estava lá só as cordas, não tinha mais o 3803 

pano. Quando eu defendo que agora possamos inchar um pouco. Defendo a questão, 3804 

posso estar equivocado, do parágrafo quarto, quando o Ministro pode indicar por notório 3805 

saber Djalma da Paraíba, que atuou a vida toda em panos de roda, um depoimento 3806 

desse, quer dizer, é da necessidade extrema. É defender a bolsa-família, mas ele vai vir 3807 

com a necessidade que nós nem imaginamos. Mas é outra visão, que pode mudar 3808 

muita coisa, muitos conceitos, se ouvirmos o depoimento dele. A cada reunião do 3809 

colegiado que pudesse, sim, o Ministério convocar no Norte, lá, vamos trazer o palhaço 3810 

Pichilinga, que deve estar agora com seus oitenta e tantos metido lá em Porto Velho. 3811 

Representar esse circo, sim, esse circo que talvez seja o maior número no país hoje. 3812 

Claro que nossos amigos sabem tudo de circo. Quem tem circo grande sabe tudo de 3813 

circo, mas é diferente essa visão de que está vivendo na miséria em si. É diferente. 3814 

 3815 

O Sr. Gustavo Vidigal (Coordenador Geral do CNPC): 3816 

Cláudio. Eu estou me inscrevendo aqui. 3817 

 3818 

O Sr. Cláudio Barreto (Representante do Circo Social):  3819 

Pessoal, eu só queria colocar algumas considerações que é importante, Márcio, 3820 

importante entendermos que o que está sendo discutido ali é o formato que... Deus 3821 

queira que seja para além de nós. Não estamos discutindo se continua o Márcio 3822 

sentado nessa cadeira, se continua o Cláudio sentado nessa cadeira aqui, estamos 3823 

discutindo uma estrutura que vai além de nós. Temos de pensar que pode ser que, sei 3824 

lá. Dizemos, mas a Joelma está ali representando artistas, nominalmente, mas todo 3825 

mundo sabe que ela conhece muita gente de circos pequenos então está representado 3826 

o circo pequeno. Ninguém diz que na próxima vai estar estruturado dessa maneira de 3827 

que alguém tem de estar representando artistas e por acaso conhece a realidade do 3828 

circo pequeno. Temos de pensar isso de uma maneira para além desse momento que 3829 
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estamos vivendo agora. Aí, mas é importante entender também, independente de suas 3830 

boas intenções, de você entender que o circo... você conhece um monte de gente de 3831 

circo pequeno, que tem uma realidade, vai você e coloca isso como um todo, de fato, 3832 

até por uma questão de mercado, às vezes, tem realidade diferentes e muitas das 3833 

vezes se interessa em encontrar também. Isso não quer dizer que vamos vir aqui para 3834 

brigar com todos, muito pelo contrário, só que para a idéia é poder contemplar essas 3835 

realidades de uma maneira mais rica. Estou só assinando embaixo do que o Luiz Carlos 3836 

falou. Não adianta as boas intenções para podermos dar conta da realidade que não 3837 

vivemos na pele. Tem um monte de riquezas nessa realidade que só quem está ali 3838 

sabe mesmo. Então, na medida que conseguimos contemplar, melhor. Quanto mais 3839 

pudermos enriquecer, melhor. Aí a discussão passa a ser: dentro do que está planejado 3840 

para a frente, do possível, da relação do Ministério, o limite do tamanho disso aqui. 3841 

Porque discutimos muito esse formato. Não tem como ser o mesmo formato que o da 3842 

música... talvez vamos ter que ter... perguntaram para nós qual o antagonista de nós. 3843 

Temos lá o megabussines e ficamos pensando: os prefeitos. Tem o Governo. Nosso 3844 

problema é o Governo. O circo vem sobrevivendo contra especulação imobiliária, o fim 3845 

do espaço público na cidade, um monte de travas. Mas vamos ter de botar prefeitos 3846 

aqui dentro do Conselho? Talvez. Só para fechar. O limite deve ser pensado como 3847 

base, não jogando fora os debates que levaram essa câmara a ter a estrutura que tem, 3848 

representação por regiões e representação por categorias que são diferenciadas. 3849 

 3850 

O Sr. Gustavo Vidigal (Coordenador Geral do CNPC): 3851 

Vamos lá. Deixa eu fazer uma proposta aqui. Com relação ao poder público é tranqüilo. 3852 

Com relação à sociedade civil organizada em fóruns regionais, que é o caso de vocês, 3853 

acho que também é consenso. A questão é com relação aos setores artísticos, que, no 3854 

caso, poderíamos colocar ele como... você usou uma expressão muito boa agora... é... 3855 

categorias. São categorias. Aí, é o seguinte, nessas categorias nacionais, podemos ter 3856 

o circo grande, o circo pequeno. Vamos pensar assim, eu acho legítimo, acho que é 3857 

uma proposta que vai se consolidar, assim, cinco do poder público, cinco a dez pessoas 3858 

para os estados. Acho que em alguns casos mais em outros menos. E cinco desses 3859 

segmentos. Estávamos falando de um espaço de vinte pessoas, que acho que é viável. 3860 

Mais do que isso acho que é inviável do ponto de vista funcional. Não tenho dúvida, se 3861 

não for funcional, essa gestão banca, outra gestão elimina. Vamos avaliando. Vamos 3862 
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amadurecendo. Categorias nacionais, no caso do circo. Vou anotar para não esquecer. 3863 

Circo grande, circo pequeno e médio. Tem associação de circo pequeno e médio? 3864 

 3865 

O Sr. Rodrigo Mateus (Representante do Estado de São Paulo): 3866 

Específica, não. 3867 

 3868 

(Vozes simultâneas.) 3869 

 3870 

A Sra. Alice Viveiros de Castro (Representante do Circo no CNPC): 3871 

Na verdade, a Abracirco também representa, A Ana também representa. 3872 

 3873 

(Vozes simultâneas.) 3874 

 3875 

O Sr. Gustavo Vidigal (Coordenador Geral do CNPC): 3876 

Vamos pensar quais as categorias. Circo grande, circo pequeno, Abracirco. 3877 

 3878 

O Sr. Rodrigo Mateus (Representante do Estado de São Paulo): 3879 

Abracirco é o quê? 3880 

 3881 

O Sr. Gustavo Vidigal (Coordenador Geral do CNPC): 3882 

Abracirco é uma categoria. 3883 

 3884 

O Sr. Rodrigo Mateus (Representante do Estado de São Paulo): 3885 

Não. É uma associação. 3886 

 3887 

(Vozes simultâneas e fora do microfone.) 3888 

 3889 

O Sr. Gustavo Vidigal (Coordenador Geral do CNPC): 3890 

Mas vamos listar essas. 3891 

 3892 

O Sr. Rodrigo Mateus (Representante do Estado de São Paulo): 3893 

Espera aí, Gustavo. Você quer categoria ou associações? 3894 

 3895 

O Sr. Gustavo Vidigal (Coordenador Geral do CNPC): 3896 
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Vamos pegar as associações, as entidades. 3897 

 3898 

O Sr. João Carlos Artigos (Representante de Grupos e Trupes): 3899 

Não, nós estamos falando dos segmentos, das categorias, não estamos falando das 3900 

instituições. 3901 

 3902 

(Voz fora do microfone.) 3903 

 3904 

O Sr. Rodrigo Mateus (Representante do Estado de São Paulo): 3905 

Mas, Alice, desculpa, categoria é diferente de entidade. 3906 

 3907 

O Sr. João Carlos Artigos (Representante de Grupos e Trupes): 3908 

Exatamente. 3909 

 3910 

O Sr. Gustavo Vidigal (Coordenador Geral do CNPC): 3911 

Vamos fazer as categorias. 3912 

 3913 

(Vozes simultâneas e fora do microfone.) 3914 

 3915 

O Sr. Rodrigo Mateus (Representante do Estado de São Paulo): 3916 

Circo social, escolas de circo, pesquisadores, grupos e trupes e artistas/trabalhadores. 3917 

Já houve propostas de artistas de rua. 3918 

 3919 

O Sr. João Carlos Artigos (Representante de Grupos e Trupes): 3920 

Tudo bem, porque quando, na verdade, você está falando de artistas, o artista que está 3921 

dentro do circo é um o que está na rua é outro, com demandas completamente 3922 

diferentes. É por isso que eu tenho medo dessa discussão. Como que vai unificar a 3923 

categoria? Nós que vamos organizar isso? Quem é que vai dar legitimidade a essa 3924 

representação? 3925 

 3926 

A Sra. Alice Viveiros de Castro (Representante do Circo no CNPC): 3927 

Estamos esquecendo uma coisa muito importante...  3928 

 3929 

O Sr. João Carlos Artigos (Representante de Grupos e Trupes): 3930 



 118/160 

Eu estava esse tempo inteiro calado e vendo essa discussão. Quando a gente fala de 3931 

artista e aí eu também... é porque os fóruns... e a nossa configuração aqui tem a ver 3932 

com a configuração da sociedade civil que estava organizada minimamente. Aí eu 3933 

quero saber como que vamos trazer esse artista que está lá, como vamos fazer que ele 3934 

trabalhe no pastor para estar dentro de uma discussão para estar representado aqui. 3935 

Os fóruns... 3936 

 3937 

A Sra. Alice Viveiros de Castro (Representante do Circo no CNPC): 3938 

Veja bem, faz parte do trabalho desse colegiado, sim, promover a discussão, o debate, 3939 

promover os fóruns, participar dos fóruns e trazer essa divulgação. Então, o que 3940 

esperamos é que numa próxima eleição se tenha... 3941 

 3942 

(Vozes simultâneas.) 3943 

 3944 

O Sr. Cláudio Barreto (Representante do Circo Social):  3945 

No mínimo ter o cuidado de, para cada categoria, saibamos de um referencial que vá 3946 

escolher essa pessoa, não indicar A ou B. 3947 

 3948 

O Sr. João Carlos Artigos (Representante de Grupos e Trupes): 3949 

E ter representatividade e militância. 3950 

 3951 

O Sr. Gustavo Vidigal (Coordenador Geral do CNPC): 3952 

Depois eu quero fazer uma proposta de encaminhamento. 3953 

 3954 

O Sr. José Wilson Leite (Representante das Escolas de Circo): 3955 

Eu só quero falar um negócio para vocês. Se entrarem dentro do circo e falarem para 3956 

os artistas que são trabalhadores do circo, vão levar pedrada. Vão levar pedrada. 3957 

 3958 

A Sra. Joelma Costa (Representante dos Artistas): 3959 

Questão de esclarecimento. Quando eu pedi para incluir a palavra trabalhador é porque 3960 

daí você não está excluindo os artistas nem chamando artista de empregado. O que eu 3961 

quero dizer é que, além dos artistas, tem os outros trabalhadores. 3962 

 3963 

O Sr. José Wilson Leite (Representante das Escolas de Circo): 3964 
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Aí é outra história. Mas não chame artista de circo de trabalhador de circo. 3965 

 3966 

O Sr. Gustavo Vidigal (Coordenador Geral do CNPC): 3967 

Só para organizarmos. O Rodrigo e depois eu vou fazer uma proposta aqui. 3968 

 3969 

O Sr. Rodrigo Mateus (Representante do Estado de São Paulo): 3970 

É o seguinte. Esse segmento, essas categorias que estamos tratando são espelhadas 3971 

por associações e por entidades regionais ou nacionais, quer elas sejam de fato ou elas 3972 

tentem ser. A questão é, há várias entidades que têm, sim, projeção além do seu 3973 

próprio estado. Claro que tem um estado onde elas atuam com maior força, mas isso é 3974 

uma questão conjuntural. Ninguém garante que no ano que vem ela seja mais forte ou 3975 

menos forte nacionalmente. Nesse sentido, quanto mais abrirmos as categorias, na 3976 

verdade o que estamos abrindo são categorias onde algumas entidades vão indicar 3977 

mais nomes. Por exemplo, se abrirmos circo de lona para grande e pequeno, tem 3978 

algumas entidades que vão indicar um nome para circo grande ou uma lista tríplice e 3979 

um nome para circo pequeno. Da mesma forma, grupos e trupes e artistas e circo 3980 

pequeno e por aí vai. É normal isso. Isso faz parte dessa característica maleável e 3981 

permeável que têm as associações. Temos vários fóruns regionais que vão indicar 3982 

nomes por segmento. Porque têm essa vocação também. A cooperativa da Bahia lida 3983 

fundamentalmente com o artista independente e com o circo de lona do interior. 3984 

Naturalmente eles vão indicar um nome que seja da região. Claro que eles 3985 

provavelmente vão emplacar só no nome da região. Mas ainda assim irão tentar pleitear 3986 

e devem ser ouvidos na sua indicação de um nome para o nacional. O que estamos 3987 

falando é isso. É uma disputa entre diversas entidades. Eu acho difícil e esquisito 3988 

fecharmos as indicações por entidade. 3989 

 3990 

O Sr. Cláudio Barreto (Representante do Circo Social):  3991 

Fica até irregular, porque há uma desigualdade muito grande entre as associações em 3992 

suas abrangência e capilaridade. 3993 

 3994 

O Sr. Gustavo Vidigal (Coordenador Geral do CNPC): 3995 

Qual que é a minha proposta? Nós listamos sete categorias aqui a grosso modo. 3996 

Entidades, quantas seriam, mais ou menos, só para termos uma idéia. Além da 3997 

Abracirco, Asface... 3998 
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O Sr. Rodrigo Mateus (Representante do Estado de São Paulo): 3999 

UBCI (União Brasileira de Circos Itinerantes), Rede Circo do Mundo Brasil, Associação 4000 

Brasileira de Escolas de Circo, Abracirco (Associação Brasileira de Circo), Asface, você 4001 

já anotou. Cooperativa Paulista de Circo, Cooperativa Baiana de Circo, Fórum de 4002 

Brasília, tem o Fórum do Rio de Janeiro de circo. Foi fundada uma associação nova que 4003 

se chama CICOTE. Associação Amazonense... 4004 

 4005 

O Sr. Gustavo Vidigal (Coordenador Geral do CNPC): 4006 

Vamos pensar o seguinte. Essas regionais... listamos sete categorias e nós estamos 4007 

listando aqui sete – fora essas regionais – entidades nacionais. Aqui, em nenhum 4008 

momento estamos listando o número de cada uma delas. O que que podemos fazer? 4009 

Primeiro, garantir que são segmentos e entidades... são os segmentos diferentes. 4010 

Categorias é uma coisa e... sociedade civil é uma coisa e categorias são outra coisa. Eu 4011 

acho que o importante agora é fazer diferenciação, porque isso vai ser votado lá. 4012 

Depois, no nosso regimento interno, vamos dizer quantos é que vão ficar para cada um 4013 

e, por exemplo, cooperativa estadual... 4014 

 4015 

O Sr. Rodrigo Mateus (Representante do Estado de São Paulo): 4016 

Não entendi. Você pode explicar isso? 4017 

 4018 

O Sr. Gustavo Vidigal (Coordenador Geral do CNPC): 4019 

É que, na verdade, eu estou tentando organizar meu pensamento enquanto vou 4020 

falando. Eu estou pensando o que vai aparecer dos outros. Eu acho complicado jogar 4021 

tudo na vala comum da sociedade civil como a dança está fazendo. Ou é estado ou é 4022 

sociedade civil. Eu acho isso complicado. Acho que na música não dialoga e depois 4023 

qual que vai ser o problema aqui? Isso vai ser negociado no grupo de trabalho depois 4024 

vai ser votado no plenário. Quanto maior for o número de indicações dos colegiados 4025 

apontando que três categorias são importantes ou duas categorias são importantes, 4026 

melhor para essa votação. A não ser que vocês entendam que entidades e categorias 4027 

são a mesma coisa e aí vamos depois no regimento interno delimitar isso. Tudo que vai 4028 

ser específico do circo, o regimento interno do colegiado vai tratar. São questões 4029 

diferentes. Por exemplo, cooperativas estaduais paulista, baiana, amazonense e tal, 4030 

isso poderia entrar... acho que como uma... também tem esse caráter indutor que o 4031 
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colegiado vai fazer na organização política. Podemos abrir uma vaga para uma 4032 

cooperativa... uma vaga nacional para associação das cooperativas estaduais. 4033 

 4034 

O Sr. Cláudio Barreto (Representante do Circo Social):  4035 

Na verdade, essas são os fóruns estaduais, os que indicam essas categorias, que 4036 

indicam os representantes de categoria. Cada categoria não tem sua organização 4037 

separada. Alguma talvez tenha, mas via de regra não tem. São os próprios fóruns 4038 

estaduais que vão indicar um nome para cada categoria. Temos de pensar um 4039 

mecanismo de indicação. Assim foi da primeira vez. 4040 

 4041 

O Sr. Rodrigo Mateus (Representante do Estado de São Paulo): 4042 

O que você está falando é que um fórum regional vai indicar um nome para cada 4043 

categoria nacional. A questão que ele está propondo, implicitamente, fechar isso para 4044 

as associações que sejam supra-estaduais. Essas vão indicar nomes ou por categoria 4045 

ou por associação. As associações regionais não participem. 4046 

 4047 

O Sr. Gustavo Vidigal (Coordenador Geral do CNPC): 4048 

O processo de escolha é no regimento interno. Hoje, o importante é cravarmos, lá no 4049 

regimento do Conselho Nacional, o que é específico do circo. Essa questão entre 4050 

representante do poder público representando a sociedade civil estadual ou 4051 

representante dos segmentos artísticos culturais, as categorias, é que é a questão que 4052 

acho que temos de nos debruçar agora. Menos como é que vamos eleger cada uma 4053 

das categorias e mais como dar conta da diversidade política de organização do circo. 4054 

Você acha que é o caso de fazermos uma paradinha? 4055 

 4056 

Intervalo. 4057 

 4058 

O Sr. Gustavo Vidigal (Coordenador Geral do CNPC): 4059 

Vamos lá, pessoal. Então vamos lá, vamos lá! O Márcio vai dar um recado para vocês. 4060 

 4061 

O Sr. Márcio Stankowich (Representante dos Circos de Lona): 4062 

É o seguinte. Só são de circo grande e pequeno, José Wilson Moura Leite, 4063 

representante dos circos pequenos. Eu vou sair da associação dele... sou circo 4064 

grande... 4065 
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O Sr. José Wilson Leite (Representante das Escolas de Circo): 4066 

Você nunca aparece lá! 4067 

 4068 

O Sr. Márcio Stankowich (Representante dos Circos de Lona): 4069 

Existe o... Gustavo, deve ter mais ou menos uns 12 circos hoje na região do Sul e do 4070 

Estado de São Paulo, de uma turma que se chama Circo Pantanal e Circo dos Lingüiça. 4071 

Eles devem ter uns oito circos cada família. Esse circo tem mais ou menos umas 8 4072 

caminhonetes zero, dois caminhões zero quilômetro, fazem quatro dias em cada 4073 

cidade, faturam mais do que um circo grande, com uma folha de 1.500 ou 1.300 reais. 4074 

Eu tenho folha de 10 mil reais. Eles com caminhões zero e caminhonetes Hilux, L200, 4075 

Mitsubishi, e saem na rua com carro de som. Mais ou menos aí, cada circo deve ter 4076 

quatro ou cinco caminhonetes de propaganda. Eles fazem uma lavagem cerebral na 4077 

cidade, ganham mais do que o circo grande e vão embora. O circo deles deve dar 20 4078 

por 30, mais ou menos, deve caber uns 700 lugares, só cadeira no chão, uma loninha 4079 

medíocre, um circo pequeno e aí, eu não sei o que é. Eu, para comprar um carro fico 4080 

um ano pagando para o IBGE, para banco, tudo... eles têm dez caminhonetes e são 4081 

circo pequeno... eu não sei mais o que é um circo grande ou um circo pequeno. 4082 

 4083 

O Sr. Gustavo Vidigal (Coordenador Geral do CNPC): 4084 

Geraldo... Você vai falar, Geraldo? Eu tenho um proposta, também. Tem a Joelma e o 4085 

Rodrigo. Vamos, depois... duas falas enxutas e vamos discutir a proposta. 4086 

 4087 

A Sra. Joelma Costa (Representante dos Artistas): 4088 

Só para complementar o que ele está dizendo, quando eu falei, no começo, circo 4089 

pequeno, eu inclusive acho que ficou sobreposta minha fala por outras, mas são circos 4090 

pequenos que vivam da bilheteria do circo. Não são os circos subsidiados. Estou 4091 

falando especificamente desse modelo de circo, porque daí as dificuldades são outras. 4092 

E mesmo a história do circo pequeno... tem circos pequenos que são muito bem 4093 

estruturados, tamanho não significa se o circo está numa boa ou má situação, porque 4094 

tem circos em tamanhos maiores que passam por dificuldades visíveis. Você vê a lona, 4095 

vê a dificuldade financeira. Então, eu gostaria de complementar a fala do Márcio que é 4096 

isso aí mesmo. 4097 

 4098 

O Sr. Márcio Stankowich (Representante dos Circos de Lona): 4099 
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O que que... são subsidiados, os Linguiça? 4100 

 4101 

A Sra. Joelma Costa (Representante dos Artistas): 4102 

Não, outros circos são. Outros são. Eles têm. 4103 

 4104 

O Sr. Cláudio Barreto (Representante do Circo Social):  4105 

O que é circo subsidiado? 4106 

 4107 

A Sra. Joelma Costa (Representante dos Artistas): 4108 

Subsidiados... tem apoio de empresas, como o Roda Brasil, por exemplo, que é 4109 

subsidiado pela subsidiária de pedágios, a CCR. O Zé pode falar melhor disso. O Zane 4110 

também faz trabalhos subsidiados. 4111 

 4112 

O Sr. José Wilson Leite (Representante das Escolas de Circo): 4113 

Eles têm patrocínio, têm Lei Rouanet e captaram a lei. 4114 

 4115 

A Sra. Joelma Costa (Representante dos Artistas): 4116 

Existe essa forma de... 4117 

 4118 

O Sr. Cláudio Barreto (Representante do Circo Social):  4119 

Mas é isso mesmo... 4120 

 4121 

A Sra. Joelma Costa (Representante dos Artistas): 4122 

Eu não estou criticando, eu estou dizendo... 4123 

 4124 

O Sr. Márcio Stankowich (Representante dos Circos de Lona): 4125 

O Roda Brasil é diferente, é um circo grande, têm estrutura, e o circo Lingüiça não tem 4126 

e tem cinco caminhonetes na rua. 4127 

 4128 

A Sra. Joelma Costa (Representante dos Artistas): 4129 

Sim, mas eles vivem de aluguel... eu não tenho certeza, mas o que sabemos é que têm 4130 

muita casa alugada, têm uma renda. 4131 

 4132 

O Sr. Rodrigo Mateus (Representante do Estado de São Paulo): 4133 
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Mas como você categoriza isso? 4134 

 4135 

O Sr. Cláudio Barreto (Representante do Circo Social):  4136 

Categoriza por tamanho mesmo. 4137 

 4138 

A Sra. Joelma Costa (Representante dos Artistas): 4139 

Os que vivem da renda da bilheteria. 4140 

 4141 

O Sr. Rodrigo Mateus (Representante do Estado de São Paulo): 4142 

Eu só acho que é correto o pensamento, mas é muito difícil aferir, porque no mês que 4143 

vem cai o patrocínio de alguém. O cara passa a ser elegível ou, no mês que vem, o 4144 

circo ganha o Carequinha, então agora ele é subsidiado. Então é um critério que 4145 

confunde. 4146 

 4147 

A Sra. Joelma Costa (Representante dos Artistas): 4148 

Carequinha não. Eu estou falando de subsídios que ele tem no longo, não prêmios. 4149 

 4150 

O Sr. Rodrigo Mateus (Representante do Estado de São Paulo): 4151 

Entendi. É que aí entramos numa questão que é a definição de subsídios e prazos, etc. 4152 

Só dificulta. 4153 

 4154 

A Sra. Alice Viveiros de Castro (Representante do Circo no CNPC): 4155 

O comitê de pesquisadoras já fez uma proposta para isso. 4156 

 4157 

O Sr. Rodrigo Mateus (Representante do Estado de São Paulo): 4158 

Desculpe. Posso fazer minha proposta aqui? Eu fiz um outro textinho, propondo... na 4159 

verdade, o que quero propor é um texto que respeite as diversidades de cada categoria. 4160 

Então algo como... no lugar do item 2: representantes da sociedade civil organizada, 4161 

respeitando as diversidades regionais subsetoriais ou de acordo com os órgãos 4162 

legalmente constituídos de amplitude nacional, segundo as necessidades e 4163 

particularidades de cada setor, ou a ser definidas por cada setor. E aí, logo abaixo, ou 4164 

num outro item, estas deverão ser formadas por um mínimo de x integrantes e um 4165 

máximo de x integrantes. Essa é a minha proposta. 4166 

 4167 
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O Sr. Gustavo Vidigal (Coordenador Geral do CNPC): 4168 

A proposta que vou fazer vai na direção do que o Rodrigo falou. Eu peguei a 4169 

contribuição da câmara da música. Há o termo de recomendação... câmara da música... 4170 

lá pelas tantas recomenda que a composição dos colegiados setoriais seja mantida 4171 

conforme a redação original, constante no regimento interno do CNPC, de acordo com 4172 

a definição a seguir exposta: primeiro, representantes do poder público, igual. Segundo, 4173 

representantes da sociedade civil organizada dos fóruns. Terceiro, representantes das 4174 

associações representativas de agentes artísticos, culturais e formativos, organizadas 4175 

em âmbito nacional. Aí, a Alice fez uma proposta que era a seguinte. Emendaríamos 4176 

nessa proposta deles e representantes por fóruns de categorias ou segmentos. No caso 4177 

de âmbito nacional, não se adéqua à de vocês, então pensaríamos representantes das 4178 

associações representativas de agentes artísticos culturais e formativos, que a questão 4179 

era que no caso da música você tem uma associação brasileira... Abem, né? De 4180 

educadores musicais, uma coisa assim. Então, representantes das associações 4181 

representativas de agentes artísticos, culturais e formativos, organizados em âmbito 4182 

nacional e/ou representantes por fóruns de categorias ou segmentos. Seria a proposta 4183 

que ela está fazendo. 4184 

 4185 

O Sr. Rodrigo Mateus (Representante do Estado de São Paulo): 4186 

Não garante nem um nem outro. 4187 

 4188 

O Sr. Gustavo Vidigal (Coordenador Geral do CNPC): 4189 

É... não exclui. 4190 

 4191 

(Voz fora do microfone) 4192 

 4193 

O Sr. Gustavo Vidigal (Coordenador Geral do CNPC): 4194 

E aí, o que que fazemos? No regimento interno do colegiado setorial do circo, vamos 4195 

pesar o dispositivo que contenha poder público, a questão do trabalho, por exemplo, é 4196 

fundamental, aparece o tempo inteiro. Nesse caso, teria de ter um representante do 4197 

Ministério do Trabalho e Emprego. Um representante do Ministério da Cultura, 4198 

representante da Funarte, etc. Representando a sociedade civil organizada através de 4199 

fóruns. Aí os fóruns estaduais ou os outros fóruns. 4200 

 4201 
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O Sr. Rodrigo Mateus (Representante do Estado de São Paulo): 4202 

Qual é a definição de fórum para o caso? O que o define? 4203 

 4204 

O Sr. Gustavo Vidigal (Coordenador Geral do CNPC): 4205 

Tem um dilema que é fórum estadual ou regional. No caso da música, eles estão 4206 

organizados em 17 estados. 4207 

 4208 

O Sr. Rodrigo Mateus (Representante do Estado de São Paulo): 4209 

Mas isso é o quê? É uma entidade legalizada? 4210 

 4211 

O Sr. Gustavo Vidigal (Coordenador Geral do CNPC): 4212 

É fórum estadual da música do Amazonas. 4213 

 4214 

A Sra. Alice Viveiros de Castro (Representante do Circo no CNPC): 4215 

Não é legalizado... não tem CNPJ. 4216 

 4217 

O Sr. Gustavo Vidigal (Coordenador Geral do CNPC): 4218 

Eu não sei qual é a... 4219 

 4220 

O Sr. Cláudio Barreto (Representante do Circo Social):  4221 

É um espaço de articulação e participação da sociedade civil. 4222 

 4223 

O Sr. Rodrigo Mateus (Representante do Estado de São Paulo): 4224 

Tudo bem. O Circomunicando, então, é um fórum nacional... 4225 

 4226 

A Sra. Joelma Costa (Representante dos Artistas): 4227 

Não. É virtual. 4228 

 4229 

(Vozes simultâneas.) 4230 

 4231 

O Sr. Rodrigo Mateus (Representante do Estado de São Paulo): 4232 

Eu quero entender qual a definição... 4233 

 4234 

O Sr. Gustavo Vidigal (Coordenador Geral do CNPC): 4235 
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Fóruns estaduais. Então, fórum estadual da música do estado do Amazonas. Os 4236 

músicos se organizam estadualmente. 4237 

 4238 

O Sr. Rodrigo Mateus (Representante do Estado de São Paulo): 4239 

Então, como que... porque assim, tem várias associações no Estado de São Paulo, mas 4240 

não tem nenhuma que se chama fórum. Tem algumas associações. Como que eu abro 4241 

um fórum? 4242 

 4243 

(Vozes simultâneas fora do microfone) 4244 

 4245 

A Sra. Alice Viveiros de Castro (Representante do Circo no CNPC): 4246 

Quando foi criada a primeira câmara, houve uma pressão da Funarte porque precisava 4247 

de gente. Corremos, organizamos o fórum do Rio. Hoje em dia está desmobilizado. 4248 

Talvez se mobilize agora. Na medida que o colegiado está importante, na medida em 4249 

que isso tudo virar significativo, as pessoas vão brigar para participar disso. É isso que 4250 

vai acontecer e aí vai ter uma hora... 4251 

 4252 

O Sr. Gustavo Vidigal (Coordenador Geral do CNPC): 4253 

Mas aí, daqui a dois anos, os fóruns vão se organizar nacionalmente, vão ver os 4254 

resultados, vão falar: precisamos participar disso. Aí vão se organizar, vão pleitear e o 4255 

colegiado vai se moldando. 4256 

 4257 

O Sr. Cláudio Barreto (Representante do Circo Social):  4258 

Tem que ter algum mecanismo que evite que a coisa se cristalize no que está. 4259 

 4260 

O Sr. Gustavo Vidigal (Coordenador Geral do CNPC): 4261 

Mas não vai ser. O conselho mesmo não está. Pedimos agora uma alteração para a 4262 

Casa Civil, que o plenário do CNPC pode aumentar a sua composição, desde que 4263 

respeitando uma maioria qualificada que é de 2/3 dos votos e tal. A mesma coisa vai 4264 

servir para o colegiado. Hoje, por exemplo, vamos pegar um que não está aqui. Acaba 4265 

os circos grandes no Brasil, daqui a dois três anos, os caras vão falar, para que que vai 4266 

botar isso aí. Extinguem-se esses e criam-se trupes. A gente criou associação nacional 4267 

das trupes e queremos que seja representada aí. 4268 

 4269 
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O Sr. João Carlos Artigos (Representante de Grupos e Trupes): 4270 

Eu estava lembrando também do Oncomárcio, que é representante de Brasília, do 4271 

fórum. Ele também é um desses artistas soltos. Ele é representante mais do DF. 4272 

 4273 

O Sr. Gustavo Vidigal (Coordenador Geral do CNPC): 4274 

O que eu acho que podia ficar é assim. Um formato que não engesse, mas que ajude a 4275 

organizar. Então, por exemplo, estamos apontando aqui fóruns, no caso, regionais ou 4276 

estaduais, que essa vai ser a disputa. De qualquer forma, a questão federativa, na 4277 

verdade, é o que é fundamental para eles. Roraima não tem um fórum estadual do 4278 

circo. Bom, azar de Roraima. Ah, mas queremos nos agregar. Então, se organizam, na 4279 

época da eleição vocês vão enviar um documento para o Ministério. Eles se organizam 4280 

e passam a disputar. Esse é que é o desafio maior, que no ano que vem, no segundo 4281 

semestre, vamos precisar criar junto com vocês esse processo de troca dos 4282 

representantes. 4283 

 4284 

O Sr. Cláudio Barreto (Representante do Circo Social):  4285 

Só um pequeno aparte. Nessa mesma elaboração do Plano Nacional do Circo, 4286 

podemos incluir uma campanha de multiplicação dos fóruns onde não tem, de 4287 

sensibilização, chamando os atores que estão envolvidos para formar esses... tem 4288 

gente que não se organiza porque não sabe que pode. Aqui mesmo. Legitimar a 4289 

decisão e participar desse processo. Essa é nossa responsabilidade fazer. 4290 

 4291 

O Sr. Vital Melo (Representante da Região Norte): 4292 

A região Norte tem uma especificidade que, por fórum regional seria difícil organizar 4293 

esse fórum. Por exemplo, o Amazonas e o Pará podem se organizar em fórum, mas o 4294 

restante não tem um número suficiente. É o fórum de um só. Então acho que caberia a 4295 

questão da regionalidade lá. Fórum regional. 4296 

 4297 

A Sra. Joelma Costa (Representante dos Artistas): 4298 

Outra coisa, o que... eu concordo com o que o Vital está dizendo do fórum de um só. 4299 

Inclusive os fóruns que só têm nome para participar da câmara setorial de circo e quais 4300 

seriam os critérios e mecanismos para ver que realmente está acontecendo as 4301 

reuniões, com lista de presença. 4302 

 4303 
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O Sr. Gustavo Vidigal (Coordenador Geral do CNPC): 4304 

As pessoas vão montar a associação de fórum. E na medida que  cultura política do 4305 

circo for consolidando, o Ministério vai ter de separa o joio do trigo. Somos nós que 4306 

vamos fazer. Falamos: a sua associação representa quem? Representamos os 4307 

domadores de leões do RS. Mentira, porque lá não tem nenhum macho assim! Estou 4308 

brincando. A questão é a seguinte. O Ministério, com a ajuda das associações sérias, 4309 

vai monitorar isso. Que é o que acontece nos outros segmentos do Governo. 4310 

Associação representa quantas pessoas? Duzentas. Então vamos fazer uma visita na 4311 

sua entidade. Mas isso só vem com tempo. Eu acho o seguinte. Se não fizermos desse 4312 

colegiado um espaço produtivo e eficiente, as pessoas nunca vão querer participar. Se 4313 

conseguirmos fazer isso, vai ter briga e tomara que tenha briga. Tomara que no ano 4314 

que vem tenhamos mais de 100 entidades querendo participar. Vai ser um problema 4315 

bom que vamos para re avaliar. Só no caso de circo grande são 3 associações. Como é 4316 

que vamos resolver isso. O regimento interno pode mudar. O regimento, quem decide 4317 

somos nós. O regimento interno do Conselho já é mais complicado, porque aí precisa ir 4318 

para votação do plenário.  4319 

 4320 

O Sr. Vital Melo (Representante da Região Norte): 4321 

Mas é o regimento do Conselho que determina esta organização aqui. 4322 

 4323 

O Sr. Gustavo Vidigal (Coordenador Geral do CNPC): 4324 

Mas é organização macro. Na verdade, se deixarmos os segmentos mais ou menos 4325 

representados, vai interferir menos. Se não chegarmos num consenso no final, o grupo 4326 

de trabalho vai votar independente da posição do circo e esse é o problema. A minha 4327 

proposta é a seguinte. Estamos nesse ponto aqui. Eu sugiro que a Alice ajude o 4328 

Marcelo a fazer uma redação desse ponto. Quem pode ajudar. 4329 

 4330 

A Sra. Alice Viveiros de Castro (Representante do Circo no CNPC): 4331 

Deixa eu propor uma coisa. Acho que tem de votar junto. Para votar essa tua proposta, 4332 

que voltássemos para a questão do artigo 4 como os músicos fizeram, tirando a 4333 

paridade, mas deixando claro que podemos indicar para... 4334 

 4335 

O Sr. Gustavo Vidigal (Coordenador Geral do CNPC): 4336 

Então está bem. Vamos avançar no geral, Alice. Acho que esse ponto... 4337 
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O Sr. João Carlos Artigos (Representante de Grupos e Trupes): 4338 

Rodrigo, Cláudio... 4339 

 4340 

A Sra. Joelma Costa (Representante dos Artistas): 4341 

O Cláudio aceitou... 4342 

 4343 

O Sr. Gustavo Vidigal (Coordenador Geral do CNPC): 4344 

Então vamos lá. Mas o Marcelo já tem a proposta. É só para avançarmos esse ponto e 4345 

irmos para o resto. 4346 

 4347 

A Sra. Alice Viveiros de Castro (Representante do Circo no CNPC): 4348 

No artigo 10, concordaríamos com tudo. O parágrafo 7 foi a substituição para dezembro 4349 

de 2009 do mandato dessa câmara. Passamos para o artigo 19. Vou ler tudo, tá? 4350 

 4351 

O Sr. Gustavo Vidigal (Coordenador Geral do CNPC): 4352 

Mas é importante consolidar essa proposta de dezembro também. 4353 

 4354 

A Sra. Alice Viveiros de Castro (Representante do Circo no CNPC): 4355 

Com certeza. Todos concordam com isso, de permanecer com essa composição até 4356 

dezembro de 2009. 4357 

 4358 

O Sr. Luiz Carlos Vasconcelos (Representante da Região Nordeste): 4359 

A proposta é o prazo ser até julho de 2009. 4360 

 4361 

O Sr. Gustavo Vidigal (Coordenador Geral do CNPC): 4362 

Na verdade, tem duas propostas. O Ozéias está defendendo e inclusive defendeu lá na 4363 

câmara do teatro, que o prazo seja até julho do ano que vem e o final do ano seja um 4364 

espaço de transição. Eu acho, mas aí já é uma defesa de proposta, que se deixarmos 4365 

para o ano que vem – o calendário é muito apertado – a gente faria isso... a gente pode 4366 

fazer uma transição no começo de 2010. 4367 

 4368 

A Sra. Alice Viveiros de Castro (Representante do Circo no CNPC): 4369 

O que ocorre é o seguinte. Para mim seria até a realização da conferência nacional de 4370 

cultura. 4371 
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O Sr. Gustavo Vidigal (Coordenador Geral do CNPC): 4372 

Mas a idéia é fazer no ano que vem. Mas vai que não faz. Se atrelarmos uma coisa com 4373 

a outra, pode complicar. 4374 

 4375 

A Sra. Alice Viveiros de Castro (Representante do Circo no CNPC): 4376 

Esse colegiado temático... quer dizer, está previsto para... por isso é importante para 4377 

dezembro. Eu acharia julho pouco tempo para esse trabalho. Aproveitar esse trabalho 4378 

com mais... antes de trazer pessoas novas. Ter mais avanços inclusive em relação à 4379 

Funarte e deixar essa posse para o final mesmo. Dezembro ou novembro. Para poder 4380 

coincidir com a realização da conferência. Teríamos começado numa conferência e um 4381 

outro grupo estaria se fortalecendo para a próxima conferência. Os futuros já seriam 4382 

convidados a participar da conferência nacional, já teriam discutido os seus fóruns e 4383 

nós também terminaríamos nosso mandato participando da conferência nacional que é 4384 

o ápice do Plano Nacional de Cultura. 4385 

 4386 

A Sra. Ana Maria Lamenha (Representante da Região Sudeste): 4387 

Agora posso dar minha opinião? O que eu acho coerente, questão de coerência. 4388 

Ficamos um tempão sem nos reunirmos. Hoje praticamente é a primeira vez depois de 4389 

mais de um ano. Dois anos. Mudou-se muita coisa na Funarte. Estamos nos 4390 

reencontrando para poder dar continuidade numa discussão que começamos lá atrás. 4391 

Acho, sim, que é necessário um ano para formatarmos tudo isso e as coisas embalarem 4392 

e o pessoal novo que vai chegar e vai começar do zero. Temos de integrar para quando 4393 

eles chegarem já estar prontinho para eles continuarem o trabalho. 4394 

 4395 

O Sr. Cláudio Barreto (Representante do Circo Social):  4396 

Só para avançarmos, tem alguém que seria contrário a essa proposta? Acho que 4397 

estamos discutindo a mesma coisa. Alguém contrário a manter até dezembro de 2009? 4398 

 4399 

A Sra. Alice Viveiros de Castro (Representante do Circo no CNPC): 4400 

Vou pedir aos colegas apenas o seguinte. Como eu vou estar negociando junto à 4401 

câmara setorial e já sabemos que se houver uma proposta para novembro, enfim... que 4402 

mantenhamos como proposta nossa isso, mas que eu tenha autorização para mudar de 4403 

dezembro para novembro. Porque isso pode ter outras implicações para outras 4404 

câmaras ou a própria questão do seminário... 4405 
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O Sr. João Carlos Artigos (Representante de Grupos e Trupes): 4406 

É só não coincidir com o anjo do picadeiro, hem? 4407 

 4408 

A Sra. Alice Viveiros de Castro (Representante do Circo no CNPC): 4409 

O parágrafo sétimo, que está aqui, ele passa a ser importante. Ele é na verdade, das 4410 

disposições transitórias. Isso é uma coisa que só diz respeito a essa nossa situação, é 4411 

muito específica. Os mandatos depois vão ter outra definição. Ele vai lá para baixo, 4412 

para as disposições transitórias. Comissões temáticas e grupos de trabalho. Compete 4413 

às comissões temáticas e aos grupos de trabalho fornecer subsídio para tomada de 4414 

decisões sobre temas transversais e emergenciais relacionados à cultura. Acho que 4415 

nessa seção não tem nenhuma mudança nessa seção, mas é importante vermos 4416 

juntos. Artigo 12, as comissões temáticas ou grupos de trabalho serão integradas por 4417 

representantes do poder público e da sociedade civil de acordo com normas do 4418 

Ministério da Cultura. Na composição das comissões temáticas deverão ser 4419 

consideradas a natureza técnica da matéria de sua competência e a finalidade dos 4420 

órgãos ou entidades nela representadas. As comissões temáticas poderão ser 4421 

constituídas por até 5 conselheiros titulares e/ou suplentes definidos pelo plenário ou, 4422 

ainda, por representantes por eles indicados formalmente à coordenação geral do 4423 

conselho, com direito a voz e voto. Isso é o que tínhamos falado antes. Há uma garantia 4424 

aqui a possibilidade do especialista, o cara que realmente entende daquilo, apesar de 4425 

não ser membro do colegiado, ele entraria numa questão pontual. Artigo 13, o plenário, 4426 

o presidente e o coordenador geral poderão, para esclarecimento de uma determinada 4427 

matéria, criar grupos de trabalho ad hoc. Isso é... traduz do latim, seria... eles têm poder 4428 

para criar sem consultar ninguém. Parágrafo único, os grupos de trabalho terão caráter 4429 

temporário e estabelecerão, em sua primeira reunião, o cronograma e a data de 4430 

encerramento de seus trabalhos, que obedeçam ao prazo máximo de 180 dias, 4431 

prorrogáveis por igual período, a critério do Presidente do Conselho, mediante 4432 

justificativa de seu coordenador e apresentação dos avanços obtidos. A Conferência 4433 

Nacional de Cultura será constituída por representantes da sociedade civil indicados em 4434 

conferências estaduais, na conferência distrital, em conferências municipais ou 4435 

intermunicipais de cultura, em pré-conferências setoriais de cultura e por representantes 4436 

do poder público dos entes federados e observância ao disposto no regimento próprio 4437 

da conferência a ser aprovado pelo plenário. 4438 

 4439 
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O Sr. Gustavo Vidigal (Coordenador Geral do CNPC): 4440 

Alice, Você está passando todo o regimento? 4441 

 4442 

A Sra. Alice Viveiros de Castro (Representante do Circo no CNPC): 4443 

Eu estou passando porque já vamos chegar aqui no artigo 19. 4444 

 4445 

O Sr. Gustavo Vidigal (Coordenador Geral do CNPC): 4446 

Acho que você podia pegar aqui, ó, o que se refere aos colegiados setoriais, porque o 4447 

resto já está aprovado lá no Conselho. 4448 

 4449 

O Sr. Rodrigo Mateus (Representante do Estado de São Paulo): 4450 

Então não vamos discutir, né? 4451 

 4452 

A Sra. Alice Viveiros de Castro (Representante do Circo no CNPC): 4453 

Artigo 19. A participação dos membros no Conselho Nacional de Política Cultural é 4454 

considerada prestação de serviço de relevante serviço público, não sendo remunerada. 4455 

 4456 

O Sr. Marcelo Veiga (Equipe do CNPC): 4457 

Alice, posso só esclarecer? O artigo 19, por exemplo, é só uma alteração técnica, que 4458 

já foi feita no regimento, então, aqui, acho que nem cabe vocês discutirem, porque onde 4459 

existiam câmaras técnicas trocamos por comissões temáticas. Se não me engano, no 4460 

21 também. 4461 

 4462 

A Sra. Alice Viveiros de Castro (Representante do Circo no CNPC): 4463 

Vinte e um... a matéria foi desdobrada em dois parágrafos, tendo sido suprimida a 4464 

expressão câmara técnica e substituída a palavra presidente por representantes do 4465 

CNPC. Na verdade, essa também acho que já foi aprovada. Parágrafo quarto, a 4466 

responsabilidade de apresentação em plenário de matéria oriunda de colegiados 4467 

setoriais será de seu presidente, aí está trocado por representante do CNPC, que 4468 

poderá delegá-la a qualquer outro integrante do colegiado, ou ainda ao relator do grupo 4469 

de trabalho que o preparou. Ou seja, as questões desse colegiado serão levadas para 4470 

plenário pelo representante do setor, no caso, seria eu, ou por alguém que 4471 

indicássemos, que fosse naquela reunião para falar de circo. O parágrafo 6º foi 4472 

desdobrado. O 33 também parece uma coisa... 33: as reuniões dos colegiados setoriais 4473 
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serão semestrais. Aí mudamos para “serão no mínimo semestrais” e permite que haja 4474 

mais reuniões do que apenas semestralmente. Todos concordam? 34: as reuniões dos 4475 

colegiados serão instaladas com no mínimo 60% dos membros presentes. Ele muda 4476 

para no mínimo maioria simples de seus membros. Não precisa ser 60%. Já aconteceu 4477 

de termos uma reunião bastante esvaziada, mas não tinha outro jeito. Artigo 51 é 4478 

aquele do parágrafo 7º, que é do nosso mandato até dezembro de 2009. O grupo de 4479 

trabalho recomenda que sejam incluídos o inciso 7 do artigo 12 do decreto tal novas 4480 

áreas ténico-artísticas, especificamente as áreas de arquitetura e urbanismo e as áreas 4481 

de artesanato popular. Isso já foi inclusive... 4482 

 4483 

A Sra. Ana Maria Lamenha (Representante da Região Sudeste): 4484 

Você está em que número? 4485 

 4486 

A Sra. Alice Viveiros de Castro (Representante do Circo no CNPC): 4487 

Eu estou lendo o final, que é uma recomendação. Não está exatamente numa área... 4488 

terminou aqui, ó. 4489 

 4490 

O Sr. Marcelo Veiga (Equipe do CNPC): 4491 

Termina na tabela. 4492 

 4493 

A Sra. Ana Maria Lamenha (Representante da Região Sudeste): 4494 

Me dá só uma explicação aqui. No artigo 21, você disse lá embaixo que as junções é 4495 

artigo 6º. O que desmembrou aqui que eu não acompanhei? Artigo 21, em vez do 4496 

quinto, você falou que é sexto porque desmembrou. Desmembrou o quê? 4497 

 4498 

A Sra. Ana Maria Lamenha (Representante da Região Sudeste): 4499 

Está escrito no relatório. 4500 

 4501 

A Sra. Alice Viveiros de Castro (Representante do Circo no CNPC): 4502 

No relatório diz: foi desdobrado em dois parágrafos, tendo sido suprimida a expressão 4503 

câmaras técnicas e presidente por integrantes do CNPC. A responsabilidade pela 4504 

apresentação em plenário de matérias será de seu... relatório... meu Deus, espera aí. É 4505 

que acho que aqui já foi mudado. Já foi mudado. 4506 

 4507 
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O Sr. Marcelo Veiga (Equipe do CNPC): 4508 

Já foi mudado. Na verdade, é só uma questão de renumeração. 4509 

 4510 

A Sra. Alice Viveiros de Castro (Representante do Circo no CNPC): 4511 

Ela não muda nada não. 4512 

 4513 

A Sra. Alice Viveiros de Castro (Representante do Circo no CNPC): 4514 

Agora, nesse momento, Rodrigo e Marcelo vão tentar fazer a redação desse ponto que 4515 

ficou confuso e, enquanto isso, vamos colocando as questões pontuais, lembrando o 4516 

que já foi citado. 4517 

 4518 

O Sr. Gustavo Vidigal (Coordenador Geral do CNPC): 4519 

Então, superamos, agora só consolidamos na recomendação, aí voltamos aqui. Com 4520 

relação ao Plano, como eu vi que não ia dar, pedi para o coordenador do Plano, que 4521 

almoçou conosco, para ficar um segundo momento, momento de nova reunião da 4522 

câmara. Aí voltamos a discutir o plano. O Plano tem uma agenda nacional, que é a 4523 

seguinte. São nos estados, então, por exemplo, ele pediu para eu divulgar. No dia 29 e 4524 

30 de outubro, o Plano vai ser discutido em Porto Alegre. Nos dias 29 e 30 também, vai 4525 

ter uma reunião em Vitória. Vamos desmembrar a equipe e uma vai para Vitória e outra 4526 

para Porto Alegre. Porto Velho é 3, 4 e 5 de novembro. Rio de Janeiro é 19, 20 e 21. 4527 

Belém é 24, 25 e 26 de novembro. São as discussões do Plano Nacional. Rio Branco, 4528 

27 e 28 de novembro. São Paulo, 27 e 28 de novembro. Rio Branco e São Paulo são na 4529 

mesma data. Boa Vista e Roraima será 24 e 25 de novembro. Aí, o que eu proponho? 4530 

Vocês levantaram uma série de assuntos aqui para nós. Qual vai ser o 4531 

encaminhamento que vamos fazer? Vamos reunir, Secretaria Executiva do Conselho, 4532 

Gabinete do Ministro, Funarte, vamos colocar isso no papel, vamos tentar estabelecer 4533 

uma estratégia de curto, médio e longo prazo. Vamos juntar também com as 4534 

contribuições que vocês fizeram, vamos recuperar esses documentos e aí a próxima 4535 

reunião seria uma reunião já para pensar o plano ou para pensar o processo de 4536 

consolidação do Plano Nacional do Circo. Para além disso, temos uma agenda de curto 4537 

prazo, que é a mobilização no Congresso no dia 5 de novembro. Para essa 4538 

mobilização, nós vamos precisar estabelecer uma estratégia conjunta e marcar uma 4539 

reunião no ministério do meio ambiente, convocando o conselho do meio ambiente e o 4540 
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IBAMA. Essa reunião seria importante vocês indicarem um representante de vocês para 4541 

vir aqui e tentarmos agendar essa reunião.  4542 

 4543 

A Sra. Alice Viveiros de Castro (Representante do Circo no CNPC): 4544 

Eu sugiro o Vladmir, se o Márcio não se incomodar. 4545 

 4546 

(Voz fora do microfone) 4547 

 4548 

O Sr. Márcio Stankowich (Representante dos Circos de Lona): 4549 

Pode, pode ser mais de um, podem ser dois. 4550 

 4551 

O Sr. Gustavo Vidigal (Coordenador Geral do CNPC): 4552 

Sugiro que vocês vão... uma recomendação, vocês vão tirar, viu, Alice? Vocês vão fazer 4553 

uma recomendação aqui também. Pode pensar um textinho pedindo para o Conselho 4554 

articular uma reunião com o Ministério do Meio Ambiente e o IBAMA para discutir a 4555 

temática dos animais. Pensem num texto, não precisa ser agora. Vocês podem mandar 4556 

para nós na segunda-feira. Para o e-mail do cnpc@cultura.gov.br, vocês vão colocar o 4557 

tema e também pensar o argumento. Vamos repassar esse e-mail para o Gabinete do 4558 

Ministro do Meio Ambiente, reivindicando essa reunião. Escrevam enfatizando a 4559 

urgência, o porquê, um breve histórico, a desinformação, a importância de regulamentar 4560 

a permanência dos animais. Alessandra vai interromper rapidinho. 4561 

 4562 

A Sra. Alessandra Brantes (Coordenação Nacional de Circo): 4563 

É rapidinho, porque eu vou ter de ir embora. É só para dar um breve... a Alice fez umas 4564 

perguntas logo no começo e a Joelma também colocou a questão do guia. Como foi 4565 

falado, temos a ordem de ouvir muito daqui para a frente, mas tem algumas questões 4566 

que eu já posso adiantar para vocês e responder algumas coisas que já estão em 4567 

andamento desde antes da saída do Celso, como a questão do mapeamento. Temos, 4568 

como vocês sabem, 210 mil. Esse valor é muito pouco. Tivemos uma reunião com a 4569 

Joelma e repassamos essas informações. Estamos aguardando uma liberação que 4570 

acredito que nas próximas semanas deve ocorrer... uma verba um pouco maior, 4571 

devemos pelo menos dobrar esse valor para começarmos esse mapeamento. A idéia é 4572 

que o projeto da Funarte comece neste ano, pelo menos a estruturar junto com o IBGE, 4573 

temos uma reunião com eles nesta semana, para começar isso e o ano que vem já 4574 

mailto:cnpc@cultura.gov.br
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comece engatilhada a história do mapeamento. Guia circense. Está em processo e não 4575 

está parado. Quem está cuidando é o Marcos Teixeira. Acredito que ele deve estar 4576 

falando com a Joelma, com a Ermínia, consultando outras pessoas. É a pessoa que 4577 

está meio que organizando um material lá para que possamos publicar isso junto com o 4578 

curso. Os pedidos de prorrogação de prazos, que foram pedidos por vários artistas 4579 

circenses, estão sendo encaminhados para a nova presidência, aguardando uma 4580 

resposta da atual presidência e referente aos oito milhões, assim, foram gastos até 4581 

agora com o circo quatro milhões, sendo que pesquisa, 295 mil gastos – com editais, 4582 

né? – 295 mil para pesquisa. Um milhão, setenta e cinco mil e quinhentos reais para 4583 

números, para a bolsa de números. Para o edital de lonas, dois milhões, trezentos mil e 4584 

quinhentos reais e mais esse censo de 210, que conseguimos ampliar. A diferença foi o 4585 

que foi gasto com despesas operacionais e percentual da Fundação Athos Bulcão, que 4586 

foi cento e dezoito mil e uns quebrados. Faltam 4 milhões, que faltam o Ministério 4587 

liberar, que não foram liberados. Além dos 4 milhões, que já estavam destinados 2,9 4588 

milhões para o Carequinha 2008, que é esse valor que estamos aguardando agora. Um 4589 

milhão para reformulação da Escola Nacional de Circo foi aprovado ainda nesse 4590 

mandato... foi apresentado um projeto pela Presidência e foi aprovado pelo Ministério, 4591 

além disso, um valor de 700 mil para reforma da Escola Nacional de Circo. Esses 4 4592 

milhões mais esses 700 mil ainda não saíram. Entrou para a Escola Nacional de Circo 4593 

duzentos e vinte e nove mil e quinhentos, que foi recursos da Petrobrás, que estão 4594 

sendo gastos em material para aquisição. Se vocês quiserem, depois eu mando essas 4595 

informações por e-mail para vocês. Eu vou ter de ir. 4596 

 4597 

(Voz fora do microfone.) 4598 

 4599 

A Sra. Alessandra Brantes (Coordenação Nacional de Circo): 4600 

Prorrogação? Ah, do prazo. Algumas bolsas de números, isso aconteceu com números 4601 

em especial, pediram uma prorrogação maior. No edital tem uma cláusula 10, que abre 4602 

essa exceção, só que estava travado. A gente vai se falando. Beijo. 4603 

 4604 

O Sr. José Wilson Leite (Representante das Escolas de Circo): 4605 

Antes do Gustavo continuar ali, eu queria fazer uma recomendação. Eu gostaria de 4606 

passar aqui que fosse aberto um edital para transformar circos em pontos de cultura. Eu 4607 
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gostaria que isso fosse colocado. Circos que são fixos ou mesmo circos itinerantes 4608 

fossem pontos de cultura. Eu acho muito importante que isso seja... 4609 

 4610 

O Sr. Gustavo Vidigal (Coordenador Geral do CNPC): 4611 

Então essa é uma outra recomendação. É o seguinte. Como funcionam as 4612 

recomendações? Vocês vão concentrar as recomendações na Alice e ela vai 4613 

encaminhar ao Conselho. A mesma coisa para o Márcio. É um pedido de audiência o 4614 

que vocês vão fazer. Tanto o pedido de um edital que contemple as necessidades do 4615 

circo e essa outra audiência. 4616 

 4617 

A Sra. Alice Viveiros de Castro (Representante do Circo no CNPC): 4618 

Já fizemos algumas outras recomendações aqui... 4619 

 4620 

O Sr. Gustavo Vidigal (Coordenador Geral do CNPC): 4621 

Exatamente, tem de consolidar tudo isso. 4622 

 4623 

A Sra. Alice Viveiros de Castro (Representante do Circo no CNPC): 4624 

Podemos voltar para isso para poder formatar. 4625 

 4626 

O Sr. Gustavo Vidigal (Coordenador Geral do CNPC): 4627 

Todas aquelas demandas... Tudo bem. Se bem que... 4628 

 4629 

A Sra. Alice Viveiros de Castro (Representante do Circo no CNPC): 4630 

Eu faço um e-mail fazendo a sugestão do ponto de cultura, acho que está aprovado por 4631 

todo mundo e uma linha especial. Não é só isso. Como eu não tive a preocupação de 4632 

ficar anotando todas as recomendações que foram feitas aqui (fora do microfone). 4633 

 4634 

O Sr. Tetê Catalão (Assessoria Especial do Ministro): 4635 

Pois é. São dois níveis de recomendações. As emergenciais, urgentíssimas, para 4636 

ontem, e essas para médio prazo. Não tem nenhuma de longo prazo. 4637 

 4638 

O Sr. Gustavo Vidigal (Coordenador Geral do CNPC): 4639 

A questão dos animais é curto, curtíssimo prazo. 4640 

 4641 
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(Voz fora do microfone.) 4642 

 4643 

O Sr. Tetê Catalão (Assessoria Especial do Ministro): 4644 

Principalmente porque nos pontos de cultura é que tem a cultura digital e precisa de 4645 

documentação e registro desses mestres que estão ficando velhos. 4646 

 4647 

(Voz fora do microfone.) 4648 

 4649 

O Sr. Gustavo Vidigal (Coordenador Geral do CNPC): 4650 

Na verdade, a Janaína é muito mais eficiente. Ela já fez aqui a compilação das 4651 

recomendações. Mas o que podemos fazer? Entregamos para vocês agora, vocês 4652 

levam, dão uma lida, segunda-feira encaminham... tem muita coisa repetida. Segunda-4653 

feira vocês encaminham, mas essa dinâmica vocês combinam entre vocês. A Alice vai 4654 

encaminhar formalmente para nós, para o Conselho. No dia tal, fizemos a reunião do 4655 

colegiado setorial e as seguintes recomendações foram requisitadas e aí manda. No 4656 

caso do Plano de Cultura acho que não é tão urgente, porque entra nessas políticas de 4657 

médio e longo prazo. Agora, o dos animais é urgente. Tem uma outra que é urgente 4658 

também que é a questão dos prefeitos, que dialoga diretamente.  4659 

 4660 

A Sra. Joelma Costa (Representante dos Artistas): 4661 

O circo como patrimônio cultural já contribui para essa coisa dos prefeitos também. 4662 

Porque a partir do momento que for reconhecido como patrimônio cultural... 4663 

 4664 

(Voz fora do microfone.) 4665 

 4666 

O Sr. Tetê Catalão (Assessoria Especial do Ministro): 4667 

A reunião de prefeitos, não sabemos ainda... não temos domínio sobre a pauta da 4668 

reunião de prefeitos. Vamos entrar, se for possível, inclusive. É uma reunião específica. 4669 

 4670 

O Sr. José Wilson Leite (Representante das Escolas de Circo): 4671 

Eu participei de uma reunião de prefeitos, onde havia 700 prefeitos, em Gramado no 4672 

Rio Grande do Sul. Fomos eu e Humberto Braga, da Funarte. Foi uma reunião muito 4673 

importante. Na época deu um impulso. Os prefeitos nos receberam muito bem. No meio 4674 

da reunião distribuímos panfletos com as reivindicações e foi muito bem aceito. 4675 
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O Sr. Gustavo Vidigal (Coordenador Geral do CNPC): 4676 

O que poderíamos fazer é o seguinte. Nessas recomendações vocês frisam bastante a 4677 

coisa dos prefeitos e aí pensamos uma estratégia a partir do Conselho. 4678 

 4679 

O Sr. Tetê Catalão (Assessoria Especial do Ministro): 4680 

Para isso, Alice, tem de atualizar o conteúdo da cartilha. Porque parece que está 4681 

dividido no conteúdo da cartilha. A Funarte fez uma parte e tem outro conteúdo. 4682 

 4683 

(Voz fora do microfone.) 4684 

 4685 

O Sr. Tetê Catalão (Assessoria Especial do Ministro): 4686 

A outra é direta aos prefeitos em si. 4687 

 4688 

(Voz fora do microfone.) 4689 

 4690 

A Sra. Joelma Costa (Representante dos Artistas): 4691 

O Guia do Cidadão Circense a gente apresentou proposta e elencou os tópicos a 4692 

serem... tem um e-mail desse tamanho, uma coisa assim. 4693 

 4694 

A Sra. Alice Viveiros de Castro (Representante do Circo no CNPC): 4695 

A reunião dos prefeitos, aparentemente, é em novembro. Nós estamos no meio de 4696 

outubro, já na parte final de outubro. O que está acontecendo? Esse texto que a 4697 

Funarte está preparando, além de ter problemas, por exemplo, ele não toca na questão 4698 

dos animais, porque isso foi uma orientação da diretoria de artes cênicas da Funarte, 4699 

que a Funarte não distribuiria nem esse texto nem na cartilha do guia do cidadão 4700 

circense entraria a questão dos animais, uma coisa que nós aqui do colegiado estamos 4701 

colocando de outra maneira. Ele não foi discutido por nós. Então não podemos entregar 4702 

aos prefeitos um texto que não lemos, não debatemos, não propusemos. Me parece 4703 

que essa ação com os prefeitos será muito mais, num primeiro momento, uma primeira 4704 

chegada, um impacto. O circo existe, prefeitos precisam pensar o circo. Aí vem o 4705 

colegiado do CNPC colocando para os seus membros prefeitos como podemos agilizar 4706 

isso e transformar isso num grupo de trabalho, numa coisa mais substancial. Essa 4707 

primeira me parece mais uma ação. Distribuir papelzinho, distribuir, o cara chega lá e 4708 

tem um circo, um troço que fala ah o circo. Não é uma cartilha. 4709 
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O Sr. Tetê Catalão (Assessoria Especial do Ministro): 4710 

A questão dos animais precisa ser equalizada do ponto de vista do Governo, junto ao 4711 

Ibama. 4712 

 4713 

A Sra. Alice Viveiros de Castro (Representante do Circo no CNPC): 4714 

Você leu o texto? Chegou a ler? 4715 

 4716 

O Sr. Tetê Catalão (Assessoria Especial do Ministro): 4717 

Não deu tempo. 4718 

 4719 

A Sra. Alice Viveiros de Castro (Representante do Circo no CNPC): 4720 

Então, o que eu queria propor é, no caso de vocês não terem nada contra, o que está 4721 

escrito dos animais... está contigo o texto? Vamos ler aqui agora. (Fora do microfone). 4722 

Começa falando da importância do circo. Excelentíssimos senhores prefeitos, que têm a 4723 

responsabilidade de administrar os municípios deste país, recebam o circo de braços 4724 

abertos. A primeira parte fala do que é esse artista, que precisa de um terreno bem 4725 

nivelado, fácil. Aí vem aqui o ponto polêmico. É assim: senhoras e senhores 4726 

responsáveis pelo cumprimento das leis em seus municípios. Não se deixem pressionar 4727 

por denúncias inverídicas e nem por modismos irresponsáveis. Protejam os animais do 4728 

circo. Saibam que os domadores e adestradores são profissionais reconhecidos por lei, 4729 

que conhecem suas responsabilidades e que amam seus animais com quem convivem 4730 

diariamente. Desde as primeiras décadas do século passado, o treinamento dos 4731 

animais deixou de ser baseado em castigos e chicotes. Desde estudos do russo Pavlov, 4732 

os animais de circo são treinados através do método de recompensa e afeto. Esses 4733 

mesmos métodos são usados para os animais que atuam no cinema, na publicidade e 4734 

na televisão. Os animais que se apresentam nos picadeiros são todos nascidos em 4735 

cativeiro e controlados pelo Ibama. Da mesma forma que a legislação pune os maus 4736 

tratos aos animais, as organizações que representam os empresários e artistas de circo 4737 

estão atentas para denunciar qualquer atitude prejudicial aos animais, mas, senhoras e 4738 

senhores prefeitos, não sancionem leis que, sem respeitar a constituição, tentam abolir 4739 

os animais do circo. Lembrem-se da alegria das crianças e dos adultos diante dos 4740 

macacos, elefantes e cavalos. Muitos deles só têm a oportunidade de conhecer esses 4741 

animais através do circo. Prefeitos e prefeitas, apóiem os artistas itinerantes. Então, na 4742 

verdade, ele clama, é um texto meio... (fora do microfone). 4743 
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O Sr. Tetê Catalão (Assessoria Especial do Ministro): 4744 

É uma questão de avaliação interna é... 4745 

 4746 

A Sra. Alice Viveiros de Castro (Representante do Circo no CNPC): 4747 

O que eu recomendo é que (vozes simultâneas). 4748 

 4749 

O Sr. Gustavo Vidigal (Coordenador Geral do CNPC): 4750 

Nós estamos dando um passo além. Vamos fazer essa reunião com o pessoal do 4751 

Ibama, do Conama e do Gabinete do Ministro e... 4752 

 4753 

O Sr. Tetê Catalão (Assessoria Especial do Ministro): 4754 

Podemos conseguir a adesão... 4755 

 4756 

A Sra. Alice Viveiros de Castro (Representante do Circo no CNPC): 4757 

Tudo bem, a idéia é que material é esse que temos para os prefeitos. 4758 

 4759 

O Sr. Tetê Catalão (Assessoria Especial do Ministro): 4760 

É isso aí. Será um terceiro material, não será a cartilha não. 4761 

 4762 

O Sr. Gustavo Vidigal (Coordenador Geral do CNPC): 4763 

Tem de tirar aqui quem vai para a reunião com o Ibama. 4764 

 4765 

O Sr. Cláudio Barreto (Representante do Circo Social):  4766 

Eu acho que tem de ir gente com capacidade de negociação. Porque senão vai 4767 

radicalizar... 4768 

 4769 

O Sr. Tetê Catalão (Assessoria Especial do Ministro): 4770 

Esse é um terreno que está minado passionalmente. Está passionalmente minado. Tem 4771 

de chegar com argumentações bastante... 4772 

 4773 

O Sr. Márcio Stankowich (Representante dos Circos de Lona): 4774 

Eu digo o seguinte, o Tetê estava falando comigo ali na... ele falou a palavra mais certa 4775 

que existe. O pessoal está contaminado. Eles estão contaminados. Então, é 4776 

importantíssimo... não sei se o Ministro do meio ambiente vai tentar falar porque ele é 4777 
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contra os animais de circo. Ele fez a lei no Rio de Janeiro. Inclusive o Zé Wilson foi com 4778 

meu pai, na época, conversar com ele e foi tratado muito mal, o pessoal de circo, ele 4779 

tratou, porque ele como vereador na época, deputado estadual, e agora que ele é 4780 

ministro, eu não sei, mas tudo é válido. 4781 

 4782 

A Sra. Alice Viveiros de Castro (Representante do Circo no CNPC): 4783 

Eu tive uma conversa também com o Minc há relativamente pouco tempo, uma 4784 

coincidência familiar. Meu irmão é advogado pessoal dele. E aí proporcionou uma 4785 

conversa e ele entende que a questão é nós fazermos também o nosso lobby. É 4786 

argumentação. Ele não tem esse problema. Na verdade, dentro do Ibama, dos técnicos, 4787 

eles sabem perfeitamente que a questão... o buraco é muito mais embaixo, que a 4788 

questão da defesa dos animais é muito mais forte. Acontece, que existe uma pregação 4789 

nacional, como vocês viram, puseram na porta do seu circo, e qualquer político reage a 4790 

pressões. Então eles fazem pressões inteligentes. De amigos meus eu recebo e-mails 4791 

com filmagens de 800 anos atrás, escrito: foi feito no circo Stampovitch. Eu procurei e 4792 

não achei nenhum Stampovitch. 4793 

 4794 

O Sr. Tetê Catalão (Assessoria Especial do Ministro): 4795 

Eu fiquei de enviar para o Márcio um filme onde a Avon é criminalizada pelos usos que 4796 

os animais, como as cobaias são tratadas para fazer cosméticos. É uma das maiores 4797 

atrocidades que podem ocorrer, mas a Avon, Channel, não são... 4798 

 4799 

A Sra. Alice Viveiros de Castro (Representante do Circo no CNPC): 4800 

Tem uma discussão científica. A comunidade científica está sendo pressionada a parar 4801 

de usar animais em pesquisa científica e particularmente eu acho uma loucura. Eu já 4802 

assinei também. Há a questão dos animais de laboratório. 4803 

 4804 

O Sr. Tetê Catalão (Assessoria Especial do Ministro): 4805 

Temos de sair da histeria, que é uma espécie de histeria. Só sai com argumentos. 4806 

 4807 

A Sra. Alice Viveiros de Castro (Representante do Circo no CNPC): 4808 

Se você pudesse garantir, eu não tenho condições pessoais de vir a essa reunião. Eu 4809 

gostaria de poder vir junto também com o Vladmir. Já encaminhei uma discussão com o 4810 

Ibama nesse sentido. 4811 
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O Sr. Gustavo Vidigal (Coordenador Geral do CNPC): 4812 

Eu acho que vocês têm de fazer uma sugestão. Não adianta virem dez. 4813 

 4814 

O Sr. Márcio Stankowich (Representante dos Circos de Lona): 4815 

Dois. Se a Alice puder vir conosco, será um prazer. 4816 

 4817 

O Sr. Gustavo Vidigal (Coordenador Geral do CNPC): 4818 

Quem é o Vladmir? 4819 

 4820 

A Sra. Alice Viveiros de Castro (Representante do Circo no CNPC): 4821 

Vladmir Spernega é suplente da câmara. 4822 

 4823 

O Sr. Márcio Stankowich (Representante dos Circos de Lona): 4824 

Ele era o gerente de todos os circos do Beto Carreiro. 4825 

 4826 

A Sra. Alice Viveiros de Castro (Representante do Circo no CNPC): 4827 

Ele é um cara que vem discutindo essa questão dos animais há muito tempo. Ele tem 4828 

uma expertise. 4829 

 4830 

O Sr. Gustavo Vidigal (Coordenador Geral do CNPC): 4831 

Está bem, então, três pessoas. Então encaminha o ofício para nós. É uma 4832 

recomendação específica. Na verdade, não é sua, é do colegiado. Você fala assim... 4833 

você só encaminha. 4834 

 4835 

O Sr. Márcio Stankowich (Representante dos Circos de Lona): 4836 

O Ministério da Cultura vai apoiar... 4837 

 4838 

(Vozes simultâneas.) 4839 

 4840 

O Sr. Gustavo Vidigal (Coordenador Geral do CNPC): 4841 

Nós vamos marcar a reunião e aí o que vamos fazer? Vocês vão mandar a 4842 

recomendação. 4843 

 4844 

O Sr. Luiz Carlos Vasconcelos (Representante da Região Nordeste): 4845 
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Por questões de horário de vôo eu e a Alessandra estamos saindo. Fica um beijo para 4846 

todos. 4847 

 4848 

(Vozes simultâneas.) 4849 

 4850 

O Sr. Gustavo Vidigal (Coordenador Geral do CNPC): 4851 

Ela vai mandar e nós vamos mandar para o Meio Ambiente convocando o Conselho 4852 

Nacional deles, o Conselho Nacional e todo mundo mais. Nós vamos todos na reunião. 4853 

 4854 

O Sr. Cláudio Barreto (Representante do Circo Social):  4855 

Aprovado isso... 4856 

 4857 

A Sra. Alice Viveiros de Castro (Representante do Circo no CNPC): 4858 

Só para deixar claro, Gustavo. O meu papel aqui como está inclusive proposto aqui... 4859 

 4860 

O Sr. Márcio Stankowich (Representante dos Circos de Lona): 4861 

Dia quatro, viu, Alice?  4862 

 4863 

O Sr. Gustavo Vidigal (Coordenador Geral do CNPC): 4864 

Não. Dia quatro é a audiência lá. Nós vamos fazer essa reunião antes. 4865 

 4866 

O Sr. Tetê Catalão (Assessoria Especial do Ministro): 4867 

Alice, agora, por favor, não antecipa esse documento na recomendação não. Na 4868 

argumentação, para pedir audiência. A audiência tem de ser mais seca e sucinta 4869 

possível, apenas para o Ministério usar. Essa argumentação guarda para a audiência 4870 

propriamente dita. 4871 

 4872 

A Sra. Alice Viveiros de Castro (Representante do Circo no CNPC): 4873 

Eu vou colocar assim, o problema que está acontecendo, nesse momento, existem 4874 

diversas leis propondo essas questões, que tratam isso... 4875 

 4876 

O Sr. Márcio Stankowich (Representante dos Circos de Lona): 4877 

Alice, passa particular. Não passa aberto, não, porque pode nos prejudicar, entendeu? 4878 

 4879 
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A Sra. Alice Viveiros de Castro (Representante do Circo no CNPC): 4880 

Tudo bem. 4881 

 4882 

O Sr. Tetê Catalão (Assessoria Especial do Ministro): 4883 

É um lobby lícito. O lobby é lícito. 4884 

 4885 

A Sra. Alice Viveiros de Castro (Representante do Circo no CNPC): 4886 

Se você bota dentro do Circomunicando, você tem inimigos, tem gente que está sendo 4887 

vendida e comprada pelos olheiros. Só uma coisa, eu não fiz a pergunta da minha 4888 

função. A minha função será pegar, receber esse material que a Janaína fez, o que foi 4889 

votado aqui... 4890 

 4891 

O Sr. Gustavo Vidigal (Coordenador Geral do CNPC): 4892 

Todo mundo vai ver, todo mundo está lendo. Eles têm até segunda-feira para fazer 4893 

modificação com sugestões. Viu, Jana? Era legal mandar um arquivo digital para todos, 4894 

para facilitar o trabalho. Aí segunda-feira manda todas as contribuições. Aí você 4895 

encaminha formalmente para nós. 4896 

 4897 

A Sra. Alice Viveiros de Castro (Representante do Circo no CNPC): 4898 

O que me cabe é isso, certo? Encaminha dizendo: na reunião do dia tal, foi colocada tal 4899 

coisa e a audiência... 4900 

 4901 

O Sr. Rodrigo Mateus (Representante do Estado de São Paulo): 4902 

Desculpa, qual é o trabalho que devemos fazer sobre esse documento? Mexer nas 4903 

próprias sugestões, comentar as sugestões dos outros, ou detonar o que discordamos? 4904 

 4905 

O Sr. Gustavo Vidigal (Coordenador Geral do CNPC): 4906 

Não. As próprias contribuições. 4907 

 4908 

O Sr. Tetê Catalão (Assessoria Especial do Ministro): 4909 

Tem sobreposições ali, também. Tem duas coisas falando a mesma... 4910 

 4911 

O Sr. Gustavo Vidigal (Coordenador Geral do CNPC): 4912 
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Aí a Alice vai dar uma sistematizada, vai tirar o que é igual, mas só isso e encaminha 4913 

para nós. Agora, tem outra tarefa aqui que é o seguinte. Vocês precisam ler o tema de 4914 

recomendação para fazer o envio para o grupo de trabalho. Vou pedir para o Marcelo... 4915 

ah, não, quem vai ler? Rodrigo vai ler. 4916 

 4917 

O Sr. Rodrigo Mateus (Representante do Estado de São Paulo): 4918 

Não vai dar para entender nada, mas tudo bem. A câmara setorial de circo, nesta data 4919 

reunida em assembléia, se manifesta acerca da composição e atribuições dos 4920 

Colegiados Setoriais, órgãos integrantes da estrutura do Conselho Nacional de Política 4921 

Cultural – CNPC, com vistas a fornecer subsídio ao Grupo de Trabalho, constituído para 4922 

esse fim específico e, considerando o Decreto 5.520/05, que cria os Colegiados 4923 

Setoriais, instâncias pertencentes à estrutura do Conselho Nacional de Política Cultural 4924 

– CNPC; considerando que os Colegiados Setoriais serão o produto de uma transição 4925 

do modelo de Câmaras Setoriais, atualmente instâncias de representação de cada 4926 

segmento artístico-cultural; considerando que o Conselho Nacional de Política Cultural, 4927 

instituiu um Grupo de Trabalho para propor alterações ao Regimento Interno do CNPC, 4928 

especificamente no que se refere à composição e atribuições dos Colegiados Setoriais: 4929 

1) recomenda a aprovação das alterações indicadas pelo Grupo de Trabalho, no 4930 

relatório preliminar apresentado na reunião ordinária do Conselho Nacional de Política 4931 

Cultural, em 3 e 4 de junho de 2008, no que diz respeito ao art. 9º, incisos II, IV, VI, VII, 4932 

VIII, IX, X, XI, XII e XIV, art. 10, parágrafos, 6º e 7º, art. 19, parágrafo 2º, art. 21, 4933 

parágrafos 4º e 5º, art. 33, art. 34 e art. 51, todos do Regimento Interno do CNPC; 2) 4934 

recomenda que a composição dos Colegiados Setoriais seja mantida conforme a 4935 

redação original constante no regimento interno do CNPC de acordo com a definição a 4936 

seguir exposta: I) representantes do Poder Público; II) representantes da sociedade civil 4937 

organizada através dos fóruns; III) representantes das associações representativas de 4938 

agentes artísticos, culturais e formativos organizadas em âmbito nacional e/ou 4939 

representantes por fóruns de categorias ou segmentos. Está claro? Mantém a tripartite, 4940 

só que o terceiro é ou um ou outro ou os dois. 4941 

 4942 

A Sra. Alice Viveiros de Castro (Representante do Circo no CNPC): 4943 

O que conseguimos aqui? Conseguimos uma aliança com a música, me parece. Esse 4944 

termo tem de ser geral para todos: dança, artesanato, afro-brasileiros, artes digitais, etc. 4945 

Então, como em algumas áreas as entidades são da maior importância, mantemos isso, 4946 
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mas botamos e/ou. A questão dos segmentos, temos de nos organizar. Por exemplo, no 4947 

caso de circo social, vocês não têm uma associação, mas existe uma organização. 4948 

 4949 

O Sr. Cláudio Barreto (Representante do Circo Social): 4950 

Temos uma organização. Aliás, é a maior organização nacional. 4951 

 4952 

A Sra. Alice Viveiros de Castro (Representante do Circo no CNPC): 4953 

Você entendeu o que eu quis dizer? Na verdade, vocês já têm um fórum. Cabe também 4954 

a outros segmentos irem criando seus fóruns a partir desse... 4955 

 4956 

O Sr. Rodrigo Mateus (Representante do Estado de São Paulo): 4957 

O que você está dizendo é que a rede se insere na categoria de fórum. 4958 

 4959 

O Sr. Marcelo Veiga (Equipe do CNPC): 4960 

O importante é vocês estarem contemplados aqui. Por quê? A busca por um termo 4961 

adequado que contemple todas as câmaras e todos os colegiados vai ser do grupo de 4962 

trabalho, então vocês, estando contemplados aqui é o que interessa realmente. Depois, 4963 

a sistematização... 4964 

 4965 

A Sra. Alice Viveiros de Castro (Representante do Circo no CNPC): 4966 

Eu já estou sugerindo um passo adiante... veja bem... 4967 

 4968 

O Sr. Cláudio Barreto (Representante do Circo Social):  4969 

Não é fórum não. Nesse caso, abriram três como associações em âmbito nacional. No 4970 

dois tem fóruns, não é isso? No dois, tem representantes da sociedade civil organizada 4971 

através de fóruns. Não é o caso. Suas regionais. 4972 

 4973 

A Sra. Alice Viveiros de Castro (Representante do Circo no CNPC): 4974 

Não sei se cabe aqui, porque senão teríamos de colocar regionais, ou macrorregionais, 4975 

ou... 4976 

 4977 

O Sr. Rodrigo Mateus (Representante do Estado de São Paulo): 4978 

A questão aqui é deixar amplo. Pressupõe isso. Os representantes regionais. 4979 

 4980 
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A Sra. Alice Viveiros de Castro (Representante do Circo no CNPC): 4981 

Deixar aberto, entendeu? O que estamos tentando é fazer uma amplitude. Eu estou 4982 

querendo passar para os colegas que vamos ter esse trabalho de juntar, então se 4983 

chegarmos com uma proposta com um aliado, um grupo que também entende, já 4984 

facilitamos. Foi por isso que vocês leram para nós a proposta da música. A música 4985 

também vai entender. 4986 

 4987 

O Sr. Cláudio Barreto (Representante do Circo Social): 4988 

Não tem como colocar um elemento aqui garantindo as especificidades de cada um dos 4989 

colegiados? Por exemplo, estamos falando da estrutura da música, mas não é 4990 

exatamente a mesma coisa da nossa. A nossa vai ser diferenciada. Podemos colocar 4991 

isso. Vai garantir essas três áreas grandes, mas tem de ter o específico. Estou 4992 

propondo um parágrafo. 4993 

 4994 

O Sr. Rodrigo Mateus (Representante do Estado de São Paulo): 4995 

Eu acho bom. Acho importante. 4996 

 4997 

O Sr. Marcelo Veiga (Equipe do CNPC): 4998 

Podemos pensar um parágrafo do artigo 10. Imaginando uma redação genérica, como 4999 

ele propõe, bem genérico e garantindo a especificidade de cada segmento. Vocês 5000 

querem discutir essa redação? Acho que é o momento. 5001 

 5002 

O Sr. Rodrigo Mateus (Representante do Estado de São Paulo): 5003 

Sabe o que seria o ideal? Que você fizesse um esboço, aí apresentamos. 5004 

 5005 

O Sr. Rodrigo Mateus (Representante do Estado de São Paulo): 5006 

Posso só terminar, então? 5007 

 5008 

A Sra. Alice Viveiros de Castro (Representante do Circo no CNPC): 5009 

Esse texto é muito simples. Recomenda que seja garantida a especificidade a cada 5010 

colegiado de cada colegiado setorial e se garanta... recomenda que a estrutura 5011 

represente... garanta a especificidade de cada colegiado. É uma recomendação. O 5012 

termo não está jurídico, não está em parágrafo nem artigo. 5013 

 5014 
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O Sr. Rodrigo Mateus (Representante do Estado de São Paulo): 5015 

E aí, o item 3 recomenda ainda que seja excluído o termo paridade do parágrafo 4 do 5016 

artigo 10 do regimento interno do CNPC, conforme a redação original e ele me explicou 5017 

que esse conforme a redação original pressupõe que o artigo volta, porque o grupo de 5018 

trabalho tinha excluído. Então, na verdade, propomos que volte e que seja... e aí ele 5019 

fica para compor as três áreas, o Ministro de Estado da Cultura poderá indicar pessoas 5020 

de notório saber, procurando manter o equilíbrio das regiões e dos segmentos 5021 

pertinentes ao setor. 5022 

 5023 

O Sr. Marcelo Veiga (Equipe do CNPC): 5024 

Fiz aqui bem simples. Recomenda que a composição dos colegiados respeite a 5025 

diversidade de cada segmento. Tinha mais uma palavra que você tinha dito que eu não 5026 

me lembro. Especificidade, talvez? 5027 

 5028 

O Sr. Rodrigo Mateus (Representante do Estado de São Paulo): 5029 

Diversidade está bom. 5030 

 5031 

O Sr. Marcelo Veiga (Equipe do CNPC): 5032 

Aí eu já faço a alteração e encaminho para o grupo de trabalho. 5033 

 5034 

A Sra. Alice Viveiros de Castro (Representante do Circo no CNPC): 5035 

Isso era a grande discussão. 5036 

 5037 

O Sr. João Carlos Artigos (Representante de Grupos e Trupes): 5038 

Posso fazer uma pergunta aos colegas? 5039 

 5040 

(Vozes fora do microfone.) 5041 

 5042 

O Sr. João Carlos Artigos (Representante de Grupos e Trupes): 5043 

Eu queria pedir também que uma moção solidária dos companheiros. No estado do Rio 5044 

de Janeiro. 5045 

 5046 

O Sr. Cláudio Barreto (Representante do Circo Social): 5047 

Eu estou pedindo a palavra há uma hora para pedir exatamente isso. 5048 
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O Sr. João Carlos Artigos (Representante de Grupos e Trupes): 5049 

Mentira! Na hora que eu falei, o cara... A gente no rio está enfrentando uma discussão 5050 

porque saiu um edital de fomento... 5051 

 5052 

(Voz fora do microfone.) 5053 

 5054 

O Sr. João Carlos Artigos (Representante de Grupos e Trupes): 5055 

Eu sei, mas era legal... E aí? 5056 

 5057 

A Sra. Alice Viveiros de Castro (Representante do Circo no CNPC): 5058 

Eu sei. Estou sacaneando. Pega o telefone e liga, pô! 5059 

 5060 

O Sr. João Carlos Artigos (Representante de Grupos e Trupes): 5061 

Eu ia fazer isso, mas isso tem um sentido da nossa mobilização. 5062 

 5063 

A Sra. Alice Viveiros de Castro (Representante do Circo no CNPC): 5064 

Olha só. Eu liguei para falar. O bicho está pegando e queremos uma reunião. 5065 

 5066 

O Sr. João Carlos Artigos (Representante de Grupos e Trupes): 5067 

Eu pensei isso também, mas está rolando uma carta na internet e aí... acho que isso na 5068 

verdade vai mostrar um pouco a força do segmento. O circo ficou fora. O teatro de rua 5069 

entrou e o circo estava fora do... 5070 

 5071 

(Voz fora do microfone.) 5072 

 5073 

O Sr. Cláudio Barreto (Representante do Circo Social):  5074 

São sete e meio. Sete ponto sete. 5075 

 5076 

O Sr. João Carlos Artigos (Representante de Grupos e Trupes): 5077 

Eu até já mandei por e-mail porque tem uma carta que era legal inclusive aqui as outras 5078 

entidades... 5079 

 5080 

O Sr. Rodrigo Mateus (Representante do Estado de São Paulo): 5081 

Só para o estado do Rio? Tem de ter para São Paulo também. 5082 
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 5083 

O Sr. João Carlos Artigos (Representante de Grupos e Trupes): 5084 

Só para o estado do Rio. São Paulo tem mais, né? Falando sério. Seria importante esse 5085 

respaldo nacional aqui desse movimento que está no Rio porque o circo ficou de fora lá. 5086 

Acho que temos uma interlocução razoável com essa nova administração, mas acho 5087 

que mostra uma força... que foi assim que o teatro de rua conseguiu, estava fora... 5088 

 5089 

(Voz fora do microfone.) 5090 

 5091 

O Sr. João Carlos Artigos (Representante de Grupos e Trupes): 5092 

Eu até ajudei a escrever a carta. 5093 

 5094 

O Sr. José Wilson Leite (Representante das Escolas de Circo): 5095 

É lei? 5096 

 5097 

O Sr. João Carlos Artigos (Representante de Grupos e Trupes): 5098 

Ainda não. 5099 

 5100 

(Voz fora do microfone.) 5101 

 5102 

O Sr. José Wilson Leite (Representante das Escolas de Circo): 5103 

É porque em São Paulo é lei. 5104 

 5105 

O Sr. João Carlos Artigos (Representante de Grupos e Trupes): 5106 

Mas essa foi a discussão. Esse é o caminho. É porque na verdade o estado está 5107 

acordando de um sono de oito anos. Tivemos essa infelicidade do divino... 5108 

 5109 

O Sr. José Wilson Leite (Representante das Escolas de Circo): 5110 

Em São Paulo nós temos também o ICMS para o circo.  5111 

 5112 

O Sr. João Carlos Artigos (Representante de Grupos e Trupes): 5113 

Essa discussão está mais avançada. Já mudou... já voltou e agora está muito melhor. 5114 

Na lei contempla o circo. 5115 

 5116 
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A Sra. Joelma Costa (Representante dos Artistas): 5117 

Outra questão é sobre aquele edital da Funarte de pesquisa, que saiu da pesquisa das 5118 

artes e que o circo também não estava contemplado nesse edital. 5119 

 5120 

A Sra. Alice Viveiros de Castro (Representante do Circo no CNPC): 5121 

Olha só. Eu acho que temos de fazer um caderninho só de críticas à Funarte. Isso foi 5122 

um edital lançado... 5123 

 5124 

O Sr. Gustavo Vidigal (Coordenador Geral do CNPC): 5125 

Eu acho que não adianta... 5126 

 5127 

A Sra. Alice Viveiros de Castro (Representante do Circo no CNPC): 5128 

Não adianta mais. Eu acho que é uma coisa muito séria. Na verdade, responde por um 5129 

tipo de pensamento. Foi lançado um edital de pesquisa para circo com uma bolsa de 20 5130 

mil reais. Passa-se um tempo lança-se um edital de pesquisa das artes integradas e 5131 

cita teatro, dança... e não cita circo e aí a bolsa é de 30 mil. Aí, dentro, quando você lê o 5132 

edital, não dá para colocar circo, a não ser que você faça um trabalho de teatro-circo, 5133 

ou de dança-circo. Mas aí você vai ter de integrar o teu trabalho. O circo mesmo não 5134 

está contemplado. Esse tipo de visão... hoje, ao contrário, a Petrobrás lançou ontem um 5135 

edital onde o circo entrou. 5136 

 5137 

O Sr. Tetê Catalão (Assessoria Especial do Ministro): 5138 

Aqui em Brasília vocês têm uma jurisprudência que foi uma luta para implantar o Fundo 5139 

de Arte e Cultura da cidade. Eu estava na Secretaria de Cultura. Nós fizemos três 5140 

audiências públicas para legitimar e colocar como linguagem o circo, porque não era 5141 

nem reconhecido como linguagem. Aqui teve um saldo de 2 para 28 milhões. Eu era o 5142 

subsecretário de políticas culturais. Através de três audiências públicas, circo e cultura 5143 

popular foram reconhecidos como linguagem.  5144 

 5145 

O Sr. João Carlos Artigos (Representante de Grupos e Trupes): 5146 

Nós vibramos nacionalmente. 5147 

 5148 

O Sr. Tetê Catalão (Assessoria Especial do Ministro): 5149 
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Isso é importante fazer essa jurisprudência, contando que essa história está 5150 

acontecendo e avançando institucionalmente. 5151 

 5152 

O Sr. Cláudio Barreto (Representante do Circo Social): 5153 

Eu queria voltar um pouco à questão... 5154 

 5155 

O Sr. João Carlos Artigos (Representante de Grupos e Trupes): 5156 

Eu posso repassar o e-mail dessas pessoas que está circulando na internet. 5157 

 5158 

O Sr. Cláudio Barreto (Representante do Circo Social): 5159 

Não, antes, agora mesmo, tirar, sair com uma posição. Eu acho importante. Podemos 5160 

ler... tem duas possibilidades aqui, mas acho importante referendarmos. Tem um monte 5161 

de gente do Rio que está aqui, mas a classe lá está se organizando, já marcou uma 5162 

reunião, já lançou uma carta com um monte de assinatura. Acho que seria importante... 5163 

estou propondo ler a carta e se todos concordam com os termos da carta, assiná-la 5164 

como câmara setorial de circo, ou então, escrever uma outra... 5165 

 5166 

A Sra. Alice Viveiros de Castro (Representante do Circo no CNPC): 5167 

Reunidos em Brasília, dia tal, a câmara setorial de circo... 5168 

 5169 

(Vozes simultâneas.) 5170 

 5171 

O Sr. Cláudio Barreto (Representante do Circo Social): 5172 

Posso ler rapidinho? 5173 

 5174 

O Sr. Gustavo Vidigal (Coordenador Geral do CNPC): 5175 

Só para vocês terem um cuidado. Tudo o que é formal, para sair do colegiado, para ter 5176 

validade, precisa vir para o Conselho Nacional e o Conselho Nacional encaminha para 5177 

os espaços. Senão vai ter um monte de gente falando em nome do colegiado e isso não 5178 

vai ter... 5179 

 5180 

O Sr. Cláudio Barreto (Representante do Circo Social): 5181 

Não. Podemos fazer, então, os abaixo... 5182 

 5183 
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(Voz fora do microfone.) 5184 

 5185 

O Sr. Cláudio Barreto (Representante do Circo Social): 5186 

Nós estamos reunidos como câmara setorial de circo ainda hoje. Não tem isso de 5187 

regimento novo.  5188 

 5189 

(Voz fora do microfone.) 5190 

 5191 

O Sr. Cláudio Barreto (Representante do Circo Social): 5192 

Ou é isso, ou então, no pior dos casos, podemos colocar os abaixo assinantes, 5193 

reunidos por ocasião da câmara setorial de circo, em Brasília, apóiam, né? É importante 5194 

o peso político que dá isso. Então, excelentíssima Senhora Secretária de Estado e de 5195 

Cultura, as organizações, grupos, articulações, companhias, artistas e produtores que 5196 

atuam nos mais variados elos do fazer circense no Estado do Rio de Janeiro (formação, 5197 

produção, difusão e fruição) vêm a presença de V.Exa. para parabenizá-la e à sua 5198 

gestão, pela iniciativa de lançar um novo programa de fomento que vai investir R$ 7,6 5199 

milhões de reais nas mais variadas linguagens e segmentos da produção artística. 5200 

Muito embora vejamos a iniciativa como importante e imperiosa para impulsionar a 5201 

produção cultural em nosso estado, estamos chocados com o fato da linguagem do 5202 

circo não ter sido considerada como uma das áreas de investimento. Ora, Senhora 5203 

Secretária, como é do vosso conhecimento o circo há muitos anos vem sendo 5204 

negligenciado pelos investimentos públicos de cultura, muito embora tenha sido uma 5205 

arte de forte influência na construção de identidades e na formação de civilizações em 5206 

diferentes lugares do planeta. No estado do Rio de Janeiro são inúmeros os circos de 5207 

famílias tradicionais que seguem resistindo itinerando por territórios marcados pela 5208 

ausência de equipamentos públicos e privados de cultura, sendo a lona o local de 5209 

difusão e fruição da produção cênica, na qual o acesso à arte se dá em geral a preços 5210 

populares; aqui também estão grupo e companhias hoje consideradas lideranças nos 5211 

processos de discussão, formatação e implementação da Política Pública Nacional de 5212 

Cultura; e estão aqui também organizações em diferentes cidades que utilizam a arte 5213 

circense em processo de integração e educação de crianças e jovens em situação de 5214 

risco e vulnerabilidade social, em geral em territórios marcados por desigualdades e 5215 

forte influência da violência. É uma pena, Senhora Secretária, que frente ao 5216 

reconhecimento que o circo vem ganhando pelas estruturas de gestão da política 5217 
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cultural no plano nacional, como Ministério da Cultura, que através da Secretaria de 5218 

Programas e Projetos Culturais reconheceu como pontos de cultura organizações cuja 5219 

centralidade do fazer está no circo; da Funarte que através de programas de bolsas e 5220 

prêmios vem fomentando a produção artística, a circulação e a produção de 5221 

conhecimentos sobre o circo; e acima de tudo reconhecendo o potencial desta arte 5222 

como difusora da diversidade cultural brasileira, já que criou uma Câmara Setorial 5223 

específica sobre o circo que vem interagindo na consolidação do Plano Nacional de 5224 

Cultura, bem como uma representação específica do circo no Conselho Nacional de 5225 

Política Cultural, que o estado do Rio de Janeiro, depois de tantos anos sem um edital 5226 

público de fomento com investimentos diretos do seu órgão gestor de política cultural 5227 

não reconhecer o circo como alvo do seu investimento, estando, portanto, alheio à 5228 

importância que esta linguagem tem e exerce no plano nacional. Fora os gestores 5229 

públicos de cultura no plano nacional, não são poucas as experiências de 5230 

reconhecimento e apoio ao circo em diferentes Estado brasileiros, como as experiência 5231 

de Pernambuco e São Paulo, este último com amplos programas de investimentos no 5232 

fazer circense realizados pelos seus governos da capital e do estadual. Outro ponto 5233 

importante a destacar são os investimentos da maior patrocinadora de cultural do Brasil 5234 

– a Petrobras –, que nos últimos anos cresceu o volume de recursos aplicados na 5235 

produção de espetáculos circenses, prêmios, festivais e manutenção de companhia e 5236 

grupos, tendo incluído em seu edital de seleção pública 2008/2009 um edital específico 5237 

para o circo brasileiro. Pelo exposto, Senhora Secretária, esperamos a reconsideração 5238 

sobre o formato do programa de fomento dessa Secretaria de Estado de Cultura, 5239 

incorporando-o a este amplo movimento de valorização, resgate e desenvolvimento do 5240 

circo no Brasil, através da inserção do circo como alvo do investimento público que 5241 

passa a ser feito em nosso Estado. Na certeza de vossa sensibilidade e apreço por esta 5242 

arte que integra a memória afetiva da humanidade, esperamos uma decisão que 5243 

coloque o estado do Rio de Janeiro também na vanguarda da valorização da cultura 5244 

através das múltiplas linguagens artísticas, como meio para estruturar um novo modelo 5245 

de desenvolvimento na sociedade pós-industrial, no qual a arte em suas mais variadas 5246 

linguagens e a criatividade, são paradigmas de um novo processo de inclusão produtiva 5247 

e de atuação para a geração de renda, riqueza e símbolos identitários. Subscrevem a 5248 

presente... 5249 

 5250 

A Sra. Alice Viveiros de Castro (Representante do Circo no CNPC): 5251 
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Meu filho, você ganhou pela insistência. Chega. 5252 

 5253 

O Sr. João Carlos Artigos (Representante de Grupos e Trupes): 5254 

Fui eu que propus, hem? 5255 

 5256 

(Vozes simultâneas.) 5257 

 5258 

O Sr. Cláudio Barreto (Representante do Circo Social): 5259 

Enfim, tem alguma coisa que agrida nossa... Não? Então vamos... 5260 

 5261 

A Sra. Joelma Costa (Representante dos Artistas): 5262 

Ah, nós vamos aprovar esse documento? 5263 

 5264 

(Vozes simultâneas e fora do microfone.) 5265 

 5266 

O Sr. Cláudio Barreto (Representante do Circo Social): 5267 

Vou repetir então. Esse texto está sendo aprovado pelo fórum do Rio de Janeiro pelo 5268 

Movimento Circense do Rio de Janeiro. Semana que vem vai ter uma reunião lá do 5269 

fórum. Todos vão se reunir e vão discutir... 5270 

 5271 

(Vozes simultâneas e fora do microfone.) 5272 

 5273 

O Sr. Cláudio Barreto (Representante do Circo Social): 5274 

A proposta é que nós... Mas a Joelma tem questionamentos... 5275 

 5276 

A Sra. Joelma Costa (Representante dos Artistas): 5277 

Estou brincando. Quero que leia de novo que não entendi o texto... 5278 

 5279 

O Sr. Cláudio Barreto (Representante do Circo Social): 5280 

Eu tinha proposto só a gente assinar, mas a Alice está propondo colocarmos um 5281 

textinho bonitinho. 5282 

 5283 

(Voz fora do microfone.) 5284 

 5285 
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O Sr. Cláudio Barreto (Representante do Circo Social): 5286 

Eu concordo, mas... 5287 

 5288 

O Sr. João Carlos Artigos (Representante de Grupos e Trupes): 5289 

Podíamos dizer daquela forma jurídica que fala assim: os membros da câmara setorial 5290 

de circo reunidos em Brasília abaixo subscritos apóiam... não? 5291 

 5292 

(Voz fora do microfone.) 5293 

 5294 

A Sra. Joelma Costa (Representante dos Artistas): 5295 

Por que não escreve: subscrevemo-nos câmara setorial de circo? 5296 

 5297 

(Vozes simultâneas e fora do microfone.) 5298 

 5299 

O Sr. Gustavo Vidigal (Coordenador Geral do CNPC): 5300 

Pessoal, podemos então... os encaminhamentos estão acertados. 5301 

 5302 

O Sr. Rodrigo Mateus (Representante do Estado de São Paulo): 5303 

Gustavo, desculpe, você deu as datas para as reuniões sobre o Plano Nacional de 5304 

Cultura em cada estado e eu suponho que estejamos convidados, vamos ser 5305 

convocados. 5306 

 5307 

O Sr. Gustavo Vidigal (Coordenador Geral do CNPC): 5308 

Vocês já estão convidados. Como é que vocês fazem para se cadastrar? Vocês entram 5309 

no site do plano. Www.cultura.gov.br/pnc.  5310 

 5311 

O Sr. Rodrigo Mateus (Representante do Estado de São Paulo): 5312 

E a gente entra lá e se cadastra para ter uma vaga. Com relação ao colegiado, tem uma 5313 

agenda? Qual o próximo encontro? 5314 

 5315 

O Sr. Gustavo Vidigal (Coordenador Geral do CNPC): 5316 

Na próxima reunião do Conselho Nacional, 25 e 26, vamos apresentar uma proposta de 5317 

calendário para o ano que vem do Conselho Nacional e junto vamos apresentar 5318 

http://www.cultura.gov.br/pnc
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também uma proposta de calendário para os colegiados setoriais. Na reunião do 5319 

Conselho vamos ver as duas coisas. 5320 

 5321 

O Sr. Rodrigo Mateus (Representante do Estado de São Paulo): 5322 

Isso é 25 e 26 de outubro ou novembro? 5323 

 5324 

O Sr. Gustavo Vidigal (Coordenador Geral do CNPC): 5325 

Novembro. No começo do ano que vem já retoma. 5326 

 5327 

O Sr. Gustavo Vidigal (Coordenador Geral do CNPC): 5328 

Outra coisa, vocês podem anotar, também... Informações gerais sobre o Plano Nacional 5329 

de Cultura, vocês podem ligar aqui no Ministério no telefone 61 3316-2289. O Maurício 5330 

é o Coordenador do Plano Nacional de Cultura e ele tem a agenda atualizada. Quando 5331 

for chegando perto... desculpa, é 3316-2289. Esse é o telefone do coordenador do 5332 

Plano Nacional de Cultura. 5333 

 5334 

A Sra. Alice Viveiros de Castro (Representante do Circo no CNPC): 5335 

Eu vou passar as anotações que eu tenho em relação a isso. Na página tal item tal (fora 5336 

do microfone). Mas seria legal que mais alguém lesse. Eu não consegui redigir o texto 5337 

para mudar essa coisa (fora do microfone). 5338 

 5339 

O Sr. Rodrigo Mateus (Representante do Estado de São Paulo): 5340 

É só para reescrever esse trecho. 5341 

 5342 

(Voz fora do microfone.) 5343 

 5344 

O Sr. Rodrigo Mateus (Representante do Estado de São Paulo): 5345 

Deixa só eu pegar o Gustavo, Alice. Gustavo, desculpa, naturalmente não é um convite 5346 

extensivo a outras pessoas, ou é? 5347 

 5348 

O Sr. Gustavo Vidigal (Coordenador Geral do CNPC): 5349 

É aberto. 5350 

 5351 

O Sr. Rodrigo Mateus (Representante do Estado de São Paulo): 5352 
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É aberto? Então podemos botar na rede... tudo certo! 5353 

 5354 

O Sr. Gustavo Vidigal (Coordenador Geral do CNPC): 5355 

Quanto mais gente melhor, porque mais força vocês têm na discussão. 5356 

 5357 

O Sr. Gustavo Vidigal (Coordenador Geral do CNPC): 5358 

Em nome do Ministério, queria agradecer formalmente a presença de vocês e dizer que 5359 

foi uma reunião muito produtiva. Foi uma das mais produtivas. Foi mais produtiva que a 5360 

do... (fora do microfone). Está todo mundo de parabéns. Uma salva de palmas. 5361 

 5362 

O Sr. Rodrigo Mateus (Representante do Estado de São Paulo): 5363 

Eu quero agradecer a generosidade, atenção e a audição. Você ouviu a gente muito 5364 

bem, foi muito legal e muito generoso. 5365 

 5366 

A Sra. Joelma Costa (Representante dos Artistas): 5367 

Eu queria dizer para quem não está participando do fórum virtual da câmara setorial de 5368 

circo, eu me lembro aqui o Márcio Stankowich, o Zé Wilson e não sei mais quem. 5369 

Biriba? Você está, não está? E para a gente... vocês vão embora amanhã? Para a 5370 

gente se cadastrar... 5371 


