ERRATA
PROJETO OCUPAÇÃO SESC – EDITAL CLAQUE
EVENTO: EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE ARTISTAS E
PROFISSIONAIS DE ARTE, CULTURA EM TODAS AS SUAS MANIFESTAÇÕES E LINGUAGENS.
O Sesc atua em todo o Brasil e desenvolve projetos que fortalecem a produção cultural de diferentes
regiões. Enquanto instituição socialmente preocupada com o bem-estar
bem estar de seus públicos,
púb
o Sesc,
vem ao longo dos anos contribuindo para a formação estética e para o desenvolvimento enquanto
ser humano. Dessa maneira, e com vistas a garantir a continuidade de algumas ações de cultura
durante o período de pandemia, o Sesc reafirma sua missão
missão social, educativa e cultural e, sobretudo,
deixa à vista, o quanto a instituição está em consonância com as mudanças e intempéries do
momento atual. Ao mesmo tempo, visa promover a manutenção da dinâmica de produção de
artefatos culturais nas múltiplass expressões artísticas do estado auxiliando os profissionais da cultura
a manterem em movimento a cadeia da economia da cultura em Goiás.
CONSIDERANDO:


O grande impacto nos setores culturais e criativos do Brasil, que de acordo com a pesquisa
“Percepção dos Impactos da Covid-19
Covid 19 nos Setores Culturais e Criativos do Brasil”, promovida
pelo Sesc em parceria com pesquisadores, gestores públicos e instituições do segmento
mostra que a perda total de renda entre profissionais dos setores cultural e criativo em
virtude da pandemia de Covid-19
Covid 19 foi de 45,7%. E que 72% dos artistas participantes estão na
cena como Pessoa física e apenas 28% como Pessoa Jurídica (MEI).



O número
mero de inscritos no Edital – Claque – 1455 trabalhos

Ainda alinhando a Política Cultural do Sesc que prevê:


Fomento a criação, fruição e difusão das artes, acesso a bens culturais, produtividade dentro
da cadeia da economia criativa em todas as linguagens, a diversidade, a representatividade, a
valorização do patrimônio cultural

O Serviço Social do Comércio – Sesc, Departamento Regional em Goiás, adiante designado
simplesmente DR/SESC/GO, torna público para conhecimento dos interessados:
Onde lê-se:
5.3 – Serão classificados até 150 (cento e cinquenta) trabalhos, o que não pressupõe garantia
de

contratação

para

as

atividades

da

DR/SESC/GO

uma

vez

que

o

chamamento/credenciamento é um banco de proposta para consulta da equipe
programática no processo de composição da programação da instituição, ficando esta
programação condicionada a conveniência e oportunidade da DR/SESC/GO, bem como de
previsão orçamentária.

Leia-se:
5.3 – Serão classificados até 600 (seiscentos) trabalhos, o que não pressupõe garantia de
contratação para as atividades da DR/SESC/GO uma vez que o chamamento/credenciamento
é um banco
anco de proposta para consulta da equipe programática no processo de composição
da programação da instituição, ficando esta programação condicionada a conveniência e
oportunidade da DR/SESC/GO, bem como de previsão orçamentária.
orçamentária

Onde lê-se:
8.3 – Divulgação
ção do resultado: 28 de junho de 2021

Leia-se:
8.3 – Divulgação do resultado: 30 de junho de 2021

Goiânia, 25 de junho de 2021

