
 

FETAM 
Federação de Teatro do Amazonas 

CNPJ:03.208.657/0001-37 
Rua José Clemente nº 500, edifício rádio rio mar, 3º andar 

Sala 309 – CENTRO – CEP: 69010-070 
CONTATO: 994137182 

e-mail: fetam.teatro@gmail.com 

MANAUS - AMAZONAS 

 

 
CARTA ABERTA À SOCIEDADE MANAUARA, 
À ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO AMAZONAS 
E AO DEPUTADO ESTADUAL DERMILSON 
CHAGAS  
 

 

A FETAM, Federação de Teatro do Amazonas, 
vem comentar o posicionamento do deputado 
estadual Dermilson Chagas (Podemos) na sessão 
da Assembleia Legislativa do Amazonas, em 03 
de Fevereiro, sobre recursos das Secretarias de 
Cultura e Esporte para ações emergenciais de 
combate à crise sanitária perpetrada pelo COVID- 
19. 
 

- Sim, sr. Creonte, é nobre a sua fala até adentrar 
no salão aquela que não pode ritualizar os votos 
fúnebres. Antigona. 
 
Não PODEMOS aceitar tal afirmativa, no mínimo, 
impopular, Sr. Creonte Dermilson. Ela não condiz 
com a função de secretarias de manter as ações 
culturais e suas transversalidade no Amazonas. 
Tal afirmativa expõe a sua total falta de 
compreensão da importância da cultura, do 
turismo e do esporte para a economia do 
Amazonas. Estudiosos afirmam que, após a 
imunização, a mola propulsora da economia 
mundial vão ser a cultura e o turismo. Fortaleçam 
os setores da cultura e do turismo em vez de 
retirar o ínfimo recurso destinado a eles.  
Não lhe culpo, pois, assim como Creonte, o lugar 
que você ocupa e sua representação é deveras 
frágil e efêmera. A culpa da tragédia não é do 
povo.  
O berço da peça trágica é também da democracia 
e da civilização ocidental. 
Democracia é o poder do povo. Não quer dizer o 
poder do povo escolhido por Creonte, sr. 
Dermilson. 
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É válido ressaltar que a Economia Criativa é 
responsável por 7% do PIB do Planeta, segundo 
a ONU. Contudo, no Brasil, apesar da 
lucratividade de cada real inventido na cultura, os 
recursos destinados para as secretarias estão por 
volta de 1% para a Cultural. 
 
Por fim, sugiro que, ao adentrar nos debates 
sobre a economia da cultura, convide os artistas. 
Escute-os. Eles estão sensíveis atualmente, estão 
na luta e na gestão da crise junto às suas 
famílias, seus amigos e à sociedade Manauara. 
 
Caso não haja diálogo, e se você insistir em usar 
a Pandemia como palco de protagonismo como 
tem feito nos últimos tempos, procure um lugar 
onde isto faz sentido. E também não soterre os 
resquícios do que ainda temos de investimentos à 
cultura. 
 

Sem mais para o momento, respeitosamente, nos colocamos à disposição para 

quaisquer esclarecimentos. 

Atenciosamente, 
 
 
 
 
 
 

Presidente da Federação de Teatro do Amazonas 

 
 
 
 

Francis Madson 


