MANIFESTO DE APOIO E SOLIDARIEDADE
AOS ARTISTAS DE MOGI DAS CRUZES
A Academia Mogicruzense de História, Artes e Letras-AMHAL, manifesta sua
solidariedade e apoio à classe artística da cidade e região, duramente atingida pelos
efeitos desastrosos da pandemia COVID 19, na saúde pública e na economia.
Teatros, bares, restaurantes, casas noturnas, museus, associações culturais, fechados
em obediência às restrições sanitárias, ocasionaram a redução, e em muitos casos o
encerramento definitivo de atividades, com a perda de muitos postos de trabalho para
os profissionais, e desalento para os empresários da área.
É com grande preocupação que a AMHAL acompanha este cenário, em meio aos
alertas feitos por autoridades sanitárias quanto à possibilidade de ocorrer, em breve,
uma suposta terceira “onda” da pandemia da Covid 19, o que teria o efeito de um
verdadeiro “tsunami” para todos os brasileiros.
Assim, a AMHAL, apoia todas as iniciativas destinadas a minimizar os efeitos da
pandemia, para artistas e empresários da área, como as ações da Secretaria Municipal
de Cultura-SMC, como o PROFAC, a LIC, e os projetos aprovados pela Lei Aldir
Blanc, para aqueles que se enquadraram nas exigências dos editais.
Apoia incentivo fiscal para os estabelecimentos que vierem a trabalhar com música
ao vivo, e outras atividades artísticas, obedecendo o regramento sanitário.
Apoia a campanha de doação de alimentos promovida pela PMMC nas UBS’S do
município, durante as campanhas de vacinação contra o vírus Sars.Cov.2
Apoia a prevenção não farmacológica preconizada pelas autoridades sanitárias,
como o distanciamento social, uso de máscaras e higiene constante das mãos (água e
sabão, ou álcool-gel), em consonância com a ciência.
A AMHAL lamenta as milhares de mortes, ainda crescentes, ocorridas em decorrência
da pandemia, no Brasil e em Mogi das Cruzes, solidarizando-se com as famílias atingidas.
Confiando na ciência e na dedicação dos trabalhadores da saúde, na linha de frente do
combate à pandemia, confiamos em dias melhores para todos.
A AMHAL coloca-se à disposição dos artistas mogianos ...
Afinal, o show tem que continuar...

