
 
 

OFÍCIO Nº 31 /2021 – FCP 
 

Paranavaí/PR, 23 de junho de 2021. 
  

Prezado Senhor Presidente,  

 

Viemos por meio deste convidá-lo a estar conosco, assim como integrantes de sua equipe, durante 

a programação do FÓRUM REGIONAL DE CULTURA e CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE CULTURA, a ser 

realizado entre os dias 23 a 25 de julho de 2021 em Paranavaí, onde o eixo norteador será o Tema 

“Conexão: Cultura se faz junto!”. Serão três dias de discussões e manifestações artísticos culturais assim 

divididos:  

 

23/07 – Das 9h00 às 12h00 / das 13h30 às 16h30 - Fórum Regional de Cultura. 

24/07 – Das 9h00 às 12h00 / das 13h30 às 16h30 – 6ª Conferência Municipal de Cultura. 

25/07 – As 16hs - Encerramento: show Orquestra Municipal de Paranavaí.  

 

Sua participação muito nos honraria e se possível que o SATED/PR tenha um espaço de fala e 

ação durante a Conferência Municipal de Cultura que reunirá agentes culturais de Paranavaí e região, e 

ocorrerá de forma online. Nossa região possui um potencial muito grande de fazedores culturais que atuam 

nas áreas de Artes Cênicas e outros, assim como técnicos que atuam no segmento de espetáculos e 

eventos. Entendemos que a participação da SATED em nosso evento será de grande importância para a 

classe artística local.  

 

Outros detalhes poderão ser combinados posteriormente.   

 

Desde já agradecemos toda a atenção, em prol das ações culturais da nossa região, e 

aguardamos ansiosos uma resposta positiva ao nosso convite. 

 

Respeitosamente, 

 

 

RAFAEL TORRENTE 
Diretor Presidente 

Decreto 21.873/2021 
 
 
ILMO. Sr. 
ADRIANO OLIVEIRA ESTURILHO  
PRESIDENTE – SATED/PR 
CURITIBA – PR                             

FUNDAÇÃO CULTURAL DE PARANAVAÍ 

Rua Guaporé, 2080 - Cx. P. 511 - (44) 3902-1128 

87705-120 Paranavaí - PR – cidadepoesia8@gmail.com 

CNPJ: 79.698.304/0001-24  



Ofício 25/2021
Curitiba, 14 de julho de 2021

Ilmo. Sr. Rafael Torrente –

Diretor Presidente da Fundação Cultural de Paranavaí

Prezado Presidente:

O SATED/PR recebeu com entusiasmo a notícia da realização da

Conferência Municipal de Cultura de Paranavaí e o convite para participarmos do evento..

Estamos à disposição para participar do evento, representados por nosso presidente

Adriano Oliveira Esturilho.

É profundo o interesse deste sindicato de aproximar-se e colaborar

efetivamente com as políticas públicas de outras cidades do Paraná, além da capital, e esse

primeiro contato mais efetivo com a comunidade cultural de Paranavaí será uma ótima

oportunidade.

Acreditamos que o fortalecimento dos Conselhos Municipais de Cultura é

fundamental para reforçar a efetiva participação das fazedoras e fazedores de arte e cultura

nas decisões sobre políticas culturais junto ao poder público. Podem contar com o

SATED/PR nesse fortalecimento.

Ainda nesse dia 14 nossa equipe reforçará este por telefone este aceite, para

ajustarmos os detalhes da participação, mas desde já reiteramos nossa disposição.

Grato,

Adriano Esturilho
Presidente SATED/PR
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