
Ofício 90/2022
Curitiba, 16 de fevereiro de 2022

Ilma Sra. Lucia Helena Alencastro -
Coordenadora de Cultura - Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da UFPR

Prezada,

Em mais uma ação que visa a parceria entre a UFPR e o

SATED/PR - Sindicato que representa os/as trabalhadores/as - Artistas e Técnicos -

das Artes Cênicas e do Audiovisual no Paraná, conforme acordado em reunião

entre a Pró-Reitoria de Extensão e Cultura e essa diretoria sindical, encaminhamos

o convite a seguir.

Convidamos a Produtora Cultural, Juliana Mara - previamente

consultada - para figurar como uma das indicadas do SATED/PR para integrar a

Comissão do Mecenato Subsidiado do Programa Municipal de Apoio e Incentivo à

Cultura de Curitiba. Caso sua indicação seja aprovada, a produtora atuante nos

quadros da UFPR certamente poderá contribuir na análise e avaliação de projetos

culturais do referido programa, coordenado pela da Fundação Cultural de Curitiba

(FCC).

Com isso, a produtora atuará em substituição ao Prof. Dr. Leandro

Franklin Gordorf - que vem atuando na mesma função entre 2.021 a 2.022 e que

prestou importantes serviços voluntários para o aprimoramento dos mecanismos de

fomento à cultura em nossa cidade, pelos quais registramos aqui nosso profundo

agradecimento.
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Tal participação e contribuição será de grande relevância para

aprimorar o processo de avaliação dos projetos a serem selecionados via Lei de

incentivo à Cultura em Curitiba, sob um olhar diverso e mais representativo.

Desde já convidamos a produtora indicada e demais interessados

representantes da UFPR para breve Reunião Aberta do SATED/PR na qual

apresentaremos nossas indicações. A reunião acontecerá por meio virutal no dia 17

de fevereiro de 2022, às 12 horas. O link será disponibilizado com meia hora de

antecedência em nosso site (www.satedpr.org.br).

Em decorrência da proximidade da referida reunião e dos prazos de

indicação, solicitamos um possível breve retorno. Desde já agradecemos ao

possível apoio e fortalecimento dessa parceria institucional.

Atenciosamente,

Adriano Esturilho
Presidente SATED PR
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