
Ofício 68/2021

Curitiba, 19 de outubro de 2021

Ao Ilmo Sr. Eduardo Tavares de Lira
Secretário de Cultura e Turismo do Município de Araucária;
Ilmos. Srs. Membros da Comissão de Análise do
Edital: 003/2021 - Chamamento público em atendimento à Lei Federal nº14.017
da Secretaria de Cultura de Araucária

Prezados,

Referente aos Editais de Subsídio de Recursos via Lei Aldir

Blanc (LAB) no município de Araucária, O SATED PR, Sindicato que representa as

Trabalhadoras e Trabalhadores das Artes Cênicas e do Audiovisual no Paraná, vem reiterar

o pedido recursal à Comissão de Análise do Edital 003/2021, encaminhado pela

proponente Ponto Fixo Cia de Teatro, representado pela trabalhadora da arte Débora

Olescki, no processo Processo  84.610/2020.

Para tal, ponderamos e justificamos:

1) O fato da proponente ter recebido recursos da LAB no ano de 2020 não reduz a

evidente necessidade de amparo emergencial, dado o prolongamento da pandemia

de Covid-19 ao longo do ano de 2021 e ainda em andamento.

2) Tal prolongamento da pandemia por mais de uma ano não era previsto ou

considerado no momento de aprovação da LAB, bem como no ato de sua

regulamentação, fato que não pode ser desconsiderado nesse momento

emergencial.

3) A atuação de grupos artísticos e companhias teatrais, inclusive como mantenedoras

de espaços culturais, pressupõe um investimento de recursos anuais muito acima do
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montante citado de 30.000,00 (trinta mil reais) por ano, de modo que tal parâmetro

não se justifica nesse momento em que artistas e seus espaços culturais foram os

primeiros a para e serão os últimos a efetivamente retornar a suas atividades.

4) São inúmeros os casos de editais no estado do Paraná que permitem a premiação

de um mesmo proponente (observada sua atuação enquanto pessoa física ou

jurídica) com valores acima de 30.000,00 (trinta mil reais), o que, reiteramos, não

significa de nenhuma maneira acúmulo injustificado de recursos emergenciais se

observarmos os custos de manutenção de espaços culturais.

5) Mesmo se considerado o referido teto de R$ 30.000,00, não se demonstra cabível a

este momento emergencial impedir o acesso de tal proponente a mais recursos sob

o argumento de que já houve o recebimento de 4.000,00 (quatro mil reais), montante

muito abaixo do referido teto. De modo que seria cabível ao menos permitir o acesso

de tal proponente a R$ 26.000,00 (vinte e seis mil reais), uma vez que aprovado em

outro edital para acesso aos recursos emergenciais da LAB.

6) É pública e notória a importante atuação do espaço proponente, de comprovada

existência ao longo de mais 10 anos, atuando no desenvolvimento de práticas

artísticas, sempre apoiando fazedores de cultura autônomos em contínua atividade,

que tem contribuindo na formação de plateia bem como na formação e

profissionalização de novos artistas e na oferta de espetáculos de qualidade cênica.

Tal atuação, que fortalece o setor cultural do município, merece um olhar sensível

por tratar-se de um Edital com recursos da LAB, que tem por característica o

atendimento emergencial para que não percamos, dentre outras questões, nossos

artistas e espaços culturais nesse momento pandêmico.

Com base no exposto no recurso e agora neste ofício, SOLICITAMOS:
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a) Deferimento do referido recurso;

b) Caso não seja possível o deferimento total, solicitamos o deferimento parcial, de

modo a contempla o projeto com R$ 26.000,00 (vinte e seis mil reais)

Aguardamos um breve retorno e desde já agradecemos pela atenção

Grato,

Adriano Esturilho

Presidente  SATED-PR
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