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Assunto: MEIOS DE COMUNICACAO
Protocolo: 18.639.408-9

SATED PRInteressado:

Solicitação
Favor encaminhar ao Ilmo Sr. Carlos Roberto Massa Júnior - Governador

do Estado do Paraná,  ao Ilmo Sr.  João Evaristo Debiasi  -  Secretário de
Comunicação  e  Cultura  do  Estado  do  Paraná,  à  Ilma  Sra.  Luciana
Casagrande -  Superintendente  de  Cultura  do  Estado do  Paraná,  ofício
88/2022 do SATED PR referente a exoneração da Gestora Cultural Mônica
Rischbieter, que ocupava o cargo de Diretora-Presidente do Teatro Guaíra.

2
2

Inserido ao protocolo 18.639.408-9 por: Adriano Oliveira Esturilho em: 15/02/2022 09:57.



Ofício 88/2022
Curitiba, 15 de fevereiro de 2022

Ilmo Sr. Carlos Roberto Massa Júnior
Governador do Estado do Paraná

Ilmo Sr. João Evaristo Debiasi
Secretário de Comunicação e Cultura do Estado do Paraná

Ilma Sra. Luciana Casagrande
Superintendente de Cultura do Estado do Paraná

Prezados,

O SATED/PR recebeu com estranheza, como outras instituições do Setor
Cultural, o modo abrupto como ocorreu a exoneração da Gestora Cultural Mônica
Rischbieter, que ocupava o cargo de Diretora-Presidente do Teatro Guaíra.

É sabido que a nomeação para tal cargo é responsabilidade e decisão do
Secretário de Comunicação e Cultura e do Governador. Do mesmo modo, é de interesse
público e direito do setor cultural receber elucidações sobre as efetivas razões que levaram
à exoneração, ao que assim segue:

1) Considerando as informações trazidas à público em 9 de fevereiro ultimo em
matéria do jornalista Rogerio Galindo para o Jornal Plural, sobre as possíveis
causas da exoneração ( conforme link
https://www.plural.jor.br/noticias/cultura/monica-rischbieter-guaira/ );

2) Considerando as declarações da Superintendente de Cultura do Paraná
Luciana Casagrande bem como oitras informações publicadas em 12 de
fevereiro em matéria da jornalista Miriam Karam no portal HojePR, que pode
ser encontrada no link
https://hojepr.com/9885/pge-alertou-sobre-uso-de-verba-da-lei-aldir-blanc-for
a-doprazo/

3) Considerando a solicitação de parecer da Procuradoria-Geral do Estado
(PGE) sobre a possibilidade de uso da verba da Aldir Blanc em 2022, citada
nas matérias;
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4) Considerando a perplexidade e indignação que a notícia da abrupta
exoneração impactou em parte no setor artístico-cultural do Paraná;

5) Considerando a importância da distribuição dos recursos restantes da LAB -
de caráter emergencial e assistencial - e a preocupação com possíveis
irregularidades ou adversidades na aplicabilidade dos recursos restantes da
LAB em 2022, o que merece plena transparência aos trabalhadores e
trabalhadores do setor;

SOLICITAMOS:

1) Acesso público ao parecer da Procuradoria-Geral do Estado (PGE) citado na
matéria acima mencionada;

2) Elucidações da SECC e do Governo Estadual sobre os motivos e sobre o
modo como se deu a exoneração da gestora nesse contexto;

Tal solicitação de informações e de acesso a documentos estão legalmente
amparados no art. 5º da Lei nº 12.527/2011 é claro ao afirmar que “é dever do Estado
garantir o direito de acesso à informação, que será franqueado, mediante procedimentos
objetivos e ágeis, de forma transparente, clara e em linguagem de fácil compreensão”.

Desta forma, acreditamos ser de suma importância aclarar as informações
junto a sociedade, atinentes à aplicabilidade dos recursos da lei Aldir Blanc, mencionado
publicamente pela ex-Diretora.

Pede-se esclarecimento.

Atenciosamente,

Adriano Esturilho
Presidente SATED PR
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