
Ofício 73/2021
Curitiba, 28 de outubro de 2021

Ilma Sra. Ana Cristina de Castro,
Presidente da Fundação Cultural de Curitiba - FCC
Presidente do Conselho Municipal de Cultura de Curitiba

Prezada,

Em observância à Consulta Pública do CIRCUITO DE ARTE E CULTURA NAS DEZ
REGIONAIS DA FUNDAÇÃO CULTURAL DE CURITIBA, iniciada às 18:00 horas no dia
22/10/2021, o SATED/PR vem contribuir e sugerir alteração considerada de extrema
importância por esta entidade.

Em observação ao valor ofertado de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para a realização de
10 (dez) apresentações, sendo 1 (uma) em cada Regional da Fundação Cultural de
Curitiba, vimos ponderar:

1) O valor oferecido de R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais) por apresentação,
indicado na consulta pública, demonstra-se na prática inferior aos custos de
mercado necessários para a realização das atividades, tais como:.

- Serviços prestados pelas trabalhadoras e trabalhadores da arte a serem
selecionados (uma vez observados os pisos da categoria)

- Custos de: produção e de logística/transporte de equipamento e equipe;
- Material gráfico para divulgação
- Locação de equipamentos de sonorização e iluminação, quando necessário
- Possíveis custos com a contrapartida social, dentre outros, conforme cita o

item 3.7 do edital:

“3.7 Os empreendedores deverão orçar todas as despesas
necessárias para a produção e execução do projeto e
respectivas contrapartidas, assim como a responsabilidade
pela locação e/ou cessão de equipamentos e outros materiais
utilizados (...)”

2) É importante ressaltar que os custos de logística /transporte e divulgação de
espetáculo tornam-se mais significativos por tratar-se de ação que deve circular por
dez localidades diferentes da cidade.
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3) Sendo assim, ponderamos, a manutenção de tal valor por apresentação, poderá
resultar na limitação de participação apenas de projetos com equipes muito
reduzidas, o que pode impactar decisivamente na qualidade dos projetos
apresentados e até mesmo precarizar as condições de trabalho da equipe, não
garantindo um mínimo de condições de exercício das atividades a serem prestadas
pelos trabalhadores e trabalhadoras  da arte e da cultura a serem contratados.

Considerando as ponderação e a reflexão apresentadas, sugerimos e solicitamos a
seguinte alteração no item 3.1 do edital:

1) Redução de 10 (dez) apresentações para 05 (cinco) apresentações, de modo a valorizar
a contratação da equipe e viabilizar as ações de logística e divulgação necessárias para sua
realização;

Por fim, é importante registrar a grande importância da FCC realizar o
processo de consulta pública nesse e outros editais. Tal ação vai de encontro aos pedidos
por mais espaço de diálogo e consulta dos agentes culturais e sociedade civil, seja
individualmente ou por meio de seus representantes, durante o processo de elaboração
dessas políticas públicas, antes mesmo de seu lançamento. Agradecemos à FCC por essa
postura e  iniciativa.

Aguardamos um retorno, na expectativa de que a FCC possa atender
aos pontos solicitados e que possa aprimorar o edital antes de seu lançamento oficial.

Grato,

Adriano Esturilho
Presidente - SATED PR
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