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Assunto: MEIOS DE COMUNICACAO
Protocolo: 18.244.892-3

SATED PRInteressado:

Solicitação
Favor  encaminhar  para  I lma.  Sra.  Luc iana  Casagrande  -

Superintendente  de  Cultura  do  Paraná  e  aos  Membros  do  Conselho
Estadual de Cultura do Paraná (CONSEC) o ofício 72/2021, do SATED PR,
referente ao ao Edital "Prêmio Técnicos e Técnicas da Cultura", da Lei Aldir
Blanc 2021.
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Ofício 72/2021
Curitiba, 26 de outubro de 2021

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

Aos Membros do Conselho Estadual de Cultura do Paraná  - CONSEC

Prezados,

Referente ao Edital “Prêmio Técnicos e Técnicas da Cultura”, elaborado com a

intenção de reconhecer a contribuição, valorizar e premiar profissionais técnicos e técnicas que

contribuem com o fazer artístico-cultural do estado do Paraná, seguem algumas ponderações e
solicitações levantadas a partir do relato de diversos técnicos e técnicas que têm buscado

inscrever-se no referido prêmio e que, na prática, têm encontrado dificuldades que, acreditamos,

precisam ser ajustadas para garantir que o edital cumpra sua intenção inicial de amparar

amplamente a categoria da Técnica no Paraná nesse estado emergencial. São elas:

.

1) REFERENTE ao Capítulo 9. DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DO PRÊMIO, no ítem

ANÁLISE TÉCNICA E DE MÉRITO, que determina como critérios de avaliação, em seus

itens 9.1.1 e 9.1.12:

“9.1.1 Participação comprovada, como técnico(a), em uma mesma
função, em projetos na área cultural finalizados, há no máximo 05

(cinco) anos. (...)”

“ 9.1.2 Tempo de atuação profissional, em uma mesma função, como
técnico em projetos culturais. (...)”

“9.1.3 Relevância dos trabalhos executados em uma mesma função
técnica no setor cultural. (...)”

CONSIDERANDO QUE

ao determinar que o técnico/a seja pontuado/a por seus trabalhos apenas em uma
mesma função, e não permitir a somatória de trabalhos em diversas áreas culturais e em

diversas funções, o edital afasta-se da realidade de muitos profissionais, visto que é usual

a atuação multiárea da técnica. Por exemplo: um operador de luz pode atuar em sua
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função, tanto nas artes cênicas quanto na música, assim como uma operadora de som

pode também atuar como  diretora de produção. Com base nessa ponderação,

SOLICITAMOS

que o entendimento dos itens 9.1.1, 9.1.2 e 9.1.3 seja retificado para que seja
permitida, nos critérios de pontuação, a somatória de trabalhos em diversas
funções nas diversas áreas para cada profissional.

2) REFERENTE ao constante no site comunicacao.pr.gov.br, nas PERGUNTAS

FREQUENTES DO EDITAL, consta:

CONSIDERANDO QUE

a redação da primeira frase acima pode causar interpretações dúbias, no sentido de dar a

entender que cada profissional poderia contar com suas atuações apenas na área em que

se inscrever;

SOLICITAMOS QUE

seja retificada a redação da primeira frase, de modo a não causar interpretações dúbias e

que fique evidente na redação que cada profissional poderá contar, em sua pontuação

com seus trabalhos em todas as áreas (música, teatro, dança etc)

CONSIDERANDO QUE

no Sistema de Inscrição (SISPROFICE) não é possível a seleção de mais de uma área de

atuação;

SOLICITAMOS

que no Sistema de inscrição seja dada a opção de escolha por mais de uma área de

atuação, de modo a contemplar o já previsto no edital e que caso não seja possível tal.
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CONSIDERANDO QUE

o acima informado, sobre a possibilidade de se inscrever em mais de uma categoria

(função), não condiz com o edital em seus subitens 9.1.1, 9.1.2 e 9.1.3;

CONSIDERANDO QUE:

em nosso entendimento e solicitações, seria correto o edital contar com redação alinhada

a aqui apresentada;

SOLICITAMOS

que as informações do edital e do referido item das DÙVIDAS FREQUENTES sejam

retificadas de modo a estarem alinhadas.

3) REFERENTE ao ANEXO V - DECLARAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO EM PRODUÇÃO

CULTURAL

CONSIDERANDO QUE:

A redação de tal declaração, disponiblizada no site comunicacao.pr.gov.br, contempla tão

somente Declarantes Pessoa Física, não constando na declaração a possibilidade de

Declarante Pessoa Jurídica;

SOLICITAMOS:

que sejam aceitas declarações de Pessoa Jurídica e, para tal, que sejam aceitas

declarações com a redação adaptada a partir do modelo fornecido.

SOLICITAMOS:

que seja publicada pela SECC nota elucidando tal informação, de modo a reduzir

possíveis erros de interpretação.

CONSIDERANDO QUE:

o modelo fornecido não apresenta espaço para constar o número de

apresentações/operações em cada projeto

SOLICITAMOS:

que sejam aceitas declarações com a redação adaptada para constar tal informação, a

partir do modelo fornecido
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SOLICITAMOS:

que seja disponibilizado novo modelo de redação do ANEXO V de modo a contemplar tal

solicitação.

SOLICITAMOS:

Que também sejam aceitas declarações realizadas a qualquer tempo e qualquer modelo,

vista a dificuldade de contato com produtores de trabalhos realizados há muitos anos

atrás, mas que por vezes já emitiram declarações similares na época em que o trabalho foi

realizado.

SOLICITAMOS

Que tais declarações sejam consideradas como documentos complementares ao potifólio

(que deve contar com fotos, flyers, programas etc), e não como item obrigatório de cada

trabalho realizado

4) REFERENTE ao ítem 9.1.1, que determina:

CONSIDERANDO

que dos últimos 5 anos (de 2017 a 2021), praticamente 2 anos coincidem com o período

de pandemia (2020 e 2021), o que causou uma drástica redução nas atividades de toda

técnica, na prática, a realização das produções a serem contadas estarão concentradas

em 3 anos (de 2017 a 2019);
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CONSIDERANDO que para atender o número de mais de 51 (cinquenta e uma)

produções em 5 anos, seria necessária a atuação em mais de 10 (dez) produções por ano

em média, o que não condiz com a realidade de atuação da grande maioria dos técnicos

do estado.

CONSIDERANDO que se levarmos em consideração apenas os 3 anos (entre 2017 e

2019), tal média será de 17 (dezessete) trabalhos em produções por ano em média, o que

não condiz ainda mais com a  realidade;

SOLICITAMOS:

que sejam considerados os trabalhos dos últimos 5 anos antes da pandemia em diante, ou

seja dos últimos 7 anos.

5) REFERENTE ao ítem 9.1.1, que determina:

“9.1.1 Participação comprovada, como técnico(a), em uma mesma

função, em projetos na área cultural finalizados (...)

SOLICITAMOS

que sejam consideradas as participações de cada técnico/a  em cada apresentação

realizada dentro de cada projeto, de modo que contabilizada a atuação em cada

apresentação de cada projeto, facilitando o alcance da pontuação máxima no critério de

números de projetos (apresentações), com a adoção da seguinte redação:

“9.1.1 Participação comprovada, como técnico(a), em quaisquer número

de funções,, em apresentações e atuações em projetos e eventos
na área cultural (...)”

6) REFERENTE À NOTA MÍNIMA de 60 pontos

SOLICITAMOS

a redução da nota mínima para 50 pontos, de modo a tornar o edital mais acessível para

mais profissionais.
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Como sempre, seguimos à disposição para o imediato diálogo e elucidação das questões

e proposições levantadas. Acreditamos que o diálogo antecipado com a categoria, por

meio de consulta pública (como é comum em muitos editais), teria colaborado para a

resolução de muitas das questões agora apresentadas. Reforçamos aqui tal sugestão.

Subscrevem, com o apoio do SATED PR, dezenas de profissionais da técnica, atuantes no

estado do Paraná, que vivenciaram na prática as dificuldades em acessar o prêmio e que

por isso puderam trazer a esta entidade de representação e ao poder público tais

reivindicações com propriedade de quem vivencia o dia-a-dia.

Grato,

Adriano Esturilho

Presidente SATED-PR

SUBSCREVEM ESTE OFÍCIO AS/OS/ES SEGUINTES TRABALHADORAS/ES DA TÉCNICA:

Luiz Nobre

Juliane Rosa

Wagner Corrêa

Luiz Henrique Gonçalves

Marlon Schenberger Marques

Lucri Reggiani

Anry Aider

Lúcio Nogueira

Taynara Siqueira

Frank Sousa
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Raul Freitas

Luis Santos

Blas Torres

Victor Sabbag

Henrique Linhares Ferreira

Clever d'Freitas

Alexander Marques

Maycon Borges

Lucan Vieira

Mateus Tristão

Fernando Dourado

Nadja Naira

Guilherme Mendes Muniz

Ary Giordani

Julio Cesar Fernandes Machado

Cleverson Modesto

Renato Jachinoski

Caue Matias

Fábia Regina

Jennyfer Berté

Lucas Mattana

Lucas Amado

Beto Bruel

Nadia Luciani

Erica Mityko

Paulo Rosa
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