
ESTADO DO PARANÁ

Folha 1

Protocolo:

18.195.093-5
Órgão Cadastro: CIDADAO

Em: 13/10/2021 14:27
77.374.619/0001-90CNPJ Interessado

Interessado 1: SATED PR
Interessado 2:  -
Assunto: MEIOS DE COMUNICACAO
Palavras-chave: CIDADAO

Cidade: CURITIBA / PR

Nº/Ano  -
Detalhamento: SOLICITAÇÃO

Para informações acesse: https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/consultarProtocolo

Código TTD: -

1
1



Assunto: MEIOS DE COMUNICACAO
Protocolo: 18.195.093-5

SATED PRInteressado:

Solicitação
Favor encaminhar para a Superintendente de Cultura, Ilma.Sra. Luciana

Casagrande o ofício 67/2021 referente ao PROFICE. 
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Ofício 67/2021
Curitiba, 08 de outubro de 2021

À Ilma.Sra. Luciana Casagrande -
Superintendente de Cultura da
Secretaria de Comunicação e Cultura do Parana - SECC

Prezada,

O SATED PR pretende, nas próximas semanas, organizar
encontros abertos para ouvir trabalhadores, trabalhadoras e agentes culturais das áreas
representadas pelo sindicato a respeito do Programa Estadual de Fomento e Incentivo à
Cultura (PROFICE). Tais encontros, que deverão contar também com convidados que
possam trazer mais informações, dados e olhares diversos, têm a intenção de estimular e
coletar sugestões da sociedade civil sobre possíveis aperfeiçoamentos para um próximo
edital deste importante mecanismo de fomento cultural do estado. Tais sugestões serão
debatidas e posteriormente apresentadas à SECC bem como ao Conselho Estadual de
Cultura (CONSEC), na intenção de colaborar com esse importante debate.

Para tornar o debate profícuo, solicitamos à esta
Superintendência uma relação dos proponentes com projetos aprovados no referido
programa e que ainda não obtiveram a captação de recursos. Tal informação
possibilitará o convite direcionado para esses encontros de agentes culturais que
encontram-se nesse recorte e que poderão possivelmente colaborar com este debate.

Desde já agradecemos pelas informações e seguimos à
disposição para o diálogo.

Grato,

Adriano Esturilho
Presidente - SATED PR
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