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Assunto: MEIOS DE COMUNICACAO
Protocolo: 18.230.126-4

SATED PRInteressado:

Solicitação
Favor  encaminhar  para  a  Superintendente  Ilma.  Sra.  Luciana

Casagrande o ofício 69/2021 referente ao Edital 3o PROFICE.
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Ofício 69/2021
Curitiba, 20 de outubro de 2021

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

em cópia aos Membros do Conselho Estadual de Cultura do Paraná - CONSEC

Prezada,

O SATED PR, na qualidade de representante das

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

os debates a respeito da aplicação de recursos do PROFICE - Programa de Incentivo e

Fomento à Cultura do Paraná. Tais debates foram realizados em reunião online no mês de

maio de 2021, a convite da Frente Movimento e SATED/PR,com presença da

Superintendência de Cultura do Paraná e diversos representantes de entidades da

sociedade civil, como a AVEC PR - Associação de Cinema e Vídeo do Paraná, SEPED PR -

Sindicato dos Empresários e Produtores em Espetáculos de Diversão do Paraná, APAN -

Associação dos Profissionais do Audiovisual Negro no Paraná, ATINJ PR - Associação do

Teatro para Infância e Juventude do Paraná, APRTB - Associação Paranaense de Teatro de

Bonecos, G ARTE Múltiplo Cultural - Grupo de Representação de Espaços Culturais de

Curitiba, Jeff Miranda (membro da CPROFICE - Comissão do PROFICE) e Leonardo

Ferreshi  (membro do Conselho Estadual de Cultura do Paraná).

Na referida reunião foram levantados os seguintes pontos, dentre outros, que retomamos

com novas observações:

1) Uma vez que a publicação do resultado do 3º Edital do PROFICE ocorreu apenas em

21/11/2020, o período restante para a captação de recursos naquele ano, na prática, ficou
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reduzido a cerca de um mês (dezembro de 2020). Consequentemente, como a captação foi

oportunizada num momento já adiantado do ano fiscal, a grande maioria dos proponentes

ali convocados não puderam viabilizar em tempo hábil tal captação dos recursos disponíveis

para a renúncia fiscal naquele ano (cerca de 16 milhões de reais). Dos quais foram

captados apenas cerca de 2 milhões de reais.

2) Como primeira grave consequência do exposto no item 1, a maioria de tais recursos

(cerca de 14 milhões de reais), deixaram de ser aplicados em projetos culturais em todo o

estado do Paraná no momento em que enfrentamos uma pandemia.

3) Assim, como consequência, o investimento via renúncia fiscal na cultura para o biênio

2020-2021, que deveria ser de cerca de 33 milhões, ficou praticamente restrito aos

17.000.000,00 (dezessete milhões de reais), previstos na Resolução 384/2019 para o ano

de 2021. Tal redução de investimento reforçou os prejuízos sofridos pelo segmento cultural,

considerando especialmente a necessidade da retomada da economia do setor

pós-pandemia.

4) Como atenuante à problemática redução de investimentos na cultura reiterada nos ítens

2 e 3, na reunião de maio a Superintendente de Cultura comprometeu-se a reivindicar junto

ao Governo Estadual recursos complementares aos previstos na SEFA nº385/2019, na faixa

de 6 milhões de reais.

5) Até o momento não recebemos retorno formal sobre o possível encaminhamento da

reivindicação.

6) Como outra grave consequência, já em outubro de 2021 pudemos observar que cerca de

40% dos projetos aprovados e convocados no PROFICE 03 não conseguiram captar

recursos via renúncia fiscal e deixarão de ser realizados caso não seja criada uma

alternativa para o impasse. Tal fato fica evidenciado pela informação de que a principal

empresa incentivadora do estado - a Copel - não apresenta mais disponibilidade para

incentivar novos projetos no momento.

7) Embora o edital do PROFICE 03 contasse com mecanismos que pretendiam garantir

maior descentralização regional de seus recursos para garantir um atendimento mais
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equiparado dos recursos de fomento cultural para mais regiões do estado, estima-se que a

grande maioria dos projetos que não obtiveram captação não atuam na capital.

8) Na referida reunião, como alternativa ao problema ali já apontado e aqui comprovado no

item 6, foi apresentada proposta solicitando, dentre outras questões, a prorrogação do

prazo de captação de execução dos projetos aprovados e convocados no último

edital, o PROFICE 03, de modo que tais projetos que ainda não obtiveram a captação

de recursos possam realizá-la durante o ano de 2022, utilizando-se da previsão da SEFA

nº367/2021, que prevê a renúncia fiscal para projetos aprovados via PROFICE no montante

de 17,5 milhões para 2022. Tal prorrogação deverá atender, em especial, ao grande número

de projetos que não estão concentrados na capital.

9) Embora a Superintendente de Cultura tenha demonstrado concordância com a

solicitação, passados 6 meses da reunião e verificadas as consequências ali apontadas, a

prorrogação solicitada ainda não foi formalizada.

10) Na referida reunião também foi apontada a necessidade de lançamento de novo edital

do PROFICE no início de 2022, bem como a fundamental importância de que tal edital seja

debatido com a sociedade civil em reuniões abertas antes de sua aprovação final pelo

CPROFICE, CONSEC e SECC. Acreditamos que o debate com proponentes, coletivos e

entidades de representação são complemento fundamental ao debate com o CONSEC.

11) No último mês é crescente o número de proponentes, grupos, companhias, em especial

de fora da capital que vem procurando o SATED PR para reforçar a gravidade da situação e

para agora apresentar neste ofício solicitações alinhadas com o já exposto em maio de

2021. Tais interlocuções, reiteramos com preocupação, evidenciam que a grave situação irá

prejudicar em especial a produção cultural de cidades afastadas da capital.

12) Em observação aos ítens 10 e 11, vale registrar que, embora estejamos a cerca de 2

meses do final de 2021, tal debate com a sociedade civil não foi aberto.

Com base nos apontamentos acima reiterados, com intenção de retomarmos compromissos

assumidos na reunião de maio de 2021,
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SOLICITAMOS

1) Prorrogação imediata dos prazos de captação e execução de recursos dos projetos

convocados no edital do PROFICE 03 e que ainda não obtiveram a captação, para

que tais projetos possam ser captados e executados em 2022;

2) Retorno formal da SECC sobre o pedido de aumento de recursos pretendido pela

Superintendência para a renúncia  fiscal em 2022.

Grato,

Adriano Esturilho

Presidente  SATED PR

SUBSCREVEM:

APD - Associação dos Profissionais de Dança de Londrina e Região Norte do Paraná

APRTB - Associação Paranaense de Teatro de Bonecos

ATINJ - Associação do Teatro para Infância e Juventude do Paraná

AVEC PR - Associação de Cinema e Vídeo do Paraná

Frente Movimento

FUNCART - Fundação Cultura Artística de Londrina
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G ARTE Múltiplo Cultural - Grupo de Representação de Espaços Culturais de Curitiba

Jeff Miranda (membro da CPROFICE - Comissão do PROFICE)

Leonardo Ferreshi  (membro do Conselho Estadual de Cultura do Paraná)

Renato Forin Júnior (proponente de projeto no PROFICE 03)
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