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Assunto: MEIOS DE COMUNICACAO
Protocolo: 18.311.758-0

SATED PRInteressado:

Solicitação
Favor  encaminhar  à  I lma  Sr.  Luciana  Casagrande  Pereira  -

Superintendente  de  Cultura  do  Paraná,  o  ofício  77/2021  com  notas
informativas a serem publicadas pelo SATED PR e APPTE ainda na data de
hoje.
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Ofício 77/2021

Curitiba, 03 de novembro de 2021

À Ilma Sr. Luciana Casagrande Pereira

Superintendente de Cultura do Paraná

Secretaria de Estado da Comunicação Social e da Cultura - SECC

Prezada,

Com intenção de compartilhar informações de interesse público e no

intuito de auxiliar trabalhadores da Técnica, por nós representados, o SATED/PR elaborou

NOTA INFORMATIVA com relatoria das ORIENTAÇÕES E RECOMENDAÇÕES DA

SUPERINTENDÊNCIA DE CULTURA DO PARANÁ A PROPONENTES INABILITADOS

NO EDITAL DE CONCURSO N. 002/2021 – SECC – LAB 2021, que institui Prêmio para

Técnicos e Técnicas da Cultura e que encontra-se em fase de apresentação de recursos

até o dia 17 de novembro próximo. Tais recomendações foram apresentadas por membros

da Superintendência de Cultura em reunião no dia 11 de novembro último, que contou, a

convite da Superintendência, com a presença do presidente deste sindicato bem como com

a presença do Ilmo. Sr. Lauro Oliveira,  presidente da  APPTE.

Um vez que tais recomendações foram realizadas e são de

responsabilidade desta Superintendência, solicito a anuência e confirmação das

informações constantes na referida Nota Informativa, que segue em anexo e, que deve ser

publicada pelo SATED/PR e APPTE com urgência prioritariamente na presente data, uma

vez observada a proximidade do encerramento do prazo para apresentação de recursos.

Segue também em anexo uma segunda NOTA INFORMATIVA, sobre

a distribuição de recursos remanescentes da Lei Aldir Blanc no Paraná, para

conhecimento e possível anuência da Superintendência sobre os informes apresentados

sobre o tema na reunião de 11 de novembro.
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Para elucidação desta Superintendência e da categoria de

trabalhadores representadas pelo SATED/PR, vale registrar que a publicação das referidas

notas tem caráter informativo e não caracteriza concordância do SATED/PR com os

encaminhamentos definidos pelo poder público em relação ao referido edital. De todo modo,

acreditamos enquanto entidade de representação que é nossa obrigação informar e mediar

a relação de nossos representados com o poder público.

Respeitosamente,

Adriano de Oliveira Esturilho

Presidente do SATED/PR

----------------------------------------------------------------------------

ANEXO 1  NOTA INFORMATIVA

_________________
SATED PR informa:
ORIENTAÇÕES E RECOMENDAÇÕES APRESENTADAS PELA
SUPERINTENDÊNCIA DE CULTURA DO PARANÁ PARA
PROPONENTES INABILITADOS E QUE PRETENDEM ENTRAR COM RECURSO.NO
EDITAL EDITAL DE CONCURSO N. 002/2021 – SECC – LAB 2021
_________________

*A) Orientações para Técnicas/os que se inscreveram e foram INABILITADOS POR
APRESENTAREM PORTFÓLIOS COM MAIS DE 10 PÁGINAS:
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1) Entrar com recurso pelo próprio sisprofice, na aba “RECURSO”, dentro do projeto
inscrito, até o dia 17 de novembro de 2021;

2) Sugestão de texto para o recurso:
“Em atendimento ao edital, solicito que, PARA FINS DE HABILITAÇÃO, sejam
consideradas apenas as 10 primeiras páginas do portfólio apresentado.”

obs. a Superintendência informou em reunião que para fins de Análise de Mérito deverão
ser consideradas as informações constantes no vídeo e no portfólio já apresentados, de
modo que tal solicitação não deve prejudicar a análise de mérito do projeto.

_________________________________

B) Orientações para Técnicas/os que se inscreveram e foram INABILITADOS POR
APRESENTAREM SOMENTE AUTODECLARAÇÃO(ÕES) NO ANEXO 5

1) Entrar com recurso pelo próprio sisprofice, na aba “RECURSO”, dentro do
projeto inscrito, até o dia 17 de novembro de 2021;

2) No texto do recurso, citar nominalmente uma empresa ou produtor (pessoa
física ou pessoa jurídica) ou contratante ou espaço cultural no qual você
tenha atuado enquanto técnico e que conste nas 10 primeiras páginas do
portfólio já apresentado no ato da sua inscrição.

3) Sugestão de texto para o recurso:

“Justifica-se que inicialmente, durante o período de inscrição, houve entendimento
por parte do inscrito de que a(s) autodeclaração(ões) atenderia(m) ao edital.
Todavia, PARA FINS DE HABILITAÇÃO, solicita-se que seja considerada a
informação aqui declarada de que atuei como técnico/a com a
empresa/contratante/produtor (pessoa física ou jurídica)/espaço cultural
_________________________________ no projeto/evento/produção
___________________________________, sendo que tal atuação consta e pode
ser comprovada dentro das 10 primeiras páginas do portfólio já apresentado na
inscrição.”
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_____________________________________________________

C) Para Técnicas/os que se inscreveram e foram INABILITADOS POR NÃO
APRESENTAREM  NENHUMA DECLARAÇÃO CONFORME ANEXO 5

1) Entrar com recurso pelo próprio sisprofice, na aba “RECURSO”, dentro do
projeto inscrito, até o dia 17 de novembro de 2021;

2) No texto do recurso, citar nominalmente uma empresa ou produtor (pessoa
física ou pessoa jurídica) ou contratante ou espaço cultural no qual você
tenha atuado enquanto técnico e que conste nas 10 primeiras páginas do
portfólio já apresentado no ato da sua inscrição.

3) Sugestão de texto para o recurso:

“Justifica-se que inicialmente, durante o período de inscrição, houve entendimento
por parte do inscrito de que a(s) a apresentação(ões) do portfólio seria suficiente
para atender o edital, sendo a apresentação das declarações do ANEXO 5 uma
informação adicional. Sendo assim, para devida comprovação, PARA FINS DE
HABILITAÇÃO, solicita-se que seja considerada a informação aqui declarada de que
atuei como técnico/a com a empresa/contratante/produtor (pessoa física ou
jurídica)/espaço cultural _________________________________ no
projeto/evento/produção ___________________________________, sendo que tal
atuação consta e pode ser comprovada dentro das 10 primeiras páginas do portfólio
já apresentado na inscrição.”

___________________________________________

IMPORTANTE: se você foi inabilitado ao mesmo tempo por duas das razões
apresentadas acima, envie recurso que atenda aos dois motivos. Se houverem mais
motivos para a inabilitação é indispensável justificá-los no recurso.
___________________________________________

IMPORTANTE: DÚVIDAS OU INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DEVERÃO SER
SOLICITADAS À SUPERINTENDÊNCIA DE CULTURA DO PARANÁ.
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____________________________________________
******OUTRAS OBSERVAÇÕES INFORMES IMPORTANTES:

1) Tais recomendações foram apresentadas ao SATED/PR e APPTE em reunião
virtual com a Superintendência no dia 11 de novembro de 2021.

2) O SATED/PR e a APPTE não foram previamente consultados e não sãoé
responsáveis pelo conteúdo do edital bem como não respondem pelos
encaminhamentos aqui orientados pela Superintendência de Cultura do
Paraná. De todo modo, enquanto representantes da categoria, consideramos ser
nossa obrigação informar de maneira pública e aberta tais conteúdos,
apresentados  pela Superintendência nesta reunião.

3) Embora nosso sindicato não concorde com parte dos encaminhamentos dados a
este edital, uma vez que a Superintendência não apresentou tais recomendações
por escrito, o SATED/PR considerou sua obrigação de compartilhar tais informações
através desta nota com a categoria da Técnica e demais representados por este
sindicato. Por isso elaboramos esta nota aberta, tornando público conteúdos de tal
reunião, de modo que o SATED/PR se coloca nessa nota apenas como mensageiro
de tais informações, que, repetimos, são de responsabilidade da Superintendência
de Cultura do Paraná.

4) Na reunião, a Superintendência informou que os recursos apresentados dentro
dos parâmetros e das recomendações aqui informadas possivelmente deverão
ser deferidas (aprovadas).

5) Vale registrar que o SATED/PR não participa nem interfere no processo interno
de avaliação dos projetos enviados ao edital, de modo que não pode garantir a
aprovação dos recursos a serem enviados.

6) Nesta reunião, foi reforçada pela Superintendência a data de 17 de novembro de
2021 como prazo final para apresentação de recursos. O SATED/PR reivindicou
que este prazo fosse mais estendido , para que os proponentes possam elaborar
com mais tempo seus recursos dentro das orientações agora disponibilizadas.
Todavia, nossa solicitação não foi atendida.

7) Nesta reunião, também solicitamos que seja ampliado o número de vagas do edital
para que sejam contemplados o maior número possível de técnicos e técnicas
inscritos já habilitados e que venham a ser habilitados via recurso, uma vez que
ainda há recursos da Lei Aldir Blanc disponíveis no Fundo Estadual de Cultura. A
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Superintendência informou que o edital prevê e permite remanejamentos de tal
natureza e que estuda ação nesse sentido após observar o número final de
habilitados após o encerramento do prazo de recursos.

--------

ANEXO 2 -  NOTA INFORMATIVA

_________________
SATED PR informa:
Sobre a distribuição dos recursos da Lei Aldir Blanc
_____________________________

A convite da Superintendência de Cultura do Paraná, em reunião realizada no dia 11 de
novembro último, a Superintendência informou que os recursos remanescentes da Lei Aldir
Blanc que ainda não foram anunciados ou distribuídos por via de “editais diretos” da própria
SECC ou da Bolsa Qualificação deverão ser distribuídos por via de convênios com
Universidades Públicas Estaduais.
Tais universidades ficarão responsáveis pela execução de tais editais e pela “distribuição
indireta” desses recursos. Segundo a Superintendência, essa ação irá evitar que tais
recursos, que ultrapassam a faixa de 40 milhões, sejam devolvidos para a União (governo
federal) após o dia 31 de dezembro. A Superintendência não informou mais detalhes sobre
o formato e prazos para lançamento dessas ações.

A respeito desse tema, o SATED/PR informa que irá se posicionar nos próximos dias, uma
vez que continuamos preocupados sobre quando esses recursos chegarão aos
trabalhadores da cultura que ainda sofrem com os efeitos econômicos da pandemia na sua
sobrevivência diária..
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