
Ofício 30/2021
Curitiba, 04 de agosto de 2021

Ilmo. Sr. Harrison Camargo
Secretário de Cultura e Turismo de Paranaguá
Presidente do Conselho Municipal de Cultura de Paranaguá

Prezado Senhor,

O SATED PR - Sindicato que representa as trabalhadoras

e trabalhadores do circo, do teatro, da dança, da ópera e do audiovisual no Paraná -

tomou conhecimento através de Conselheiros Municipais de Cultura que a

Secretaria de Cultura e Turismo de Paranaguá prepara lançamento em breve de um

novo edital com recursos remanescentes da Lei Aldir Blanc (LAB), destinados ao

município. Congratulamos o Secretário pela iniciativa, e nos colocamos à disposição

para colaborar com essa construção, compartilhando experiências por nós

acompanhadas e que, acreditamos, podem ampliar o acesso dos trabalhadores e

trabalhadoras da cultura aos recursos do edital a ser lançado.

Referente à reunião do Conselho Municipal de Cultura

que deverá ocorrer nesse dia 5 de agosto às 14h, gostaríamos de reforçar a
importância de que os conselheiros da sociedade civil possam apresentar
sugestões de ajustes para o edital a ser lançado antes de seu fechamento e

votação final, de modo a aprimorar as ações já encaminhadas pela Secretaria.

Acreditamos que esse diálogo aberto com os artistas que estão no dia-a-dia

certamente poderá colaborar no melhor resultado do edital a ser lançado.

Por fim, reforçamos a importância dos municípios do

Paraná buscarem a criação, em nível municipal, de uma legislação local que siga os

princípios da “PL 299”, que tramita na Assembleia Legislativa do Paraná, e que, se
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aprovada, permitirá que sejam dispensadas a apresentação de certidões
negativas por parte dos trabalhadores e trabalhadoras que se inscreverem em
editais culturais nesse momento de pandemia. O Sated PR apoia a ideia e tem

buscado contribuir, em parceria com a Frente Movimento, com informações legais e

jurídicas junto aos nossos municípios. Vale registrar que a Lei Aldir Blanc foi criada

com a intenção de amparar os fazedores e fazedoras de arte e cultura de maneira

ampla, independente de tempo de atuação ou de residência em cada cidade, ou de

análises curriculares, dado grave estado de pandemia, em que nossos artistas e

técnicos foram impedidos de trabalhar normalmente.

Seguimos à disposição para dar sequência a esse

diálogo entre este sindicato e esta secretaria, independente de qualquer

posicionamento político-partidário, pois acreditamos que a arte e a cultura são temas

universais e que devem estar acima dessas questões.

Respeitosamente,

Adriano Esturilho
Presidente - SATED PR
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