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Assunto: MEIOS DE COMUNICACAO
Protocolo: 17.716.063-6

SATED/PR - SINDICATO DOS ARTISTAS E TÉCNIOS EM
ESPETÁCULOS DE DIVERSÕES DO PARANÁInteressado:

Solicitação
Favor  encaminhar  o  ofício  21/2021  do  Sated/PR,  que  solicita  à

Superintendência  de  Cultura  /  SECC informações  sobre  a  proposta  de
"Bolsa Qualificação", mencionada em Audiência Pública na ALEP, e sobre a
PL 168/2021, que propõe a criação do programa Bolsa Cultura Paraná e
tramita na ALEP.
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Ofício 21/2021

Curitiba, 03 de junho de 2021

À Ilma. Srª. Luciana Casagrande -

Superintendência de Cultura do Paraná

Secretaria de Comunicação e Cultura do Paraná (SECC)

Prezada Superintendente,

A recente prorrogação da Lei Aldir Blanc (LAB), no âmbito do PL n.

795/21, torna ainda mais urgente o amplo debate sobre a distribuição dos recursos da LAB no

Paraná.

Nesse sentido, considerando a proposta de “Bolsa Qualificação”

anunciada pela Superintendente em audiência pública realizada na Assembleia Legislativa do

Paraná (ALEP) no dia 22 de abril de 2021, solicitamos que tal proposta seja formalmente

apresentada o quanto antes para o debate com a sociedade civil, por meio do Conselho

Estadual de Cultura (CONSEC), entidades de representação e movimentos sociais da arte e da

cultura. Para melhor compreensão e análise da referida proposta, se faz necessário ainda o

questionamento acerca dos valores financeiros a serem empregados na ação, bem como da

carga horária das atividades de formação (à distância) a serem cumpridas pelo público alvo,

artistas e fazedores de cultura do estado do Paraná, considerando, por exemplo, que muitos

dos beneficiários não têm meios de acesso contínuo à internet.
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Outrossim, consultamos a Superintendência sobre sua posição em

relação ao Projeto de Lei n.168/21, em tramitação na Assembleia Legislativa do Paraná, que

propõe a criação do Programa Bolsa Cultura PR, e que conta com o apoio de diversas

entidades e coletivos do setor cultural, como uma possível alternativa para a distribuição dos

recursos da LAB no Paraná. Acreditamos igualmente que esse debate da SECC com a

sociedade civil sobre tal proposta é fundamental nesse momento, a fim de que possamos

viabilizar, de forma assertiva, um mecanismo de distribuição dos recursos emergenciais da

LAB, que amplie o acesso e descentralize a distribuição dos recursos no estado.

Aguardamos retorno e nos colocamos à disposição.

Adriano Esturilho
Presidente SATED/PR
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Ofício 055/2021-SGC                                          Curitiba, data da assinatura eletrônica. 

Protocolo: 17.716.063-6 

 

 

Ilmo. Senhor Adriano Esturilho, 
 

Em atenção à Solicitação de informações encaminhada a esta 

Superintendência-Geral de Cultura, por meio de Ofício nº 21/2021, sobre a proposta 

de Programa Bolsa-Qualificação, solicitando também que a proposta seja 

formalmente apresentada ao Conselho Estadual de Cultura – CONSEC, também 

questionando os valores financeiros a serem empregados na ação, carga horária 

das atividades de formação e consideração quanto ao fato de beneficiários do 

Programa não terem acesso contínuo à internet, bem como pugna posicionamento 

desta Secretaria em relação ao Projeto de Lei Estadual nº 168/2021., apresento em 

resposta o Despacho Diretoria de Cultura anexo.  

 

Recomendamos o acompanhamento de nossas ações pelo site da SECC 

(www.cultura.pr.gov.br) onde noticiamos os editais, os chamamentos e outras 

medidas em relação às políticas públicas de cultura promovidas pelo Governo do 

Estado. 

 

Sendo o propósito, subscrevo-me, apresentando cordiais saudações. 

 
 
 

Luciana Casagrande Pereira Ferreira 
Superintendente-Geral de Cultura 

 
 
Ilmo. Senhor  
Adriano Esturilho 
Presidente do Sindicato dos Artistas e Técnicos em Espetáculos de Diversões do 
Paraná – SATED/PR 
Rua Treze de Maio, 644 - Centro 
Nesta Capital  
(email: diretoria@satedpr.org.br)  
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Protocolo: 17.716.063-6 
Interessado: SATED/PR - SINDICATO DOS ARTISTAS E TÉCNICOS EM 
ESPETÁCULOS E DIVERSÕES DO ESTADO DO PARANÁ 
Assunto: Solicitação de informações sobre Programa Bolsa-Qualificação e 
manifestação sobre PL 168/2021 

 
 

DESPACHO DTC 
 

 Trata-se de solicitação de informações encaminhada a esta 

Superintendência-Geral de Cultura, por meio de Ofício nº 21/2021 (mov. 2), sobre 

a proposta de Programa Bolsa-Qualificação, solicitando também que a proposta 

seja formalmente apresentada ao Conselho Estadual de Cultura – CONSEC, 

também questionando os valores financeiros a serem empregados na ação, carga 

horária das atividades de formação e consideração quanto ao fato de beneficiários 

do Programa não terem acesso contínuo à internet, bem como pugna 

posicionamento desta Secretaria em relação ao Projeto de Lei Estadual nº 

168/2021. 

 

 Quanto ao Programa Bolsa-Qualificação, lançado pelo Governo do Estado 

do Paraná no último dia 22/06/2021, por se tratar de política pública já aprovada 

pelo CONSEC (2º reunião extraordinária realizada no dia 11/05/2021, ata aprovada, 

pendente de assinaturas no sistema e-protocolo, por isso ainda não publicada), 

mas que ainda não teve Edital de Chamamento publicado pela Universidade 

Estadual de Ponta Grossa - UEPG, órgão parceiro da SECC para execução do 

Programa, e por envolver critérios de acesso ao Programa, neste momento, não 

podemos especificar detalhadamente os termos do mesmo, visto que resta a 

cumprir a necessária publicidade, o que poderia caracterizar informação 

privilegiada. 

 

 O que se tem definido e pode ser informado é que o Programa, devidamente 

aprovado pelo CONSEC, em conformidade com o determinado pela Lei Federal nº 

14.017/2020, é política pública a ser executada dentro do inciso III, do art. 2º, desta 

Lei, a qual dispõe:  
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Art. 2º A União entregará aos Estados, ao Distrito Federal e aos 

Municípios, em parcela única, no exercício de 2020, o valor de R$ 

3.000.000.000,00 (três bilhões de reais) para aplicação, pelos 

Poderes Executivos locais, em ações emergenciais de apoio ao 

setor cultural por meio de: 

(...) 

III - editais, chamadas públicas, prêmios, aquisição de bens e 

serviços vinculados ao setor cultural e outros instrumentos 

destinados à manutenção de agentes, de espaços, de iniciativas, 

de cursos, de produções, de desenvolvimento de atividades de 

economia criativa e de economia solidária, de produções 

audiovisuais, de manifestações culturais, bem como à realização 

de atividades artísticas e culturais que possam ser transmitidas 

pela internet ou disponibilizadas por meio de redes sociais e outras 

plataformas digitais. 

 

 Aos estados, dentro do disciplinado pelo Decreto Federal nº 10.464/20, 

regulamentador da Lei Federal nº 14.017/20, coube distribuir a renda emergencial 

prevista no inciso I, do art. 2º, da Lei Federal nº 14.017/20 e elaborar editais, 

chamadas públicas ou outros instrumentos aplicáveis para prêmios, aquisição de 

bens, em observância ao disposto no inciso III, do art. 2º, da Lei Federal nº 

14.017/20. 

 

 Busca o Programa proposto, a utilização dos recursos da Lei Federal 

14.017/20 – Lei Aldir Blanc, pelo inciso III, de seu art. 2º, dentro daquilo que foi 

exarado como entendimento pela Douta Procuradoria-Geral do Estado do Paraná 

– PGE, quando consultada, acerca da possibilidade de implementação de 

Programa similar, mas sem contraprestação ou de contraprestação imediata 

intangível, proposto por membros do Conselho Estadual de Cultura, chamado Bolsa 
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Social, senão vejamos o entendimento manifestado pela PGE, em Informação nº 

356/2020-AT/GAB-PGE1: 

 

“Assim, para a legalidade de qualquer proposta acerca da 

execução do inciso III do art. 2º da Lei Aldir Blanc é primordial que 

os recursos sejam usados como fomento efetivo de 

manifestações culturais e não como mecanismo de repasse de 

renda emergencial (...).”  

 

 Dado o entendimento exarado pela PGE, e verificados os resultados dos 

editais realizados por esta Secretaria e das solicitações da renda emergencial com 

recursos da Lei Aldir Blanc no ano de 2020, buscou-se a realização de um 

Programa que desse maior acessibilidade aos recursos, de forma descentralizada 

e desburocratizada, que auxilie os trabalhadores e as trabalhadoras da cultura a se 

tornarem agentes culturais capazes de participar de editais – pois a forma comum 

de execução de programas para a cultura pela União, Estados e Municípios, e que 

apresente uma contraprestação tangível, para os fins estabelecidos pela Lei 

Federal nº 14.017/20. 

 

 O Programa tem a meta de alcançar 12.000 (doze mil) trabalhadores e 

trabalhadoras da cultura do estado do Paraná, com o pagamento de bolsas no valor 

de R$ 3.000,00 (três mil reais) pela realização de cursos de qualificação junto à 

UEPG, os quais terão carga horária de 120 (cento e vinte) horas, divididos em 3 

(três) módulos de 40 (quarenta) horas cada, sendo realizado o pagamento das 

bolsas, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) ao fim da realização satisfatória de cada 

módulo. 

 

 
1 Manifestação no protocolo nº 16.796.923-2 - Consulta sobre a proposta de Bolsa Social face a Lei Federal 
nº 14.017/2020 (Lei Aldir Blanc), com fundamento no art. 2º, inciso III 
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 Somente o primeiro módulo será referente à formação para produção de 

projetos e participação em editais, sendo os demais voltados para cada uma das 

áreas técnico-artísticas e culturais. 

 

 Quanto a preocupação acerca de beneficiários sem acesso contínuo a 

internet, faz parte do termo de cooperação com a UEPG a necessidade de que este 

público seja atendido, seja nos polos presenciais da UEPG, seja por acesso a 

material físico (impresso), que possibilite a todos a participação nos cursos. 

 

 Sobre os valores, conforme se verifica então, serão destinados recursos da 

Lei Aldir Blanc no valor de R$ 36.000.000,00 (trinta e seis milhões de reais) para 

suportar o pagamento das bolsas dos 12.000 (doze mil) bolsistas, em 3 (três) 

parcelas – uma por módulo realizado, de R$ 1.000,00 (mil reais), podendo totalizar 

R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada bolsista. 

 

 Ainda, os custos operacionais para realização do curso serão suportados 

pelo Tesouro Geral do Estado, não sendo utilizados recursos da Lei Aldir Blanc 

para cobrir estes junto a UEPG. 

 

 Quanto a posição desta Secretaria em relação ao Projeto de Lei nº 168/21, 

em trâmite na Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, que institui o Programa 

Bolsa Paraná, a Secretaria Estadual da Comunicação Social e da Cultura se 

manifestou no protocolo nº 17.559.598-8 no entendimento de ser política pública 

benéfica ao setor, reiterando a importância da proposta.  

 

 SMJ, encaminhamos para deliberação superior desta Superintendência-

Geral de Cultura. 

 

Curitiba, data da assinatura eletrônica. 

 

 Elietti de Souza Vilela 
 Diretora Técnica de Cultura 
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COTA SGC 

Ciente e de acordo. 

Encaminhe-se ofício em resposta ao SINDICATO DOS ARTISTAS E TÉCNICOS 

EM ESPETÁCULOS E DIVERSÕES DO ESTADO DO PARANÁ – SATED/PR, com 

o Despacho da Diretoria de Cultura supra em anexo. 

 

Curitiba, data da assinatura eletrônica. 

Luciana Casagrande Pereira Ferreira 
Superintendente-Geral de Cultura 
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