
Ofício 66/2021
Curitiba, 06 de outubro de 2021

Ilma Sra. Ana Cristina de Castro,
Presidente da Fundação Cultural de Curitiba - FCC
Presidente do Conselho Municipal de Cultura de Curitiba

Prezada,

Em observância ao EDITAL Nº. 060/2021 DE CHAMAMENTO CARAVANA

ÉTNICO CULTURAL DE CURITIBA, publicado em 21 de setembro de 2021, com inscrições

iniciadas neste 6 de outubro de 2021, o SATED/PR, em conjunto com as entidades e

movimentos que subscrevem este ofício, vem elucidar e propor errata para os itens abaixo

elencados:

1) Consideramos valor ofertado de R$ 3.000,00 para a realização de 10

apresentações ou oficinas insuficiente para as atividades a serem desenvolvidas, uma vez

que o valor de R$ 300,00 por apresentação/oficina não é suficiente para cobrir, além do

custo do serviço prestado pelos trabalhadores e trabalhadoras da arte e da cultura a serem

selecionados, os custos de: produção, e de logística, concepção da atividade

artístico-cultural, locação de equipamentos de sonorização e iluminação, quando

necessário, dentre outros.

2) É importante evidenciar que o valor de referência do piso mínimo de R$ 150,00 -

recomendado pelo SATED PR e pelo SEPED PR e que em breve deverá ser reajustado - o

qual foi citado em algumas argumentações para justificar o valor por apresentação

destinado no referido edital - refere-se tão somente ao pagamento apenas do serviço

individual de um ator ou atriz, e não de nenhuma maneira deve cobrir os custos acima

citados. A proposta do edital deixa subentendido que poderá ser oferecida uma atividade

que pode ser realizada por mais de uma agente cultural, sejam atrizes, atores, oficineiros,

equipe de apoio, dentre outros fazedores e fazedoras de cultura que atuem individualmente

ou em grupo; não sendo cabendo citar ou sugerir tal valor como justificativa para

fundamentar a oferta de R$ 300,00, por apresentação que, reiteramos, está aquém do

necessário para a execução das ações pretendidas pelo edital e não garantem o mínimo de
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condições e dignidade no exercício das atividades a serem prestadas pelos fazedores e

fazedoras de arte e cultura a serem contemplados.

3) É dever do poder público implementar medidas concretas que assegurem o

princípio do direito constitucional à igualdade de raça, por meio de políticas afirmativas, uma

vez que as culturas afro-brasileira, cigana e indígenas, são tão invisibilizadas ao longo dos

anos. É dever também do município assegurar e fomentar ações para reduzir os profundos

danos do racismo estrutural em nossa sociedade, que deve diariamente ser combatido.

Nesse sentido, acreditamos que iniciativas de fomento como a do referido

edital são bem vindas, embora não dispensem de nenhum modo a urgência do poder

público municipal, implementar políticas públicas afirmativas para a cultura, como por

exemplo, a adoção sistemática de cotas em todos seus editais e ações artístico-culturais.

Pela razão exposta e para assegurar essas garantias constitucionais, é indispensável que a

representação dessas fazedoras e fazedores da cultura afro, cigana e povos originários,

historicamente segregados, participem da construção desses editais com o protagonismo

que lhes é de direito.

Considerando a reflexão acima, solicitamos a retificação dos seguintes

itens do edital:

1) Redução do número de 10 apresentações/oficinas a serem realizadas em cada

projeto (conforme ítem 6.1 do edital), para 01 (uma) única apresentação, de modo a

valorizar a contratação da equipe e viabilizar as ações necessárias para sua realização;

2) Redução da duração mínima das apresentações, se presenciais, prevista no ítem

6.3, de 60 (sessenta) minutos para 40 (quarenta) minutos;

3) Que a participação de proponentes e equipes que tenham relação orgânica e

direta com o objeto deste edital seja valorizada decisivamente com o aumento da pontuação

de 25 pontos para 35 pontos do critério B, previsto no ítem 7.3, que determina:

b) Currículo: Avaliação do currículo e do portfólio proponente e

integrantes da equipe com eventos e projetos anteriores
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desenvolvidos por esses que tenham relação com o objeto

deste edital.

4) Que o processo de avaliação dos projetos apresentados conte com pareceristas /

avaliadores que igualmente tenham relação com o objeto deste edital.

Consideramos preocupante que o referido edital não tenha sido submetido a

consulta pública, tampouco sido debatido com o Conselho Municipal de Cultura, Conselho

Municipal de Promoção da Igualdade Racial e especialmente com entidades da sociedade

civil de representações da cultura afro, cigana e indígena - práticas que teriam colaborado

para seu aprimoramento. Acreditamos que em especial essas representações deveriam ser

ouvidas e consultadas desde o início do processo de elaboração do referido edital, com o

devido protagonismo que lhes é de direito constitucional.

Esperamos que a FCC possa atender aos pontos solicitados e que possa

aprimorar, ao longo do tempo, esses processos de participação social.

Grato,

Adriano Esturilho

Presidente - SATED PR

Subscrevem o ofício:

Centro Cultural Humaitá

APRECI - Associação de Preservação da Cultura Cigana

Setorial de Cultura Afro de Curitiba

AVEC PR  - Associação de Cinema e Vídeo do Paraná

Frente Movimento
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