
 

 

Ofício n.01/2020 

Curitiba, 14 de Dezembro de 2020 

À 

Ilma. Sra. Luciana Casagrande Pereira 

Superintendente Geral de Cultura do Paraná 

 

Prezada Superintendente, 

Na busca de colaborar com alternativas emergenciais para que os recursos da Lei Aldir              
Blanc no estado do Paraná sejam disponibilizados no maior montante possível ainda em             
2020, uma vez observados os prazos e as dificuldades encontradas pelo poder público para tal,               
seguem sugestões pontuadas e observações dos coletivos que as subscrevem em           
conjunto com o Sated/PR - Sindicato que representa trabalhadores (artistas, técnicas e            
técnicos) das Artes Cênicas e do Audiovisual no estado do Paraná.  

 

CONSIDERANDO que, estima-se, somados o Edital de Chamamento nº 003/20 -           
Licenciamento de Obras Literárias Digitais, e o Edital de Chamamento nº 004/20 - Cultura nas               
redes – Licenciamento de Conteúdo Digital, já encerrados, contam com recursos           
remanescentes na ordem de R$19.192.500,00 (dezenove milhões, cento e noventa e dois mil             
e quinhentos reais),  a conferir; 

 

CONSIDERANDO QUE, estima-se, o Edital de Concurso nº 003/2020 - Prêmio Jornada em             
Reconhecimento à Trajetória conta com cerca de 181 projetos classificados, mas que não             
foram contemplados no resultado final e, vale frisar, que para atendê-los seria necessário             
recursos estimados na ordem de R$3.620.000,00, a conferir; 
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CONSIDERANDO QUE o Edital de Concurso nº 005/2020 - Outras Palavras – Prêmio de Obras               
Literárias, conta com cerca de 357 projetos classificados a conferir e que, vale frisar para               
atendê-los seriam necessários recursos estimados na ordem de R$ 4.740.000,00 além           
dos recursos já previstos no referido edital, a conferir; 

 

SUGERIMOS E SOLICITAMOS: 

1 - Que seja estudada a possibilidade de que os recursos remanescentes do Edital de               
Chamamento nº 003/20 - Licenciamento de Obras Literárias Digitais, e o Edital de             
Chamamento nº 004/20 - Cultura nas Redes – Licenciamento de Conteúdo Digital            
(R$ 19.192.500,00), sejam parcialmente utilizados para contemplar todos os projetos          
classificados e não contemplados nos editais de Concurso nº 003/2020 - Prêmio Jornada             
em Reconhecimento à Trajetória e Edital de Concurso nº 005/2020 - Outras Palavras –              
Prêmio de Obras Literárias. 

2 - Para tal, sugerimos que sejam realizadas, imediatamente, chamadas complementares           
dos referidos editais, de modo a viabilizar tal sugestão. 

 

JUSTIFICAMOS: 

1) Embora acreditemos que o melhor encaminhamento nesse momento seja a prorrogação do             
prazo de aplicação de recursos da Lei Aldir Blanc em todo país, o que possibilitaria a                
realização de novos editais, sob critérios mais amplos e plurais e que possam vir atender, de                
modo mais efetivo, às demandas dos fazedores de arte e cultura em todo estado,              
encaminhamos tais sugestões na intenção de garantir a aplicação imediata, ainda esse ano,             
de mais recursos da Lei Aldir Blanc no Paraná, uma vez que infelizmente não há, por                
parte do poder público federal, garantias de que a prorrogação de tal lei ocorra. 

2) As conquistas históricas da Lei Aldir Blanc, que disponibilizou recursos para a área cultural               
em todo país, já estão prejudicadas pelas dificuldades encontradas pelo poder público dos             
estados e municípios em realizar o repasse de tais recursos. Acreditamos que todo e qualquer               
esforço para diminuir tal prejuízo nesse momento emergencial, deve ser aplicado com            
urgência; 
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3) Nunca é demais ressaltar que há cerca de nove meses, toda a cadeia produtiva da                
comunidade artística e cultural está praticamente paralisada, por conta da pandemia, e que não              
há previsão de retomada efetiva das atividades desse setor tão importante para a sociedade,              
do ponto de vista social e também econômico, já que estamos vivenciando atualmente uma              
nova onda de contaminação, gerando uma grande insegurança na população. Ademais, a            
consolidação da vacinação acontecerá tão somente ao longo de 2021; 

4) Por fim, vale frisar o que todos já sabem: se não houver a prorrogação da lei Aldir Blanc para                    
2021, os recursos remanescentes deixarão de atender aos artistas e fazedores de cultura que              
mais precisam e que já foram prejudicados pelo excesso de critérios e burocracias exigidas              
para acessar aos recursos, o que vai em desencontro ao espírito da Lei Aldir Blanc. Todo                
esforço para minimizar tal dano histórico é fundamental neste momento. 

Certos de sua compreensão, contamos com o deferimento de nossa solicitação ainda neste             
ano de 2020, com tempo hábil para que as sugestões sejam aplicadas e os recursos não                
retornem à União. 

Atenciosamente,  

Coragem Rede Livre - Rede de Profissionais da Música de Curitiba 

TEIA - Frente de Espaços Culturais Independentes do Paraná 

Família Camisa Preta - Coletivo de Técnicos de Espetaculos 

TEM - Coletivo Teatro em Movimento  

 

 

Adriano Esturilho 

Presidente do Sated/PR 
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https://www.facebook.com/coragemcuritiba/
https://www.facebook.com/teiaparana/

