
 

Ofício 02/2021 

Curitiba, 18 de janeiro de 2021 

Exmo. Sr. Rafael Greca de Macedo - Prefeito de Curitiba 

Ilma. Srª. Ana Cristina Castro – Presidente da Fundação Cultural de Curitiba 

 

Prezado Prefeito, 

O SATED/PR - Sindicato que representa os Artistas e Técnicos das Artes            

Cênicas e do Audiovisual no Paraná, sediado no município de Curitiba – vem por meio               

deste, congratular V. Exª. por seu novo mandato. Igualmente, congratula a presidente            
Ana Cristina Castro pela recondução à presidência da Fundação Cultural e do            

Conselho Municipal de Cultura de Curitiba, o que enaltece sua importante atuação            
frente à pasta da Cultura. 

Uma vez que a nova diretoria do SATED/PR tomou posse recentemente no            

último mês de dezembro, acreditamos ser de grande importância um encontro para            
retomamos com renovada energia importantes pautas das políticas públicas para a           

cultura do município, além de alinhar e ampliar o espaço de diálogo entre o poder               
público e a comunidade de artistas, técnicas e técnicos e do Setor Criativo. 

Sendo assim, solicitamos com possível urgência a realização de reunião          
conjunta de V. Exª, da presidente da FCC, e da Diretoria do SATED/PR, entre              

outras instituições do segmento da economia criativa, com a finalidade de fortalecer e             

nortear as políticas públicas de Cultura do Município de Curitiba, bem como para             
apresentarmos ações imediatas de retomada do setor para o exercício de 2021 
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O momento de retomada econômica da cidade após a pandemia exigirá um            
grande esforço e comprometimento dos órgãos públicos com o setor criativo -            

especialmente com áreas mais prejudicadas diretamente com o cancelamento das          

atividades face ao isolamento social. Este sindicato está à disposição para propor e             
apresentar proposições assertivas de ações de inovação e de fortalecimento. 

Ademais, a realização da VI Conferência Municipal de Cultura de Curitiba,           
anunciada e a ser promovida pela FCC para o primeiro semestre de 2021, seria              

fortalecida e valorizada pelo apoio publico direto deste prefeito, bem como pela            

participação mais efetiva deste sindicato na promoção e mobilização dos setores           
artístico-culturais, por uma conferência pública assertiva e amplamente referendada         

com a participação da sociedade civil. 

Certos de podermos contar com o prestimoso espaço de diálogo,  sensibilidade,, 

antecipamos agradecimentos. 

  

Atenciosamente,  

  
  Adriano Esturilho 

Presidente Sated PR 
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