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Ofício nº 0001/2021/DEREL #PUBLICO 

Brasília, 14 de janeiro de 2021 

 

 

  

A Sua Excelência o Senhor 

Paulo Roberto Nunes Guedes 

Ministro de Estado da Economia 

Gabinete do Ministro da Economia - Esplanada dos Ministérios, Bloco P 

70.048-900 – Brasília/DF 

 

 

 

Assunto: Requerimento de Informação RIC nº 1678/2020 

 

 

Senhor Ministro, 

 

 

1. Reportamo-nos ao Despacho, recepcionado em 17 de dezembro 2020, por meio 

do qual esse Ministério encaminha o Requerimento de Informação (RIC) nº 1678/2020, de 

autoria do Deputado Federal Gustavo Fruet (PDT-PR), que “Requer informações do Senhor 

Ministro de Estado da Economia acerca do fechamento e destinação futura dos espaços culturais da Caixa 

Econômica Federal (CEF), na cidade de Curitiba-PR”. 

 

2. A propósito do assunto, apresentamos, a seguir, os esclarecimentos solicitados a 

cada item formulado. 

 

2.1 “1) Tomamos conhecimento pelas redes sociais acerca do possível fechamento 

do Centro Cultural da CEF, localizado na capital paranaense. Pergunto: esse fechamento é 

de forma definitiva ou apenas se trata de medida emergencial face ao aumento de casos 

decorrentes da Pandemia da Covid-19?;”. 
 

2.1.1 A CAIXA Cultural de Curitiba encontra-se temporariamente sem recebimento de 

público externo em atendimento aos decretos e protocolos municipal e estadual referentes à 

pandemia do novo coronavírus e retornará com suas atividades tão logo haja a autorização pelo 

poder público local. Não há, portanto, previsão de fechamento da referida unidade. 

 

2.2 “O Centro Cultural da CEF exerce um importante papel de difusão e acesso 

da cultura local aos cidadãos, estando integrado ao circuito cultural de Curitiba. O referido 

Centro é constituído de um teatro, duas galerias de arte e espaços para a realização de 

oficinas. Prova inconteste disso é que o Teatro da Caixa é um dos palcos do renomado 

“Festival de Teatro de Curitiba”. Em havendo o deslocamento do Centro Cultural para 

outra localização, com a possível venda de sua atual sede, os espaços acima referidos e as 

atividades artístico-culturais serão mantidos, como parte de uma programação já 

integrada à vida cultural da cidade?;”. 
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2.2.1 Informamos que não há previsão de interrupção das atividades artístico-culturais e 

educacionais da CAIXA Cultural de Curitiba. 

  

2.3 “3) Quais as razões que levam à direção da CEF a fechar um importante 

centro cultural que vem exercendo a contento seu papel em prol da valorização e difusão 

da cultura brasileira?;”. 
 

2.3.1 Conforme esclarecido no item 2.1.1, não há previsão de fechamento definitivo da 

CAIXA Cultural de Curitiba. 

  

2.4 “4) O fechamento do Centro Cultural da CEF em Curitiba-PR constitui 

parte de uma ação de contenção de gastos por parte do governo federal, no contexto de sua 

política? Qual a perspectiva em relação aos demais equipamentos culturais dessa 

instituição bancária, conhecidos como CAIXA CULTURAL em outras cidades, a exemplo 

daqueles localizados no Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília, Fortaleza, Recife e 

Salvador?;”. 
 

2.4.1 Conforme esclarecido no item 2.1.1, não há previsão de fechamento definitivo da 

CAIXA Cultural Curitiba e nem das demais unidades da CAIXA Cultural do país. 

 

2.5 “5) Houve algum diálogo com a prefeitura e governo do estado? Há previsão 

de alternativa?; e”. 

 

2.5.1 Conforme esclarecido no item 2.1.1, não há previsão de fechamento definitivo da 

CAIXA Cultural de Curitiba. 

 

2.6 “6) O que o Congresso Nacional pode fazer no sentido de se evitar que 

importantes equipamentos culturais no país, que se integram à vida cotidiana de diversas 

cidades e exercem um papel proeminente no âmbito das políticas públicas de cultura, 

sejam fechados?”. 

 

2.6.1 Considerando que não há previsão de fechamento definitivo da CAIXA Cultural 

de Curitiba, entendemos que não há esclarecimentos a serem prestados em relação ao assunto. 

 

3. Colocamo-nos à disposição para eventuais esclarecimentos necessários. 

 

 Respeitosamente, 

 

 

 

JAIRO DA SILVA MUNIZ SOBRINO 

Superintendente Nacional 

Relacionamento Institucional 

 

 

 

MAGDA DIAS CARVALHO 

Diretora Executiva  

Comunicação e Relacionamento Institucional 
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