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4 mensagens

SATED PR - Adriano Esturilho (Presidente) <diretoria@satedpr.org.br> 2 de fevereiro de 2022 14:01
Para: seped.parana@gmail.com, contato@seped.org, jewan.antunes@gmail.com

Boa tarde, 

Segue anexo para apreciação o ofício 87/2022 do SATED PR referente às atas das assembleias acerca dos pisos 
salariais e possíveis convenções coletivas de trabalho nas áreas das artes cênicas e do audiovisual. 
Agradecemos a atenção e seguimos à disposição. 

Atenciosamente, 

--  
Adriano Esturilho
Presidente SATED PR
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Jewan Antunes <jewan.antunes@gmail.com> 2 de fevereiro de 2022 15:49
Para: "SATED PR - Adriano Esturilho (Presidente)" <diretoria@satedpr.org.br>
Cc: seped.parana@gmail.com, contato@seped.org

ok. Recebido

Jewan Antunes
 
Produtor Cultural
fone: (41) 96665602

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Sindicato dos Empresários e Produtores de Espetáculos do Paraná <contato@seped.org> 3 de março de 2022 22:32
Para: "SATED PR - Adriano Esturilho (Presidente)" <diretoria@satedpr.org.br>
Cc: seped.parana@gmail.com, jewan.antunes@gmail.com
Cco: janefdavila@gmail.com, claudioiovanovitchi@gmail.com, Gehad Hajar <gehad.hajar@gmail.com>

Prezada Sr. Presidente, 

Acuso a recepção do ofício nº 87/22, referente às CCT's em minutas que serão
entregues na semana vindoura, a que penhorado agradeço. 

Com os melhores cumprimentos, 

Gehad Hajar

Em qua., 2 de fev. de 2022 às 14:01, SATED PR - Adriano Esturilho (Presidente) <diretoria@satedpr.org.br>
escreveu: 
[Texto das mensagens anteriores oculto]

Sindicato dos Empresários e Produtores de Espetáculos do Paraná <contato@seped.org> 5 de março de 2022 00:33
Para: REGEANE QUETES <regeane@quetesadvocacia.adv.br>

[Texto das mensagens anteriores oculto]

https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=e15a618067&view=att&th=17ebb6240d288145&attid=0.1&disp=attd&realattid=f_kz5sqden0&safe=1&zw
mailto:diretoria@satedpr.org.br
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Ofício 87/2022
Curitiba, 01 de fevereiro de 2022

Ao Sindicato dos Empresários e Produtores em Espetáculos de Diversões no

Estado do Paraná (SEPED-PR)

Ilmo. Sr. Presidente Gehad Ismail Hajar

Ilmo. Sr. Secretário Vanderlei Serafin Antunes

Prezados,

Cumprimentando-os pela realização de diversas assembleias da

entidade nos últimos dois meses, nas quais foram analisaram proposições parciais

do SATED PR referentes a pisos salariais e possíveis convenções coletivas de

trabalho nas áreas das artes cênicas e do audiovisual, bem como elaboradas outras

proposições, a pedido da Diretoria do SATED PR solicito as atas das assembleias

do SEPED PR, atinentes aos temas, realizadas nos meses de dezembro de 2021 e

janeiro 2022, em consonância com o anteriormente informado por mensagem

eletrônica.

O recebimento formal das mesmas irá possibilitar o inicio imediato de

debates por parte deste sindicato representante de trabalhadores da arte, de modo

a acelerar o processo rumo à homologação conjunta de tais demandas, o que é de

interesse destes dois sindicatos.

Elucidamos que o início de tais debates especificamente para algumas áreas

ou temas, como o piso da dublagem, não será impeditivo para posteriores

negociações referentes a outros segmentos.



Caso seja possível, solicitamos gentilmente que tais atas sejam enviadas

para o e-mail diretoria@satedpr.org.br

Aguardamos retorno e nos colocamos à disposição.

Atenciosamente,

AdrianoEsturilho

Presidente Sated/PR
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