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(atuação) 
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SATED PR - Adriano Esturilho (Presidente) <diretoria@satedpr.org.br> 16 de dezembro de 2021 07:11
Para: contato@seped.org
Cc: juridico.satedpr@gmail.com, jewan.antunes@gmail.com

Bom dia, 

Atendendo  solicitação via whatsapp em 14/12/2021, re-encaminho ao SEPED/PR  arquivo em anexo em que consta
as seguintes informações solicitadas:

- aprovação em Assembleia do SATED/PR de proposta de piso de ARtes Cênicas 
- aprovação em Assembleia do SATED/PR de propostas de pisos e CCT para atuação na área do audiovisual

Tais documentos foram encaminhados para o email seped.parana@gmail.com em 19 de agosto de 2021, em
anexo ao ofício 36/2021 de 19 de agosto de 2021.

Solicito gentilmente a confirmação de recebimento.

Atenciosamente,
-- 
Adriano Esturilho
Presidente SATED PR
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Ofício 36/2021
Curitiba, 19 de agosto de 2021

Ao Sindicato dos Empresários e Produtores em Espetáculos de Diversões no Estado do

Paraná (SEPED-PR)

Ilmo. Sr. Gehad Ismail Hajar, presidente pró-tempore

Ilmo. Sr. Vanderlei Serafin Antunes, secretário pró-tempore

Prezados,

Pretendemos encaminhar para a Superintendência Regional do

Trabalho no Paraná a homologação dos pisos salariais das áreas de Teatro, Dança, Circo e

Ópera, além de questões ligadas a atuação para publicidade, uma vez que os mesmos já

foram aprovados no ano de 2018 em Assembleia Geral pelo sindicato dos artistas e

posteriormente por Assembleia Geral do sindicato patronal.

Consultamos se o encaminhamento pode ser realizado com a ata

realizada pelo SEPED-PR do dia 3 de dezembro ou se consideram mais adequado

aguardarmos uma nova aprovação em Assembleia, uma vez que o sindicato patronal agora

conta com uma nova diretoria pró-tempore constituída.

Aguardamos retorno o quanto antes para que possamos seguir com

os procedimentos legais e avançar nesta demanda tão importante. Nos colocamos à

disposição para qualquer necessidade.

Grato,

Adriano Esturilho
Presidente SATED/PR
























