
CLÁUSULA Mudança Tipo Comentários
UNIDADE I, Preâmbulo Inserir “Celetista" na titulação igual texto de Audiovisual INCLUSÃO
CLÁUSULA 1ª Inserir “celetista” no termo. INCLUSÃO
CLÁUSULA 2ª “E todos os demais segmentos e ocupações que atuam na na cadeia da industria" (...) INCLUSÃO
CLÁUSULA 4ª Deixar redação mais democrática. Verificar com Gehad proposta de melhoria. DEMOCRATIZAÇÃO
CLÁUSULA 5ª Verificar a legalidade do prazo para a partir de 1/1/2022 e cláusula 3a. JURÍDICO
CLÁUSULA 7ª Verificar legalidade. JURÍDICO
CLÁUSULA 9ª e Parágrafo 2º: Deixar redação mais democrática. Verificar com Gehad proposta de melhoria. DEMOCRATIZAÇÃO
CLÁUSULA 10ª Mudar termo companhia e corpo estável para “os contratados”. MODIFICAÇÃO.
CLÁUSULA 11ª Incluir ensino fundamental, médio e EJA, de instituições reconhecidas pelo MEC, no caso de DRT provisório. INCLUSÃO
CLÁUSULA 12ª Retirar a “apresentação de espetáculos” pois no audiovisual não faz sentido. MODIFICAÇÃO.
CLÁUSULA 18ª Modificar atestados médidos que não do SUS. INCLUSÃO
CLÁUSULA 19ª Verificar legalidade. JURÍDICO
CLÁUSULA 23ª Tirar a palavra técnico ou inserir artista. INCLUSÃO
CLÁUSULA 24ª Editar para “Trabalhadores com carteira assinada de empresas de grande porte e ou contratados do poder público” MODIFICAÇÃO
... Fazer cláusula para empresas de pequeno porte que registram em carteira (como uma maneira de incentivar o registro em carteira em pequenas empresas).
CLÁUSULA 26ª Maquiagem dentro do prazo de validade, incluir. INCLUSÃO
CLÁUSULA 28ª Incluir vale transporte, e analisar parágrafos 1º e 2º e juntá-los em um parágrafo só. MODIFICAÇÃO
CLÁUSULA 29ª Deixar claro no texto os períodos da manhã, tarde e noite. INCLUSÃO
CLÁUSULA 30° Definir Hipersuficiente. JURÍDICO
... Editar para acordo com o sindicato, para ser favorável ao trabalhador. MODIFICAÇÃO
CLÁUSULA 31ª Aumentar valor para 30 salários mínimos. MODIFICAÇÃO Levar a proposta para a cênicas, e suprimir a moficação aqui. 
CLAUSULA 34ª Incluir gêneros diversos, e pais, para o auxílio creche. INCLUSÃO
CLÁUSULA 35ª Jurídico: Quais são as classes  e pessoasque precisam estar abarcadas e porque PCD não está incluído? JURÍDICO
CLÁUSULA 36ª Criar um metodologia mais abrangente, pois que laudo médico já resolve. MODIFICAÇÃO
CLÁUSULA 40° Verificar os artigos 59, 61 na CLT. JURÍDICO
CLÁUSULA 42ª Aumentar prazo 72 horas para resguardar trabalhador do interior que precisa se deslocar para exames em caso de não haver a especialidade médica em sua cidade, Incluir filho, companheira e gestante.MODIFICAÇÃO
... Incluir filho, companheira e gestante. INCLUSÃO
... Redação para empregado, empregada e empregade. TEXTUAL
CLÁUSULA 43ª Modificar para pronomes neutros. TEXTUAL
DA UNIDADE II Verificar dispositivos citados e explicitar diferença da unidade I para a II JURÍDICO
... Verificar se faz sentido citar produtores de artes cênicas e se propomos incluir por produtores audiovisuais. INCLUSÃO
CLÁUSULA 49ª Verificar sobre inciso IV, salário mínimo. JURÍDICO
... Corrigir incisor na de artes cenicas. TEXTUAL
CLÁUSULA 50ª verificar caráter transitório e verificar se contrato por tempo determinado é substitutivo correto JURÍDICO
... Substituir produção cênica por “produção audiovisual" MODIFICAÇÃO
CLÁUSULA 52ª Substituir produção cênica por “produção audiovisual" MODIFICAÇÃO
... Verificar questões relacionadas às artes cênicas e reescrever redação, no que tange o domingo de folga (folga compensatória durante a semana).MODIFICAÇÃO Verificar nas Artes Cênicas, e mover lá. 
CLÁUSULA 53ª Parágrafo 4º modificar de último dia de filmagem para "último dia de trabalho”. MODIFICAÇÃO
... Tirar ‘espetáculo’.Substituir produção cênica por “produção audiovisual" MODIFICAÇÃO
CLÁUSULA 54ª Arrumar redação do parágrafo primeiro “quando não é cedida a refeição”. TEXTUAL
CLÁUSULA 55ª Modificar para sindicato laboral e patronal. MODIFICAÇÃO
CLÁUSULA 56ª Modificar para uso de imagem; MODIFICAÇÃO



CLÁUSULA 57ª Colocar apenas SATED, pelo fato de existir a possibilidade do SEPED poder ficar ausente, ou colocar clausula de omissão.MODIFICAÇÃO
CLÁUSULA 58ª Incluir parágrafo único que estabeleça a omissão do sindicato como condição possibilitadora da continuidade do projeto sem o visto do sindicato.INCLUSÃO
CLÁUSULA 62º I - inserir a possibilidade de dublagem em outros idiomas. INCLUSÃO
... Inserir dubladore, dubladora. II, IV e V igualmente. TEXTUAL
CLÁUSULA 63ª Corrigir inciso I para II. TEXTUAL
CLÁUSULA 63ª Modificar “acordo coletivo” para Convenção Coletiva. TEXTUAL
... Parágrafo 3ª, inclso II, diretora, diretore. Parágrafo 5º Incluir “Dublador, dubladora, dubladore” TEXTUAL
CLÁUSULA 64, 65, 66ª Verificar com Raquel se está tudo certo. DUBLAGEM
CLÁUSULA 68º Incluir pronome neutro. TEXTUAL
CLÁUSULA 69ª Verificar com Raquel se está tudo certo. DUBLAGEM
CLÁUSULA 70º Incluir pronome neutro. TEXTUAL
CLÁUSULA 71º Modificar “acordo coletivo” para Convenção Coletiva. TEXTUAL
CLÁUSULA 74º Incluir redação ”solicitar para ambos os sindicatos” INCLUSÃO
CLÁUSULA 77ª Suprimir “e mata”. TEXTUAL
CLÁUSULA 78ª Suprimir pois não existe “figurante não profissional”. SUPRESSÃO
CLÁUSULA 79ª Retirar filmagens e incluir “Na relação de trabalho” pois não importa se é trabalho externo ou interno. INCLUSÃO
CLÁUSULA 80ª Incluir “artistas e técnicos” INCLUSÃO
CLÁUSULA 81ª Pedir o anexo II e III para Gehad. SEPED
CLÁUSULA 82ª Corrigir texto. TEXTUAL
CLÁUSULA 83ª Parágrafo 2º fazer inclusão  que "no caso de uma terceirização o trabalhador não perderá os seus direitos." INCLUSÃO
CLÁUSULA 84ª Suprimir, dado que os contratos já foram vistados. SUPRESSÃO
CLÁUSULA 85ª Modificação para “Constitui infração passível de multa nos termos da lei.“ MODIFICAÇÃO
CLÁUSULA 86ª Modificar texto. MODIFICAÇÃO
CLÁUSULA 87ª Colocar título "Do Audiovisual" TEXTUAL
... Parágrafo 2º mudar obrigatoriedade apenas para os artistas, técnicos e cenotécnicos que para exercer sua função necessitam trabalhar com grandes alturas e eletricidade, e alta tensão.MODIFICAÇÃO
... Incluir que é obrigação e responsabilidade do contratante dar acesso ao curso. INCLUSÃO
CLÁUSULA 88ª Incluir texto de garantias. INCLUSÃO
CLÁUSULA 89ª Corrigir o texto. TEXTUAL
CLÁUSULA 90ª Incluir texto de garantias. INCLUSÃO
... Parágrafo 1º, suprimir, devido a exigência do Patronal ou colocar cláusula de omissão. MODIFICAÇÃO
CLÁUSULA 91ª Suprimir, ou colocar cláusula de omissão da falta de possibilidade de presença do representante sindical. MODIFICAÇÃO Estudar junto o Gehad.
CLÁUSULA 92ª Verificar sobre as multas. JURÍDICO
CLÁUSULA 93ª Verificar sobre a arrecadação e multa de 2% do parágrafo segundo. JURÍDICO
CLÁUSULA 95º Verificar Reversão Patronal. JURÍDICO
CLÁUSULA 96ª Incluir cláusula de omissão caso não exista a condição do SEPED receber as denuncias. INCLUSÃO
... Incluir  que cabe a cada sindicato criar seu canal de denuncia ou chegar a um senso sobre canal conjunto. INCLUSÃO
... Verificar onde está o anexo. SEPED
CLÁUSULA 98º Modificar texto de representante do setor econômico. MODIFICAÇÃO
CLAUSULA 102 Verificar o foro ideal. JURÍDICO


