
Ofício 16/2021
Curitiba, 3 de maio de 2021

Ilma. Srª. Maria Madalena Ames

Administração da APP -

Prezada,

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

Cênicas e do Audiovisual no Estado do Paraná - vem, desde dezembro de 2020 com sua nova

gestão, marcando uma importante mudança de rumos deste sindicato na defesa de políticas

públicas mais amplas, plurais e diversas. O momento também marca desafios administrativos e

financeiros internos, uma vez que o Sated/PR enfrenta grave crise financeira, decorrente das

reformas trabalhista e sindical e de outras questões da administração interna.

Em maio realizaremos nossa primeira banca para avaliação e aprovação

de novas atrizes e atores, aptos a receber o registro profissional. Essa ação é muito importante

em especial para artistas que atuam em outras cidades do estado que não a capital e que têm

pouco acesso às atividades sindicais, em especial nesse momento de pandemia. Por isso,

estamos realizando a banca por meios virtuais, para possibilitar esse acesso nesse momento.

Uma das fases do processo de avaliação se dá com a participação no “Oficinão dos Saberes”,

no qual os candidatos participam de pequenas oficinas virtuais e palestras sobre temas

fundamentais na formação de novos trabalhadores da área, como a importante da lei 6533/78

e das leis trabalhistas, o combate aos racismos e ao machismo estrutural, e o histórico de

militância por políticas públicas de arte e cultura no Paraná

Nesse sentido, solicitamos o apoio e a parceria APP Sindicato no sentido

de ceder gratuitamente o uso de sala do aplicativo Zoom para a realização das aulas
virtuais do Oficinão dos Saberes, a serem realizados no modo virtual nos dias 8 e 15 de
Maio das 13h às 18h.

Tal apoio irá colaborar decisivamente para a realização das atividades,

que deverão atender cerca de 180 novos artistas, num momento em que o Sated/PR busca
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reduzir gastos através de parcerias com outras entidades igualmente comprometidas com o

debate, a liberdade e a democracia.

Uma vez que seja possível o apoio, solicitamos que seja criado e

disponibilizado o link da sala até o dia 05 de maio próximo, de modo que possamos divulgar

o link para os participantes via email.

Desde já agradecemos pelo possível e nos colocamos à disposição para

futuros debates e parcerias na construção de um presente mais democrático.

Atenciosamente,

Adriano Esturilho
Presidente Sated/PR
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