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COMUNICADO PARA ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO DEVIDO A RESCISÃO
CONTRATUAL

SINDICATO DOS ARTISTAS E TÉCNICOS EM ESPETÁCULO E DIVERSÕES DO
ESTADO DO PARANÁ – SATED/PR, inscrito no CNPJ/MF sob n. 77.374.619/0001-90, com
endereço na Rua Treze de Maio, n. 644, Curitiba, Paraná, neste ato representado por seu Presidente
Adriano Oliveira Esturilho, formalizou a rescisão contratual, que foi consensualmente estabelecida
junto a empresa JAA CONTABILIDADE EIRELI - ME, pessoa jurídica de direito privado, com
sede na Rua Generoso Marques, n. 603, Térreo, Centro, Rio Branco do Sul, CEP 835.400-00, inscrita
no CNPJ/MF sob o nº 11.005.359/0001-78, em 10 de outubro de 2021.

Como a entrega de todos os documentos do SATED PR, que estão em posse desse escritório
de contabilidade não foi efetuada até o presente momento, solicitamos a entrega dos mesmos na sede
do SATED, ou sua disponibilização para retirada em seu escritório, no prazo de 15 dias, a contar do
recebimento deste ofício.

Os documentos deverão estar relacionados nos termos da Resolução CFC n. 1493/2015 e
deverão ser entregues para as contadoras atualmente contratadas, já informadas na época, com
acompanhamento de nossa Tesouraria.

Outrossim, segundo a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – LGPD (Lei nº 13.709/2018),
comunica-se que os Notificantes se qualificam como controladores e operadores de dados pessoais no
que se refere ao tratamento de dados confiados pelos sindicalizados ao SATED/PR. Pelo exposto, com
fulcro no artigo 15, inciso I, da citada Lei nº 13.709/2018, solicita-se, tão logo seja formalizada a
entrega completa e relacionada de todo o acervo confiado a V. Sra., que seja subscrita declaração de
que não há mais documentos ou informações referentes ao SATED/PR em seu poder.

Curitiba, 06 de maio de 2022.

Adriano Oliveira Esturilho
Presidente do SATED/PR
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