
Ofício 78/2021
Curitiba, 09 de dezembro de 2021

Ilma Sra. Ana Cristina de Castro,
Presidente da Fundação Cultural de Curitiba - FCC
Presidente do Conselho Municipal de Cultura de Curitiba

Prezada,

O Sated/PR tem recebido dúvidas referentes à contratação da equipe do projeto “Natal de
Curitiba Luz dos Pinhais 2021”, as quais encaminhamos à FCC para elucidações.

1) Além do Edital 054/2021, que selecionou 85 atores/atrizes, habilitadas/os e aprovadas/os
após análise de mérito, procedem os relatos de que houve outras formas de contratação?
Se houve, por que foram adotados dois procedimentos diferentes de contratação de tais
profissionais? Se houve, quais foram os critérios de seleção nessas outras formas de
contratação?

2) Há diferenças nos valores pagos por apresentação aos atores/atrizes selecionados por
meio do Edital 054/2021 e dos possivelmente contratado/as por outros meios? Se houver,
quais foram os critérios de definição de tais valores diferenciados?

3) O Edital, segundo o item 9.1 prevê o valor unitário de R$ 150,00 por apresentação.
Entretanto, este sindicato laboral recebeu relatos de que alguns atores/atrizes estão
realizando até 3 (três) apresentações diárias, mas recebendo apenas por uma única
apresentação. Vale ressaltar que, segundo o piso sindical formalmente vigente no Paraná,
não há previsão de pagamento a atores por diária, mas sim por apresentação. Solicitamos
que a questão seja verificada e elucidada.

4) Ao contrário de outros anos em que o evento natalino da cidade já era realizado em
formato similar, não está sendo disponibilizada alimentação para as/os atrizes/atores e
equipe que, em alguns casos, como no Parque Náutico, permanecem dedicados ao
trabalho por mais de 4 horas. Uma vez que tal procedimento é fundamental para as devidas
condições de trabalho desses artistas e equipe técnica, consultamos a FCC sobre a
possibilidade de tal procedimento ser revisto para que seja oferecida alimentação a esses
trabalhadores, visando melhores condições de desempenho de suas funções.
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6) Para a contratação, seja por meio do Edital 054/2021 ou por outros meios, foi exigido e
verificado se os profissionais contratados são trabalhadoras/es formais com registro
profissional (DRT)?

Considerando que o trabalho encontra-se em pleno andamento, solicitamos um breve
retorno e nos colocamos à disposição na busca de aprimorarmos as condições de trabalho
de nossos artistas e técnica, nesse evento de grande importância para a geração de
empregos e para a economia da cultura em nossa cidade.

Grato,

Adriano Esturilho
Presidente
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