
Ofício 80/2021
Curitiba, 16 de dezembro de 2021

Ao Ilmo Sr Ivan Júnior Peron -
Supervisor Técnico da Secretaria de Cultura de Toledo

SOBRE O PROJETO

O Sindicato dos Artistas e Técnicos em Espetáculos de Diversões no Estado do
Paraná - SATED/PR, vem por meio deste, solicitar à Secretaria de Cultura de Toledo
apoio financeiro para o projeto piloto denominado “Kombi do SATED-PR” que será
realizado na Região Oeste do Paraná.

Este projeto consiste em levar aprimoramento técnico a uma demanda de artistas,
técnicos e técnicas em Espetáculos de Diversões, que se multiplicam a cada dia em nosso
Estado. Estes profissionais da Cultura, Trabalhadores e Trabalhadoras da Arte e do
Entretenimento (responsáveis pelo PIB de 5,2% de nossa Economia Nacional) estão
necessitados de auxílio para sua formação profissional, ou seja, cursos de aprimoramento
profissional de curta duração em que os trabalhadores e trabalhadoras possam se capacitar
tecnicamente tendo condições para sua formalização profissional.

Visamos retirar da informalidade, técnicos e técnicas de iluminação, de sonorização,
produtores e produtoras culturais, além de figurinistas, maquiadores, cenógrafos e
aderecistas, baseados na lei 6533/78. Os trabalhadores e trabalhadoras da Cultura no
Paraná carecem de desenvolvimento técnico para darem continuidade em seus trabalhos
de forma mais profissional e segura.

Com isso, nossa entidade almeja levar oficinas de aprimoramento profissional para
que esses agentes culturais sejam um vetor de conhecimento e multiplicadores de saberes.
Para alcançarmos algumas regiões do Paraná, necessitamos de um aporte financeiro a fim
de tornar esta ação uma realidade possível no intuito de formar e desenvolver
profissionalmente cada região. Esse é o caso de Toledo, na Região Oeste do Paraná.
Pretende-se também atender municípios vizinhos, como por exemplo, Cascavel, Mal.
Cândido Rondon, Palotina, Assis Chateaubriand, Corbélia, Santa Helena, Ubiratã, entre
outros.

SOBRE AS OFICINAS DE APRIMORAMENTO PROFISSIONAL

O SATED-PR selecionará artistas com vasta experiência profissional para realizarem as
OFICINAS DE APRIMORAMENTO PROFISSIONAL, a partir dos seguintes eixos temáticos:

● Oficina para aprimoramento técnico em Sonorização;
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● Oficina para aprimoramento técnico em Iluminação;

● Oficina para aprimoramento técnico em Figurino, Cenário, Maquiagem e Adereços;

● Oficina para aprimoramento técnico em Produção Cultural e Elaboração de Projetos;

● Oficinão de Saberes sobre “Lei Trabalhista” e a Importância da Regulamentação do
Trabalhador

SOBRE O INVESTIMENTO

Visando uma boa qualidade nas ações do projeto o investimento necessário é de R$
20.000,00. Este aporte será destinado da seguinte forma:

5 oficineiros x 3.000,00 = 15.000,00
2 secretários administrativos = 5.000,00
(Para emissão de Registro Profissional e associação in loco)

Total do investimento = R$ 20.000,00

Os custos de transporte, alimentação e hospedagem serão viabilizados com apoio das
prefeituras e entidades culturais locais. O tempo estimado para realização da ação é de 13
dias.

* Para capacitação profissional de Atriz/Ator e Bailarina(o)/Dançarina(o) estamos realizando
bancas online, que visam atender a todo o estado do Paraná

Deste modo, o SATED-PR reitera que com o apoio e parceria da Secretaria de
Cultura de Toledo, poderemos avançar nessa ação de desenvolvimento regional, através do
aprimoramento profissional de paranaenses que acreditam em seus trabalhos e fazem
neste estado suas vidas profissionais, alimentando a memória e escrevendo a história da
cultura paranaense.

Atenciosamente,

Adriano Esturilho
Presidente SATED-PR
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