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Assunto: MEIOS DE COMUNICACAO
Protocolo: 18.636.022-2

SATED PRInteressado:

Solicitação
Favor encaminhar ao Ilmo Sr. Cleverson Cavalheiro - Diretor-Presidente

do Centro Cultural Teatro Guaíra, o ofício 87/2022 do SATED PR solicitando
reunião  conjunta  da  Diretoria  do  Centro  Cultural  Teatro  Guaíra  com
representantes do SATED/PR.
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Ofício 87/2022
Curitiba, 14 de fevereiro de 2022

Ao Ilmo Sr. Cleverson Cavalheiro,
Diretor-Presidente do Centro Cultural Teatro Guaíra

Ao congratulá-lo por assumir essa nova missão frente ao Teatro Guaíra, o

Sindicato de Artistas e Técnicos em Espetáculos de Diversões do Paraná (SATED/PR)

reforça os votos de estimas já expressadas nos últimos dias por diversos artistas e técnicos,

em reconhecimento à sua longa trajetória de 36 anos de vida dedicados à arte e à cultura

do Paraná.

Acreditamos ser de grande importância nesse momento a realização de uma

reunião presencial para que seja retomado nosso diálogo com renovada energia, com vistas

a avançarmos na prática em importantes pautas de políticas públicas para a cultura, que

podem e devem ser fortalecidas com o diálogo entre o Teatro Guaíra, este sindicato e a

comunidade de artistas e técnicos por nós representada. Estamos à disposição para

apresentar neste encontro sugestões e proposições de curto e médio prazo bem como para

apresentar dúvidas sobre pontos a serem  pontualmente elucidados.

Sendo assim, solicitamos a realização em breve de reunião conjunta da
Diretoria do Centro Cultural Teatro Guaíra com representantes do SATED/PR.
Sugerimos inicialmente o dia 18 de fevereiro (sexta-feira) às 14h no Teatro Guaíra. Caso

a data sugerida seja inviável, estamos abertos a um novo agendamento em breve, em

observância ao momento de dificuldades que enfrentamos na área cultural.

Certos de que podermos contar com o prestimoso espaço de diálogo,

antecipamos agradecimentos e reiteramos nossas estimas.

Atenciosamente,

Adriano Esturilho
Presidente SATED/PR
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