
Ofício 35/2021

Curitiba, 15 de agosto de 2021.

Federação dos Trabalhadores em Empresas de Difusão Cultural e Artística no Estado do

Paraná - FTEDCA-PR.

Ilmo. Sr. Juvenal Pedro Cim - Presidente.

Prezado Senhor,

O Sindicato dos Artistas e Técnicos em Espetáculos de Diversões no Estado do

Paraná - SATED/PR, filiado a esta Federação desde 1984, com o advento da pandemia,

tem realizado um grande esforço na gestão para sanar as dificuldades financeiras

enfrentadas nos últimos anos. Para tal, a nova gestão iniciada em dezembro de 2020, vem

realizando por um lado ajustes administrativos, que otimizaram uma redução dos custos

mensais, e por outro tem buscado aproximar-se de seus associados de modo a aumentar o

número de artistas e técnicos em dia com a entidade.

Acreditamos que os efeitos dessas iniciativas, para garantir a estabilidade financeira

do sindicato, terão seus efeitos ampliados somente a partir de janeiro/2022, o que de tal

forma nos leva a buscar apoio financeiro da FTEDCA-PR, para os meses considerados

críticos - de setembro a dezembro - para mantermos as atividades do SATED/PR em dia

com suas atribuições em prol aos trabalhadores das Artes Cênicas e do Audiovisual.

Tal apoio consiste na cessão do aporte financeiro para os meses em tela, no valor

de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mensais, perfazendo o montante de R$ 20.000,00 (vinte mil

reais). Esse recurso será destinado para custear despesas administrativas/folha de

pagamento e de serviços de apoio de assessoria de comunicação e jurídica, entre outros,

que substancialmente manterá a saúde financeira do SATED/PR nesse momento de

pandemia, conforme planilha a seguir:



Previsão Despesas mensais SATED/PR - setembro/2020
Manutenção (água, luz, telefone, internet, impressões) R$ 906,31

Monitoramento - Segurança R$ 200,73
Assessoria Administrativa R$ 4.100,00
Assessoria de Comunicação R$ 1.200,00

Contabilidade R$ 255,20

Publicação Convocatórias (Assembleias) R$ 200,00

Taxas bancárias R$ 138,00

Assessoria Jurídica R$ 2.000,00

Outras despesas R$ 800,00

TOTAL GASTOS R$ 9.800,24

Abaixo segue os dados bancários do Sindicato para o efetivo depósito do aporte

financeiro.

Caixa Econômica Federal
Agência: 1525
Conta: 229-3

Operação: 013

Tal apoio dessa federação muito contribuirá para amenizar as dificuldades que

SATED/PR, tem enfrentado nesse momento tão importante de resgate e reconstrução da

instituição e seus afiliados.

Certos de contar com o apoio da FTEDCA,  antecipamos agradecimentos.

Respeitosamente,

Adriano Esturilho
Presidente do SATED-PR

Rua Treze de Maio, 644 - São Francisco - Curitiba-PR
Site.: www.sated.org.br / Email.: secretaria@satedpr.org.br / Fone.: (41) 992427816
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