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Aos Senhores

Fabiula Bona Pasini
Diretora do Festival de Teatro de Curitiba (FTC)

Leandro Knopholz
Diretor do Festival de Teatro de Curitiba (FTC)

Araucária Produções
Rua 13 de maio nº  991   Bairro São Francisco
CEP 80.510-030 Curitiba Paraná

Prezados,

Dando sequência ao diálogo iniciado em reunião no dia 8 de março último, entre o SATED/PR e o
FTC, após solicitar orientações ao nosso jurídico e em consonância com orientações da
Superintendência Regional do Trabalho - SRT, seguem informações e orientações referente à
contratação de profissionais das artes cênicas para a equipe de realização do 30º Festival Teatro de
Curitiba, com atividades de pré-produção já em andamento e com realização prevista entre os dias 28
de março e 10 de abril de 2022.

Seguem algumas informações e orientações:

1) Em cumprimento à norma contida no artigo 9º, § 1º da Lei n. 6.533/1978, é necessário o
encaminhamento a este sindicato dos contratos firmados entre contratantes e os profissionais da
categoria para que tais contratos possam ser verificados e vistados conforme a legislação orienta,
inclusive os profissionais contratados por empresas terceirizadas.

2) Ainda, conforme o disposto na norma contida no artigo 6º da referida lei, o exercício das profissões
de artistas e técnicos em espetáculos de diversões determina que obrigatoriamente que os
trabalhadores contratados devem contar com registro profissional na função a ser desempenhada.

3) Para sanar tais pendências no caso de profissionais a serem contratados para o evento que ainda não
contam com registro profissional, este sindicato poderá conceder atestado de capacitação profissional
e dar encaminhamento administrativo junto à SRTE, seguindo o disposto na norma do artigo 7o §1º da
mesma Lei.

__________________________________________________________________________________________
SATED/PR - SINDICATO DOS ARTISTAS, TÉCNICAS E TÉCNICOS EM ESPETÁCULOS DE DIVERSÃO DO PARANÁ

Rua Treze de Maio, 644 Tel.(41) 3022-4644  - Centro - CEP 80.510-030 - Curitiba - PR
site: www.satedpr.org.br   e-mail: diretoria@satedpr.org.br

1/2

mailto:diretoria@satedpr.org.br


4) Elucidamos que para alguns destes casos é possível a solicitação do registro profissional definitivo.
Para outros casos, como alternativa também para a celeridade da regularização, a legislação prevê a
solicitação de registro profissional provisório a partir de pedido formal da empresa contratante,
encaminhada ao SATED/PR e também ao sindicato patronal. Tal registro provisório, que na
prática funciona como uma espécie de "autorização provisória" enquanto o registro definitivo não é
resolvido, dispensa a realização imediata de banca ou análise curricular, simplificando o pedido em
casos de urgência na regularização e possibilitando que tal profissional posteriormente encaminhe
com mais tempo seu pedido de registro profissional definitivo. Assim, tal alternativa seria uma
solução de imediato para tal pendência dessa natureza.

5) Em relação aos técnicos que trabalham com eletricidade, é imprescindível a observância das NRs.
10 e 12, e demais normas reguladoras existentes para garantir segurança e saúde dos trabalhadores no
ambiente de trabalho.

6) Em reuniões e consultas recentes ao MTE e SRTE, foi observado que, em virtude de recente
acidente de trabalho com óbito envolvendo técnico eletricista durante a montagem de estrutura para a
realização do evento CarnaVibe, na cidade de Campina Grande do Sul/PR, deverão tornar-se mais
comuns as visitas de fiscalização por parte dos referidos órgãos. Por esta razão, e por tratar-se o FTC
de evento de grande importância para a cultura da cidade, o SATED/PR orienta a observância dos
pontos aqui apontados para evitar qualquer problema em possíveis visitas de fiscalização.

Certos de sua atenção, colocamo-nos à disposição para elucidações adicionais e possíveis
encaminhamentos necessários, dada a proximidade da realização do evento. Mais uma vez
agradecemos pela receptividade e abertura ao diálogo por parte da organização.

Curitiba, 21 de março de 2022

Atenciosamente,

Adriano Oliveira Esturilho

Presidente
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