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Excelentíssimo Senhor

Antônio Eduardo Branco

M.D. Presidente

Conselho Federal de Educação Física

Rua Dr. Faivre, 880, CEP80060-140, Centro, Curitiba, PR

o SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO

PARANÁ, entidade legalmente constituida, inscrita no CNPJ nO 07.276.365/0001-92,

locaiizado na Rua Alameda Dr. Carlos de Carvalho nO68 - cj. 301 B - 30 andar - centro,

Curitiba, Paraná, por seu Presidente e advogado infra-assinados, vem, requerer a Vossa

Excelência, o que se segue:

CONSIDERANDO que os profissionais de Educação Física são, em

boa parte, autônomos e terão parte de suas atividades interrompidas devido à
quarentena.

CONSIDERANDO que os profissionais de Educação Física, mesmo

com vínculos empregatícios, também estão com suas atividades parcialmente paralisadas

devido ao fechamento momentâneo de muitos locais de trabalho.

CONSIDERANDO que muitos estabelecimentos interromperam suas

atividades, seguindo a recomendação dos órgãos de Saúde e Governamentais, sendo

eles Internacional, Nacional, Estadual e Municipal;

CONSIDERANDO o momento de extrema incertezas para o setor em

âmbito nacional, e que todas as decisões tomadas, até aqui, foram no intuito de
resguardar a saúde da população.
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Vem requerer a REMIÇÃO INTEGRAL e imediata do pagamento das

anuidades dos Profissionais de Educação Fisica, Responsável Técnicos, Pessoas Jurídicas,

do no de 2020, assim como a compensação dos valores já pagos no próximo ano

corrente, em razão da severa crise e recessão econômica provocada pela pandemia junto
as profissionais de Educação Física.

Curitiba, 14 de abril de 2020.
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