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3º SEMINÁRIO DE APERFEIÇOAMENTO SOBRE  
SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO 

 

26 e 27 de ABRIL de 2012 
 

CONDOR HOTEL: Av. Sete de Setembro, nº. 1866 – Centro | Curitiba/PR 
Fone: (41) 3525-1866  -  Fax: (41) 3525-1865  -  www.condorhotel.com.br 

 
 
Prezado Companheiro: 
 

Como já é do seu conhecimento, e seguindo calendário de Encontros e Seminários 
para 2012, a FETRACONSPAR irá realizar o 3º SEMINÁRIO DE APERFEIÇOAMENTO SOBRE SAÚDE E 
SEGURANÇA NO TRABALHO, dias 26 e 27 de ABRIL de 2012, com início às 13:30 horas de quinta-feira e 
término às 12:00 horas de sexta-feira, nas dependências do CONDOR HOTEL em Curitiba/PR. 

 
O limite máximo de participantes por entidade é de 03 (três) companheiros (as), 

preferencialmente dirigentes sindicais e na ausência destes, serão admitidos trabalhadores associados ou 
ainda funcionários do sindicato. 

 
As fichas de inscrição (em anexo) deverão ser encaminhadas, via fax a Fetraconspar 

(41) 3264-4292, ou ainda via e-mail: fetraconspar@fetraconspar.org.br, até às 12:00 horas do dia 23 de abril 
de 2012 para que possamos providenciar a hospedagem, alimentação, certificados e credenciais. 

 
A hospedagem sob as expensas da FETRACONSPAR, de quinta-feira (26/04) para 

sexta-feira (27/04) será no Condor Hotel, e caso haja despesas extras, ficarão por conta de cada participante. 
 
Dia 26/04, das 17:15 às 18:30 horas, haverá painel em que os sindicatos poderão 

apresentar trabalhos desenvolvidos com a sua categoria na Prevenção da Saúde e da Segurança no Trabalho. 
Os interessados deverão informar via e-mail a FETRACONSPAR até às 12:00 horas do dia 23/04, sendo que o 
tempo da apresentação será distribuído entre os inscritos para o painel. 

 
A programação completa do evento será encaminhada posteriormente via e-mail e 

disponibilizadas em nosso site (www.fetraconspar.org.br). 
 
Contando desde já com a presença desta entidade, despedimo-nos com nossas 

cordiais, 
 

Saudações Sindicais 
 
 
 

GERALDO RAMTHUN 
Presidente 

 
 
Aos Sindicatos Filiados a FETRACONSPAR 


