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FETRACONSPAR 

 
1962-2012 

CURSO DE FORMAÇÃO POLÍTICA E NEGOCIAÇÃO  
PARA SINDICALISTAS – MÓDULO I – 2012 

 

1ª Etapa: 17 de MARÇO de 2012 
 

Auditório da FETRACONSPAR – Curitiba/PR 

 
 
 

 
Prezado Companheiro: 
 

Como já é do seu conhecimento, e seguindo nosso calendário de Encontros e Seminários 
para 2012, será realizado no próximo dia 17 de MARÇO de 2012, das 08:00 às 12:00 horas, no auditório da 
FETRACONSPAR em Curitiba/PR, a 1ª Etapa do Módulo I do CURSO DE FORMAÇÃO POLÍTICA E NEGOCIAÇÃO 
PARA SINDICALISTAS, sobre o tema  “POLÍTICA E PODER EM MAQUIAVEL”, com coordenação do Prof. Ricardo 
Costa de Oliveira. 

 
O curso completo será composto de 04 (quatro) etapas, abordando os temas abaixo, cujo 

objetivo é aprimorar o conhecimento, técnicas, e dar o devido embasamento aos dirigentes sindicais para a negociação 
política. 

 
MÓDULO I – 2012 

 
1ª Etapa – Política e Poder em Maquiavel (17/03/2012); 
2ª Etapa – Política e Poder nos autores contratualistas. Hobbes, Locke e Rousseau (21/04/2012); 
3ª Etapa – Política e Poder em Marx-Engels (28/04/2012); 
4ª Etapa – Análise política do Paraná (05/05/2012). 
 
Carga horária: 04 horas por módulo 
 

Lembramos que o limite máximo de participantes por entidade é de 03 (três) dirigentes 
sindicais e caso o inscrito não seja dirigente, a inscrição será indeferida e comunicado ao sindicato. 

 
A ficha de inscrição (em anexo) contempla as 04 (quatro) etapas do curso e deverá ser 

encaminhada via fax a Fetraconspar (41) 3264-4292, ou ainda via e-mail: fetraconspar@fetraconspar.org.br, até dia 13 
de março de 2012 para que possamos providenciar a hospedagem e alimentação. 

 
A FETRACONSPAR irá arcar com as despesas de hospedagem no Condor Hotel, do dia 

16/03 (sexta-feira) para 17/03 (sábado), bem como jantar do dia 16/03/2012 e almoço do dia 17/03/2012, sendo as 
demais por conta de cada participante. 

 
Contando desde já com a presença desta entidade, despedimo-nos com nossas cordiais, 
 
 

Saudações Sindicais 
 
 
 

GERALDO RAMTHUN 
Presidente 

 
 
Aos Sindicatos Filiados a FETRACONSPAR 
 


