
 
Of. Circular nº. 010/2013 

Curitiba, 02 de maio de 2013. 
  

 3º CONGRESSO NACIONAL DA NCST 
25 à 28 de junho de 2013 em Brasília/DF 

  
Prezados Companheiros: 
  
Encaminhamos Of. Circular/NCST nº 008/2013 e anexos, datado de 12/04 do corrente referente 
convocação para o 3º CONGRESSO NACIONAL DA NCST, a ser realizado de 25 à 28 de junho 
de 2013 em Brasília/DF. 
  
A FETRACONSPAR irá patrocinar uma vaga por entidade e pretende se deslocar ao congresso 
com sua delegação via aérea, com saída de Curitiba programada para o dia 24/06/2013 na parte 
da tarde e retorno de Brasília previsto para dia 28/06/2013 à tarde. 
  
As passagens serão emitidas somente para as entidades que estejam em dia com suas 
obrigações financeiras junto à tesouraria da FETRACONSPAR. As demais despesas com 
deslocamento da sede do sindicato até Curitiba, ida e volta, ficarão por conta de cada 
participante. 
  
As inscrição serão centralizadas na FETRACONSPAR, cujo prazo para envio das fichas via fax 
(41) 3264-4292 ou e-mail (fetraconspar@fetraconspar.org.br) será até dia 13/05/2013 às 12:00 
horas. 
  
Deverão ser preenchidas as 02 (duas) fichas em anexo, sendo uma a CREDENCIAL DO 
DELEGADO e a FICHA DE INSCRIÇÃO para o Congresso.  
  
É importante que na ficha de inscrição para o Congresso, NÃO SEJAM assinaladas as opções 
dos grupos de discussão que cada dirigente deseja participar, façam isso na “papeleta à parte” 
que segue em anexo. Essa orientação deve-se ao fato, já de conhecimento dos companheiros, 
que a FETRACONSPAR costuma participar de todos os grupos de discussões vinculados ao 
nosso setor, portanto, assim que recebermos as fichas de inscrições, tomaremos a liberdade de 
fazer a distribuições da nossa delegação entre os grupos de forma proporcional, dando 
conhecimento aos participantes. 
  
Sendo o que se apresenta para o momento, despedimo-nos com nossas cordiais, 
  
Saudações Sindicais 
  
GERALDO RAMTHUN 
Presidente 

  
Aos Sindicatos filiados a FETRACONSPAR e a NCST 
 

mailto:fetraconspar@fetraconspar.org.br

