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Prezado Companheiro: 
 

   Convidamos para participar do XXII SEMINÁRIO DE DIRIGENTES SINDICAIS DA 
CONSTRUÇÃO E DO MOBILIÁRIO DO ESTADO DO PARANÁ que será realizado de 28 à 31 de janeiro de 
2013, nas dependências da nossa Colônia de Férias em Itapoá. 
 

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. 
 

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 dia 07 de janeiro de 2013 para que 
possamos confeccionar os certificados e credenciais. 

 
   A FETRACONSPAR disponibilizará espaço físico individual (tamanho 2,20 x 1,10 mts), 
para os sindicatos mostrarem material de divulgação ou outros trabalhos, devendo os interessados informarem a 
federação até dia 07/01/2013. 
 

   Solicitamos que o companheiro informe aos dirigentes que irão participar do Seminário, 
que a voltagem no local é de 220v e não será fornecido transformadores, que as refeições conforme cardápio (em 
anexo), serão servidas na colônia, e que no auditório, todos deverão trajar-se adequadamente, ou seja: calça, 
agasalho, camisa ou camiseta, sapato ou tênis. Informar ainda que deverão trazer roupas de cama, tais como: 
lençol, fronha, travesseiro, cobertor, e que observem a ficha de avaliação do seminário (em anexo) que deverá 
ser entregue no final do evento dia 31/01/2013. 
 

A Colônia de Férias ficará a disposição dos participantes do seminário das 12:00 horas 
do dia 26/01/2013 (sábado), até às 12:00 horas do dia 01/02/2013 (sexta-feira).  

 
A programação do evento e informações complementares, serão encaminhadas 

posteriormente. 
 

Contando desde já com sua presença e demais diretores, despedimo-nos com nossas 
cordiais, 

 

Saudações Sindicais 
 
 
 

GERALDO RAMTHUN 
Presidente 

 
 
Encaminhado aos: 
Sindicatos filiados à FETRACONSPAR 
 

COMISSÃO ORGANIZADORA 
 

1. ALTAMIR LAUREANO DA SILVA 
2. ANTONIO BARROS FRANÇA 
3. CLAUDIR DOS SANTOS 
4. CLÓVES ALVES DOS SANTOS 
5. CORNÉLIO FERREIRA 
6. ELOI MARTIM KELM 
7. JOÃO MARIA VIANA 
8. JOSÉ APARECIDO MARTINS 
9.  SIRLEI CÉSAR DE OLIVEIRA 
 

ANEXOS 
 

- Fichas de Inscrição 
- Cardápio 
- Ficha de Avaliação 
 


