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IVIVIVIV ENCONTRO DAS MULHERES DA CONSTRUÇÃO E DO  ENCONTRO DAS MULHERES DA CONSTRUÇÃO E DO  ENCONTRO DAS MULHERES DA CONSTRUÇÃO E DO  ENCONTRO DAS MULHERES DA CONSTRUÇÃO E DO     
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06 e 07 de MARÇO de 2014 
 

COLÔNIA DE FÉRIAS DA FETRACONSPAR – ITAPOÁ 

 

Prezado Companheiro: 
 

Como já é do seu conhecimento, e seguindo calendário de Encontros e Seminários para 
2014, a FETRACONSPAR irá realizar o IV ENCONTRO DAS MULHERES DA CONSTRUÇÃO E DO 
MOBILIÁRIO DO ESTADO DO PARANÁ, com início às 13:30 horas do dia 06 e encerramento às 12:30 horas do 
dia 07 de março de 2014, nas dependências da nossa Colônia de Férias em Itapoá. 

 

O limite máximo de participantes por entidade é de 03 (três) companheiras, 
preferencialmente dirigentes sindicais e na ausência destas, serão admitidas trabalhadoras associadas, 
funcionárias do sindicato, filhas de diretores ou ainda filhas de associados, respeitando a idade mínima de 18 
anos. 

As fichas de inscrição (em anexo) deverão ser encaminhadas a Fetraconspar via e-mail: 
fetraconspar@fetraconspar.org.br, até dia 27 de fevereiro de 2014 para que possamos confeccionar os 
certificados e credenciais. 

 

   Solicitamos que informe as participantes do Encontro, que a voltagem no local é de 220v 
e não será fornecido transformadores, que as refeições serão servidas na colônia, conforme cardápio em anexo, 
que deverão trazer roupas de cama, tais como: lençol, fronha, travesseiro, cobertor, e que observem a ficha de 
avaliação (em anexo) que deverá ser entregue no final do evento dia 07/03/2014. 

 

O traje para ser usado durante o encontro é calça ou vestido comprido, sapato, tênis ou 
sandálias. Serão entregues duas camisetas no credenciamento, programado para dia 06/03/2014 a partir das 
11:00 horas. 

Conforme deliberação da diretoria da FETRACONSPAR, ficará sob a responsabilidade 
dos sindicatos, o transporte das inscritas até a Colônia de Férias, tanto na ida quanto na volta. 

 

Os presidentes ou diretores que levarem as participantes até o local do evento, poderão 
hospedar-se na colônia caso existam vagas disponíveis, fazer as refeições e assistir as palestras (caso sejam 
convidados), desde que oficializem a FETRACONSPAR até dia 27/02/2014. Não sendo possível o presidente ou 
diretor do sindicato levar as inscritas, para a pessoa que acompanhar as participantes, será adotado o mesmo 
critério acima, com exceção de assistir as palestras. 

 

A programação do evento e informações complementares serão encaminhadas 
posteriormente. 

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

 

Saudações Sindicais 
 

 
GERALDO RAMTHUN 

Presidente 
 

Aos Sindicatos Filiados a FETRACONSPAR 


