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Prezados Companheiros: 

Complementando o OFÍCIO encaminhado dia 09 de dezembro 
passado, enviamos em anexo, TABELA DIVIDIDA por comissões de negociação e FOLDER COM A 
PROGRAMAÇÃO FINAL do XXV SEMINÁRIO DE DIRIGENTES SINDICAIS DA CONSTRUÇÃO E DO 
MOBILIÁRIO DO ESTADO DO PARANÁ. 

Informamos aos participantes que a entrega do material didático 
será domingo (24/01/2016) das 16:00 horas às 19:30 horas e às 07:30 horas do dia 25 de janeiro (segunda
feira), nas imediações do auditório da colônia, deverão estar trajados com a camiseta vermelha que receberão, 
para a tradicional fotografia. 

Esclarecemos aos dirigentes que pela manhã, deverão estar dentro 
do auditório 5 minutos antes do horário previsto na programação e nos intervalos 2 minutos. 

Lembramos que os sindicatos deverão trazer as pré-pautas, 
data base maio e junho, conforme o caso, encaminhadas via e-mail dia 22/10/2015, haja vista que serão 
utilizadas nas Comissões de Negociação e nos treinamentos. 

Os dirigentes relacionados na tabela das comissões de negociação, 
deverão trazer subsídios políticos e dados econômicos da categoria que representará, para serem usados nas 
simulações. 

Solicitamos que informe aos dirigentes que participam do 
Seminário pela primeira vez, que será realizada reunião na segunda-feira (25/01) às 19:00 horas. 

Havendo dúvidas, entrar em contato pelo telefone (41) 3264-4211 
ou pelo endereço eletrônico fetraconspar@fetraconspar.org .br. 

Sendo o que tínhamos para o momento, despedimo-nos com 
nossas cordiais, 

Aos Sindicatos filiados a FETRACONSPAR 
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