Orientações gerais
O “6º Encontro de Mulheres da Fesmepar”, acontece nos dias 9 e 10 de maio (2019) no Harbor Hotel, em
Cascavel (Rua Treze de Maio nº710, Cascavel, Paraná)
Nesta edição, o evento está norteado sob o tema “Os Desafios da Mulher Moderna”, e abordará a luta feminina
em busca de um cenário inclusivo, de valorização e empoderamento.

INSCRIÇÕES DE 11 A 25 DE ABRIL
VAGAS LIMITADAS
INSCRIÇÕES
Somente pelo e-mail fesmepar@fesmepar.org.br
(Ficha de inscrição em anexo)
Serão aceitas inscrições até às 17h de 25 de abril de 2019 (vagas limitadas).
Solicitamos que envie uma foto da participante junto à ficha de inscrição.



As inscrições NÃO SERÃO PRORROGADAS e podem ser encerradas antes da data prevista,
caso haja preenchimento das vagas disponibilizadas.
Reiteramos que, após a data limite (17H DE 25/4) NÃO SERÃO MAIS



ACEITAS

INSCRIÇÕES.

O evento é exclusivo para mulheres - SERÃO DISPONIBILIZADAS DUAS VAGAS PARA
MULHERES DE CADA SINDICATO FILIADO A FESMEPAR.

CONFIRMAÇÃO DE INSCRIÇÃO



As inscrições serão confirmadas em 29/4, via e-mail (e-mail cadastrado no ato da
inscrição).

INFORMAÇÕES: fesmepar@fesmepar.org.br
(41) 3232-1980
(41) 3203-1392
CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO



A participante que desistir da inscrição deve indicar outra representante substituta até 3/5,
caso haja desistência e não indicação de substituição da participante ou não comparecimento
injustificado, será cobrado do sindicato o valor da reserva do hotel da participante inscrita.

Fesmepar- Federação dos Sindicatos dos Servidores Públicos Municipais e Estaduais do Paraná
Rua Doutor Nelson de Souza Pinto, n°1370- Bairro São Lourenço
Fone: (41)3232-1980- Cep 82200-060 - CNPJ:03.353.549/0001-58
Curitiba-Paraná – e-mail: fesmepar@fesmepar.org.br

HOSPEDAGEM
Check-in: 9/5/2018 (14h00)
Check-out: 10/5/2018 (12h)



As despesas de hospedagem (pernoite de 9/5 – check-in 14h00 - a 10/5 – check-out 12h) –
todos quartos duplos e triplos - e alimentação durante o evento (jantar 9/5, café da manhã
10/5 e almoço 10/5) serão custeados pela Fesmepar (demais despesas, tais como extras de
hotel serão por conta de cada participante).

TRANSPORTE



O transporte até o local do evento deve ser custeado pelo sindicato ao qual a participante
representa.

Fesmepar- Federação dos Sindicatos dos Servidores Públicos Municipais e Estaduais do Paraná
Rua Doutor Nelson de Souza Pinto, n°1370- Bairro São Lourenço
Fone: (41)3232-1980- Cep 82200-060 - CNPJ:03.353.549/0001-58
Curitiba-Paraná – e-mail: fesmepar@fesmepar.org.br

