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INFORME 007/2013 da FENTECT - Brasília, 24 de junho de 2013. 

 

Car@s Companheir@s, 

 

Dando continuidade à organização do XXXI CONREP, informamos que o mesmo 

acontecerá no Hotel Estância Santa Isabel, localizado na Estrada da Marilândia, sem 

número – Bairro  Gere Muniz – SP, nos dias 04 a 06 de junho de 2013. 

Informamos ainda que, após vários orçamentos e considerando que a FENTECT 

arcará com boa parte das despesas deste evento, inclusive com todos os gastos das delegações de 

oposição das bases não filiadas a esta federação, chegamos ao valor de inscrição de R$ 1.600,00 

(um mil e seiscentos reais) por pessoa (delegado ou observador), na forma de rateio, ou seja, a 

inscrição inclui: passagem, hospedagem, alimentação e material, sendo que as passagens aéreas 

são providenciadas pela FENTECT e as terrestres pelos respectivos sindicatos. Lembramos que o 

valor das passagens terrestres será abatido do valor da inscrição, o que pode ser feito no ato do 

depósito 

As inscrições das delegações se darão através de depósito bancário, que deverá 

ocorrer até o dia 28 de junho de 2013, na conta corrente da FENTECT, nº 421.684-9, agência 

2883-5 do Banco do Brasil. O Comprovante de depósito deve ser encaminhado à FENTECT com 

identificação do Sindicato depositante. 

Os participantes deverão dar entrada no hotel a partir das 12h do dia 04/07 e sair até 

as 12h do dia 07/07. 

 Solicitamos aos Sindicatos que informem a esta Federação, por fax ou e-mail, os 

nomes de seus participantes no evento, bem como cópia das atas de assembléia que os elegeram, 

até o dia 28 de julho de 2013. 

Sendo o que tínhamos a informar, nos colocamos à disposição dos companheiros(as) 

para prestar maiores esclarecimentos. 

A qualquer momento encaminharemos novas informações de se façam necessárias. 

 

Saudações Sindicais, 

   

Jose Rodrigues dos Santos Neto 

Secretario Geral 

  

 


