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AOS SINDICATOS FILIADOS, 

AOS TRABALHADORES DE BASE E  

À DIRETORIA COLEGIADA 

 

 

XXXII CONREP e XVII Encontro de Mulheres 
 

Companheiros(as), a Diretoria Colegiada da FENTECT, esteve reunida em 

Brasília/DF nos dias 15 e 16 de maio do corrente ano, onde, dentre outros assuntos, discutiu e 

deliberou sobre a realização do XXXII CONREP e XVII Encontro de Mulheres, conforme 

segue: 

O XXXII CONREP acontecerá em Brasília/DF, nos dias 16 a 19 de julho de 2014. A 

tirada de delegados pelos Sindicatos filiados à FENTECT e oposições reconhecidas se dará no 

período de 09 a 20 de junho de 2014. Não poderá haver assembleia para tirada de delegados em 

dias de jogos da Seleção Brasileira na competição da Copa do Mundo 2014. 

Os nomes dos Delegados e Observadores eleitos em assembleia deverão ser 

encaminhados à FENTECT até o dia 27 de junho de 2014, impreterivelmente. 

Segue em anexo o quantitativo de Delegados e Observadores ao XXXII CONREP 

Ressaltamos a importância do cumprimento de todos os itens da Seção II do Estatuto 

da FENTECT, que trata do CONREP. 

Quanto ao XVII Encontro de Mulheres, a Secretaria de Mulheres, a Comissão de 

Mulheres e a Secretaria de Saúde da Mulher da FENTECT serão convocadas para se reunir em 

Brasília, no período de 27 a 29 de maio, para dar os encaminhamentos necessários e deliberar 

sobre a realização do evento. 

Aguardem maiores detalhes sobre estes eventos nos nossos próximos informativos. 

 

Saudações Sindicais, 

 

 

  

Edmar dos Santos Leite  José Rivaldo da Silva  Joel Arcanjo Pinto 

Sec. Geral  Sec. de Adm. e Finanças  Sec. de Aposentados 
 


