CT 075/017

São Paulo, 20 de setembro de 2017
Aos Sindicatos dos Federais filiados à CNTSS/CUT
Att.: Presidente/Secretário Geral/Coordenação Geral
Companheiros e companheiras
A Confederação Nacional dos Trabalhadores em Seguridade Social - CNTSS/CUT, vem através
desta, convocar os Sindicatos filiados a participarem do Seminário sobre o INSS Digital e Tele-trabalho a
realizar-se nos dias 29 e 30 de setembro e 01 de outubro no CFL – Centro de Formação e Lazer do
SINDPREV-PE, situado a BR 101 Norte - Km 13 – Guabiraba – Recife – PE.
- Público alvo:
. Direção dos Federais na CNTSS/CUT
. Representantes das entidades filiadas
- Critérios de participação:
. Para a participação no Seminário, cada sindicato filiado poderá indicar até 5 representantes;
. Os Sindicatos deverão arcar com as despesas de transporte, alimentação e hospedagem de todos os seus
participantes na atividade;
. A CNTSS/CUT não financiará as despesas com transporte, alimentação e hospedagem dos integrantes da
direção;
- Informações e contato sobre o CFL
. Hospedagem e alimentação no valor de R$ 150,00 a diária com café da manhã, almoço e jantar incluso +
5% de imposto;
. Almoço avulso R$ 34,90
. Para as reservas de hospedagem e almoço entrar em contato com Rosário/Clécia pelos telefones: (81)
3437-5019 – (81) 97327.2764
. Encaminhar as fichas de inscrição e confirmarem participação até o dia 27 de setembro através do
seguinte e-mail: sup.eventoscfl@sindsprev.org.br com Clécia - rosário.@sindsprev.org.br com Rosário,
com cópia para secgeral@cntsscut.org.br com Luciana.
Sem mais para o momento

Sandro Alex de Oliveira Cezar
Presidente
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