O cio Circular nº 20/17
Curi ba-PR, 17 de novembro de 2017.
Aos
Dirigentes Sindicais, assessoria jurídica e contábil e assessores das en dades ﬁliadas à UGT no estado do Paraná.

REF: CONVITE SEMINÁRIO “NOVA LEGISLAÇÃO TRABALHISTA: E AGORA?”

Prezados(as) Companheiros(as):

Vimos por intermédio deste, convidar todos(as) os dirigentes sindicais, assessoria jurídica e contábil das en dades
ﬁliadas à UGT e das Federações no Estado do Paraná, para par ciparem do seminário “Nova Legislação Trabalhista: E
Agora?”, que será realizado no dia 13 de dezembro (quarta-feira), das 8h30 às 16h30, no auditório da FECEP –
Federação dos Empregados no Comércio do Paraná, sito à Rua Marechal Hermes, 910 – Centro Cívico (em frente ao
Museu Oscar Niemayer), na cidade de Curi ba-PR.
O evento está sendo organizado pela UGT-Paraná em conjunto com as federações ﬁliadas no estado: Fecep – Federação
dos Empregados no Comércio do Estado do Paraná; Feeb/PR – Federação dos Bancários no Estado do Paraná;
Feaconspar – Federação dos Empregados em Empresas de Asseio e Conservação no Estado do Paraná; Fetracoop –
Federação dos Trabalhadores Cele stas em Coopera vas no Estado do Paraná e da Fesmepar – Federação dos
Sindicatos dos Servidores Públicos no Estado do Paraná, e reunirá dirigentes, advogados, contadores e assessoria das
en dades ﬁliadas, tendo como ﬁnalidade discu r e apontar caminhos a serem adotados pelas en dades sindicais,
principalmente em relação às formas de custeio e da negociação cole va de trabalho. A ideia é ouvir os especialistas e
também promover a troca de experiências e ações que já estão sendo tomadas por alguns sindicatos, dentro da nova
legislação.
Dentre os palestrantes, já temos conﬁrmados: Juiz Cássio Colombo Filho - Desembargador do TRT/PR; Dra. Zilmara
Alencar, ex-secretária de relações do trabalho do MTE; Professor Dr. Hélio Gomes Coelho Júnior – Advogado; Dra.
Cláudia Patah – assessora jurídica da UGT/Nacional e especialista em negociações cole vas. Também deveremos ter a
presença do atual Secretário Nacional de Relações do Trabalho do MTE, Dr. Francisco Lacerda.
Informamos que as despesas com traslado e hospedagem deverão ocorrer por conta de cada en dade o qual o(a)
dirigente, advogado, assessor ou contador faça parte.
Solicitamos a gen leza de conﬁrmarem presença até o dia 8/12 (sexta-feira), para que possamos planejar o almoço,
coﬀee-break e material de apoio, através do e-mail: le cia@ugtparana.org.br ou através do telefone: 41 3090-5600
Contando com a compreensão e a par cipação de tod@s neste delicado momento para o movimento sindical, desde já
agradecemos.
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