Brasília -DF, 29 de OUTUBRO de 2014.

Às Entidades do
FORUM NACIONAL
FEDERAIS

DE

ENTIDADES

DOS

SERVIDORES

P ÚBLICOS

Seminário do Fórum das Entidades Nacionais dos Servidores

Assunto:

Federais
Companheiros (as),

Tendo em vista o grande n úmero de dúvidas sobre a forma de
participação

no

seminário

nacional

dos

servidores

federais,

vimos

aproveitar este momento para esclarecer alguns pontos que têm sido
indagados. O seminário acontecerá nos dias 14, 15 e 16 de novembro de
2014. O referido seminário foi a provado em reunião do Fórum Nacional de
entidades

e

tem

por

objetivo

organizar

a

CAMPANHA

S ALARI AL

UNIFICAD A 2015 DOS SERVIDORES P ÚBLICOS FEDERAIS.

Neste sentido, informamos que o seminário est á sendo convocado
de forma conjunta, por todas as entidades qu e fazem parte do FÓRUM DAS
ENTIDADES NACIONAIS DOS SERVIDORES FEDERAIS . O número de
participantes é ilimitado , ficando a cargo de cada entidade definir a
quantidade e forma de indicação de acordo a s especificidades estatutárias
de cada uma.

Apesar da organização do seminário estar a cargo do ANDES-SN,
CNESF, CONDSEF, CSP-CONLUTAS, FENASPS, FENAJUFE E SINASEFE, é necessário o
envolvimento de todas as entidades na divulgação e centralização de seus
delegados

nesta

atividade.

A proveitamos

para

esclarecer

que

faltou

informar o acrescimento de uma taxa de 10% no valor da hospedagem
referente à prestação de serviços.
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Com relação à forma de inscrição , informamos que:
 De acordo com o levantamento de custos feito pela Comissão Organizadora será
cobrada uma taxa de inscrição por participante no valor de R$ 200,00 (DUZENTOS
REAIS).
 O pagamento da taxa é obrigatório e de acordo com os prazos apresentados
abaixo. O pagamento da taxa garante o direito a participação nos três dias do
evento; coquetel de confraternização na noite do dia 14 de novembro e almoços
nos dias 15 e 16.
 A despesa de hospedagem (hotel) não está incluída no valor da taxa, sendo de
responsabilidade de cada entidade. Sugerimos hospedagem no próprio local do
seminário (BAY PARK HOTEL) com diárias a R$ 280,00 para apartamento triplo e
R$ 250,00 para apartamento duplo e R$ 220,00 para apartamento Single.
Lembramos que neste valor devera ser acrescida a taxa de 10%.
 O valor da hospedagem acima foi fechado para o pacote com o contrato
assinado pelo ANDES-SN. Assim, as entidades que desejarem usufruir deste
pacote com desconto, deverão fazer as reservas de hospedagem através do
ANDES-SN adotando o seguinte procedimento: a) as entidades interessadas
deverão solicitar a reserva enviando email para cnesf@cnesf.org.br, b)
informar o número de apartamentos e o tipo, c) efetuar o depósito do valor
acrescido dos 10% (dez por cento) diretamente na conta do ANDES, d) enviar
o comprovante de depósito para o email da CNESF.
 As inscrições devem ser feitas pelas Entidades Nacionais até o dia 31 de outubro
de 2014. Deverá ser preenchida a ficha de Inscrição Individual de cada participante
e enviada pelas entidades para o e-mail cnesf@cnesf.org.br.
 Após o envio da lista de inscritos, a entidade deverá efetuar o pagamento das taxas
até o dia 07 de novembro de 2014, na conta bancária abaixo.

Conta para depósito
ANDES-SN
CNPJ- 006676296001-65
BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA – 28883-5 / CONTA CORRENTE 437525-4
CÓDIGO IDENTIFICADOR – 2014-1

Saudações Sindicais,

Comissão Organizadora
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