Orientações para a plenária nacional dos
servidores federais
Inscrições:








As inscrições serão realizadas mediante o preenchimento do formulário (ver abaixo) e o pagamento da
taxa de R$ 120,00 que deve ser feito na conta da CNESF, conforme dados bancário e instruções
presentes no próprio formulário de inscrição.
O formulário e o comprovante de depósito devem ser enviados para o e-mail:
forumnacionalspf@gmail.com até o dia 16 de janeiro de 2015.
Dados bancários da CNESF:
CNPJ: 00676296 0001-65
BANCO DO BRASIL 001
AGENCIA: 2883-5
CONTA CORRENTE: 437525 4
Código identificador: 2014-1
A inscrição não inclui alimentação ou hospedagem dos participantes do evento. A alimentação e a
hospedagem deverão ser providenciadas pelo participante ou por sua entidade.
Os telefones para contato são: Zanata (61) 82660255/ 32210998; Marcelo (61) 33212224/ 92328364.

local do evento:


A plenária ocorrerá nos dias 31 de janeiro e 1 de fevereiro de 2015, no Hotel Brasília Imperial (SHS
Qd 3, Bloco H), localizado no centro de Brasília.(ver programação abaixo)

Sugestão de hospedagem (Brasília Imperial)




Para os participantes da plenária está sendo disponibilizado preço promocional de hospedagem nos
seguintes valores:
Simples 180,00;
Duplo: 209,00;
Triplo: 249,00
Mais taxa de turismo R$2,00 e taxa de serviço de 5%.
Para realizar a reserva no hotel é preciso ligar para o telefone: (61) 3425-0000, e se identificar como
participante da plenária nacional dos servidores federais. O pagamento deve ser realizado até o dia 21
de janeiro, em conta designada pelo hotel (não depositar hospedagem na conta da CNESF) e o
comprovante de pagamento deve ser enviado para reservas@brasiliaimperialhotel.com.br, site do hotel
é www.brasiliaimperialhotel.com.br

Programação:
Dia 31.1.15 (Sábado)







8h - Credenciamento
10h - Abertura
10h30min
Mesa
sobre
Conjuntura (Três centrais sindicais 10
minutos para cada e depois debate
aberto)
12h - almoço
14h - Mesa das entidades sobre pontos
dos eixos do Seminário- As entidades




apresentarão suas opiniões sobre os
pontos;
15h - Grupo de trabalho sobre os eixos e
data da Marcha à Brasília
18h - encerramento

Dia 01 de fevereiro (Domingo)
 9h - Plenária para apresentação dos eixos
 14h - Apresentação final da pauta da
campanha salarial 2015.



FOR MULÁR IO DE INS CR IÇ ÃO

Enviar este formulário de
inscrição com comprovante
de depósito, até dia 16 de
janeiro, para
forumnacionalspf@gmail.com
INFORMAÇÕES PESSOAIS
Nome ou Nome Social
Entidade, categoria ou
movimento do qual participa
Cidade/Estado
Telefone

Celular:

E-mail

INFORMAÇÕES IMPORTANTES
LEVARÁ FILHOS
(
) Sim

(

) Não

Quantos?__________ Idades?____________
Precisa de Cuidados Especiais
(

) Sim

(

) Não

Quais?________________________________________________________________

VALORES
O pagamento da sua inscrição deverá ser efetuado na conta da cnesf:
CNPJ: 00676296 0001-65
BANCO DO BRASIL 001
AGENCIA: 2883-5
CONTA CORRENTE: 437525 4
Código identificador: 2014-1
A taxa da plenária é:

R$ 120,00
Após preencher os dados acima, salve e envie para o e-mail:

forumnacionalspf@gmail.com

