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CURSOS REALIZADOS EM MARINGÁ 
O SINDASPP e a FETRAVISPP, especi� camen-

te a Regional de Maringá ao longo de 2016 pro-
moveram alguns cursos de capacitação, com o 
objetivo de quali� car os trabalhadores repre-
sentados por estas entidades sindicais. Foram 
mais de 370 inscritos nos 08 cursos realizados, 
sendo eles; Declaração de IRRF Pessoa Física, 
Rotinas de Departamento Pessoal com Ênfase 
no eSocial: Básico/Intermediário e Avançado, 
Benefícios Previdenciários e Seus Efeitos no 
Contrato de Trabalho, Treinamento de Oratória 
e Comunicação E� caz: Básico e Avançado, Cál-
culos Trabalhistas e Impacto do eSocial Nas Re-
lações de Trabalho.

O retorno dos participantes foi grati� cante, o 
que motiva ainda mais a elaborar o cronograma 
para esse ano, a partir das sugestões propostas 
nas pesquisas de satisfação, sendo que essas 
também nos � zeram analisar alguns aspectos 
mais relevantes, como; organização geral, loca-
lização, estrutura física e carga horária.

Para 2017 estamos com os seguintes cursos 
em análise; Declaração de IRRF Pessoa Física – 
Prático (Bolsa de Valores, Ganhos de Capital e 

Atividade Rural), Re� exo e Alterações do Sim-
ples Nacional Trazidos Pela  Lei Complementar 
155/2016, Recrutamento & Seleção, Líder Coa-
ch, Rotinas Fiscais do Departamento da Escrita 
Fiscal e Analista de Departamento Pessoal. To-
dos esses cursos continuarão tendo a mesma 
forma de investimento; Alimentos não perecí-
veis, fraldas geriátricas, leite ninho, agasalhos 
novos e usados, entre outros. Tais arrecadações 
serão destinadas às Entidades Sociais, como já 
realizados no ano anterior.

Agradecemos a todos que participaram des-
se projeto em 2016 e contribuíram de forma 
direta ou indiretamente para o fortalecimento 
das Entidades que os representam; SINDASPP e 
FETRAVISPP.

Para maiores informações acesse os sites:

www.sindaspp.org.br

www.fetravispp.org.br 

Se preferir, entre em contato com a Regional de 

Maringá pelo telefone (44) 3025-1353, 

ou e-mail: recepcaomaringa@sindaspp.org.br. 



Acesse também em seu smartphone:


