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O Sindaspp e a Fetravispp irão promover um evento para comemorar o dia 08 de 
março, Dia Internacional da Mulher.

Sempre preocupados em representar bem suas associadas, o Sindaspp e a Fetravispp 
oferecem cursos de capacitação, eventos, convênios em diversas áreas e vários outros be-
nefícios para melhor atender nosso público feminino. 

Essa data é muito importante, pois é a celebração das conquistas sociais, políticas e 
econômicas das mulheres ao longo dos anos, por diversos países. Essa luta começou no 
final do século XIX na Europa e Estados Unidos. E o primeiro Dia da Mulher foi comemora-
do em 1908 nos Estados Unidos, onde mais de 1500 trabalhadoras se uniram em prol da 
igualdade política e econômica do país. 

Por isso, o Sindicato e a Federação convidam todas suas colaboradoras e associadas 
a participarem do nosso jantar em homenagem a essas guerreiras que fazem parte da nos-
sa luta.  Os encontros serão realizados em todos escritórios regionais, em locais e datas 
definidos pelas sedes de: Campo Mourão, Cascavel, Cornélio do Procópio, Curitiba, Foz do 
Iguaçu, Francisco Beltrão, Guarapuava, Irati, Londrina, Maringá, Paranaguá, Pato Branco, 
Ponta Grossa, Santo Antônio da Platina, Toledo e Umuarama. 

Contamos com a participação de todas, para comemorarmos a data que representa 
a luta das mulheres pela igualdade de gênero.  

     “Sou mulher,  
   sou brasileira, tenho fé  
              e chego lá! ”

SINDASPP E FETRAVISPP 
FARÃO HOMENAGEM ÀS MULHERES

CONFIRA NAS PÁGINAS SEGUINTES O CONVITE DE SUA CIDADE E PARTICIPE!



Cascavel:

Campo Mourão:



Acesse também em seu smartphone:

Cornélio Procópio:

Curitiba:



Acesse também em seu smartphone:

 
Francisco Beltrão:

Foz do Iguaçu:



Acesse também em seu smartphone:

Irati:

Guarapuava:



Acesse também em seu smartphone:

Maringá:

Londrina:



Acesse também em seu smartphone:

Pato Branco:

Paranaguá:



Acesse também em seu smartphone:

Santo Antonio da Platina:

Ponta Grossa:



Acesse também em seu smartphone:

Umuarama:

Toledo:


