Londrina, 10 de agosto de 2020.
Caros inscritos no Workshop Internacional Michele Scheinkman,

Agradecemos a todos pelo engajamento nesse período que passamos desde 17 de março e informamos que,
tendo em vista o cenário de incertezas que ainda vive o mundo em relação a Pandemia da Covid-19 e, em
especial a preocupação com a saúde de todos os participantes, a Comissão Organizadora optou em não realizar
o evento na data previamente reagendada para 30 e 31 de outubro/2020.
Assim, para que possamos atender aos objetivos e anseios de nosso público, gostaríamos de saber o que cada
um deseja fazer em relação à sua inscrição já realizada. Pedimos, por gentileza, que responda conforme as
opções abaixo:
A. Gostaria de manter minha inscrição paga para participar na nova data, que será definida
quando estivermos em um momento mais seguro, com vacina. No entanto, não podemos
garantir que será o mesmo tema e a mesma palestrante; estamos fazendo o possível para
que sim, mas como a data está aberta não temos como garantir. O que podemos garantir é
que sua inscrição será mantida para o próximo workshop sem custos adicionais.
B. Gostaria de receber o reembolso do valor pago e inscrever-me novamente, quando houver
uma nova data. Asseguramos que a FTSA está dentro dos padrões da nova Lei Geral de
Proteção de Dados (LGPD), garantindo que suas informações permanecerão em sigilo.
Se optar pelo ressarcimento, faz-se necessário enviar os dados solicitados no quadro abaixo:
Nome completo:
CPF:
Banco:
Agência:
Conta:
Dados complementares (se houver):
Estamos esperançosos de que logo poderemos nos reunir pessoalmente. Reiteramos que fizemos o possível
para realizar o evento, mas vivemos um período sem precedentes na história atual em que a vida é prioridade.
Um abraço,
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