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Prezados colegas, 
 
 
Conforme já noticiado, nos dias 09 a 11 de novembro deste 

ano, em Recife/PE, a União Nacional dos Taquígrafos (Unataq) 

realizará o XXII ETAQ - Encontro Nacional de Taquigrafia 

Parlamentar e Judiciária, em evento vinculado à XXV 

Conferência da União Nacional dos Legisladores e Legislativos 

Estaduais (Unale), o qual encontra-se com as INSCRIÇÕES 

ABERTAS. 

 

As inscrições para a participação presencial ou virtual 

deverão ocorrer junto às duas instituições. Na Unale, a 

inscrição deverá ser feita por meio do seu site 

(https://unale2022.com.br/). E, na Unataq, por meio do nosso 

e-mail (unataq.br@gmail.com), no qual deverá constar o 

assunto “ENCONTRO 2022 – VALIDAÇÃO”; no corpo do e-

mail, nome, cargo, órgão, local do profissional inscrito; e, no 

arquivo anexo, o respectivo comprovante de pagamento da 

inscrição, que está no valor de R$ 60 (sessenta reais) até o 

dia 30/10/2022, como se vislumbra no Cronograma em 

anexo. 

 

A partir do dia 31/10/2022, a taxa sofrerá aumento. O que se 

repetirá, em 9/11/2022.  

https://unale2022.com.br/
mailto:unataq.br@gmail.com
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Registramos que já estamos recebendo a taxa de participação 

dos inscritos no XXII Encontro Nacional de Taquigrafia 

Parlamentar e Judiciária, no valor, conforme já aludido, de R$ 

60,00 (sessenta reais), fundo que se destina a cobrir as 

despesas com a manutenção da entidade e a organização dos 

encontros. 

 
Lembramos a todos que tal taxa será arrecadada, 

preferencialmente, antes do início dos trabalhos do Encontro 

pela Diretora Financeira, Jacqueline Rosário, mediante 

entrega de recibo. 

 
Na intenção de facilitar a arrecadação e a entrega dos recibos, 

inclusive levando-se em conta haver mais de 60 inscritos, 

solicita-se que os participantes, na medida do possível, façam 

antecipadamente o pagamento da taxa de participação por 

meio de transferência bancária até o dia 30/10/2022. 

 

A iniciativa também evitará que nossa Diretora Financeira fique 

carregando grande volume de dinheiro durante o Encontro, 

bem como agilizará a entrega do recibo. 

 
Ao realizar a transferência bancária, favor encaminhar o 

comprovante para o e-mail da Unataq: unataq.br@gmail.com 
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Dados para transferência bancária: 
 
 
Jacqueline Santana do Rosário, CPF 
105.742.008-51 Banco Nubank (0260): agência 
0001, C/C 28999848-3 
 

PIX 
https://nubank.com.br/pagar/h9kfc/ql1XXQi
CxX 
 
 

 

 

 

    

_________________________  
Marilanja dos Santos Pereira  

Presidente da União Nacional de Taquígrafos — UNATAQ  
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