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26 e 27 de julho de 2012 
 

COLÔNIA DE FÉRIAS DA FETRACONSPAR – ITAPOÁ 
 

 

Prezado Companheiro: 
 

Como já é do seu conhecimento, e seguindo calendário de Encontros e Seminários 
para 2012, a FETRACONSPAR irá realizar o 2º ENCONTRO DOS APOSENTADOS DA CONSTRUÇÃO E DO 
MOBILIÁRIO DO ESTADO DO PARANÁ, dias 26 e 27 de JULHO de 2012, nas dependências da nossa 
Colônia de Férias em Itapoá, com início às 08:30 horas do dia 26/07 e encerramento às 12:00 horas do dia 
27/07. 

 

O limite máximo de participantes por entidade é de 03 (três) companheiros, 
preferencialmente dirigentes sindicais e na ausência destes, serão admitidos trabalhadores associados ou 
ainda funcionários do sindicato. 

 

Conforme deliberação da diretoria da FETRACONSPAR, ficará sob a 
responsabilidade dos sindicatos, o transporte de seus inscritos até a Colônia de Férias, tanto na ida quanto na 
volta. 

 

Os presidentes que levarem seus inscritos até o local do evento, poderão hospedar-se 
na colônia caso existam vagas disponíveis, fazer as refeições e assistir as palestras, desde que oficializem a 
FETRACONSPAR até dia 16/07/2012. Caso não seja possível o presidente do sindicato levar seus inscritos ao 
evento, a pessoa que acompanhar os participantes, poderá se hospedar, bem como fazer as refeições na 
colônia, desde que informado dentro do prazo acima mencionado, ficando impossibilitado no entanto, sua 
participação durante as palestras. 

 

As fichas de inscrição (em anexo) deverão ser encaminhadas a FETRACONSPAR, via 
E-mail: fetraconspar@fetraconspar.org.br, ou ainda via fax: (41) 3264-4292, até dia 16 de julho de 2012 para 
que possamos confeccionar os certificados e credenciais. 

 

   Solicitamos que informe os aposentados que irão participar do Encontro, que a 
voltagem no local é de 220v e não será fornecido transformadores, que as refeições serão servidas na colônia, 
e que deverão trazer roupas de cama, tais como: lençol, fronha, travesseiro, cobertor. 
 

A programação do evento e informações complementares serão encaminhadas 
posteriormente. 

Contando desde já com a presença desta entidade, despedimo-nos com nossas 
cordiais, 

Saudações Sindicais 
 
 
 
 

GERALDO RAMTHUN 
Presidente 

 

Aos Sindicatos Filiados a FETRACONSPAR 

O prazo para inscrições anteriormente definido 
em reunião da diretoria da FETRACONSPAR, 
devido condições técnicas, foi prorrogado de 

12/07/2012 para 16/07/2012. 


