
Of. nº. 2109/2012               Curitiba, 25 de setembro de 2012. 
 

FETRACONSPAR 

 
1962-2012 

III FETRAFEST 
III FESTIVAL ESPORTIVO E CULTURAL DA FETRACONSPAR 

5ª Fase – Final/Curitiba 

  
Prezado Companheiro: 
 
   Encaminhamos em anexo, PROGRAMAÇÃO da 5ª fase (final) do III FETRAFEST - 
FESTIVAL ESPORTIVO E CULTURAL DA FETRACONSPAR, que será realizada dia 29/09/2012 (sábado), 
nas dependências do HOTEL PARANÁ GOLF (www.paranagolf.com.br), localizado às margens da BR 376, 
KM 626, em São José dos Pinhais/PR, conforme mapa abaixo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   A Fetraconspar pagará pernoite no próprio hotel, do dia 28/09 para 29/09/2012 (sexta-
feira para sábado), sem as despesas extras, e almoço do dia 29/09 para o nobre presidente e para os 
seguintes participantes de sua entidade: 
 
1) DOMINÓ 
 

 

NOME  Nº. CTPS  SÉRIE 
   

01  GERALDO PEREIRA DOS SANTOS  6824030  001-0 

   

02  CARLOS CHAGAS DE OLIVEIRA  8674  00042 

   

 

 

   Quanto as despesas com o jantar de sexta-feira (28/09), a Fetraconspar reembolsará 
ao Sindicato o valor de R$ 22,00 (vinte e dois reais) por participante, no dia do evento no horário das 08:00 às 
10:00 horas.  
 
   No horário das 08:00 às 10:00 horas do dia 29/09/2012 (sábado), a comissão 
organizadora estará nas dependências do Hotel Paraná Golf, para recepcionar os inscritos, ocasião em que 
cada um deverá apresentar a carteira de identidade (RG). 
 
   O Presidente do Sindicato receberá pelos inscritos, um kit composto de Bolsa, Boné, 
Caneta, Capa de CTPS, Régua, Lixeira de Carro, Folder da Colônia de Férias, Camiseta da FETRACONSPAR 

HOTEL PARANÁ GOLF 
Rodovia BR 376, KM 626 – (41) 3384-3142 – São José dos Pinhais/PR 

 



e um Ticket para o Almoço do dia 29/09. As equipes campeãs de futebol de cada regional receberão da 
FETRACONSPAR um jogo de camisa, calção e meias personalizadas. 
     
   As partidas de futebol serão disputadas em campos próximos ao Hotel (Chácara do 
Gilmar – BR 376, KM 630), sendo que as demais modalidades serão no próprio local do evento. 
 
   No encerramento do evento, serão sorteados entre os integrantes inscritos de cada 
delegação, por regional, 01 Televisor de 32” e hospedagem com 07 diárias na colônia de férias da 
FETRACONSPAR.    

 
Caso seu Sindicato pretenda trazer outras pessoas além dos inscritos, a alimentação 

e hospedagem deverão ser acertadas diretamente no próprio hotel.  
 
   Sendo o que se apresenta, nos colocamos a disposição e despedimo-nos. 

 
 

Saudações Sindicais 
 
 
 

GERALDO RAMTHUN 
Presidente 

 
 

Ao 
Ilmo. Senhor 
DOMINGOS OLIVEIRA DAVIDE 
Md. Presidente do SINTRACON CURITIBA 
CURITIBA – PR 


