
FETRACONSPAR 

FEDERACAO DOS TRABALHADORES NAS INDUSTRIAS DA 
CONSTRUCAO E DO MOBILIARIO DO ESTADO DO PARANA 

RECONHECIDA PELO EXMO. SR. MINISTRO DE EST ADO DOS NEG6CIOS DO TRABALHO, 
INDUSTRIA E COMERCIO, EM 24/10/62 

CNPJ 76.703.347/0001-62 C6DIGO SINDICAL 56,1.155.00000-8 

F/llada a 

Of. n°. 1314/2014 Curitiba, 30 de setembro de 2014. 

V FETRAFEST 
V FESTIVAL ESPORTIVO E CULTURAL DA FETRACONSPAR 

s• Fase - FlnaljLondrlna 

Prezado Companheiro: 

Encaminhamos em anexo, PROGRAMACAO da 5a fase (final) do V FETRAFEST ·FESTIVAL 
ESPORTIVO E CULTURAL DA FETRACONSPAR, que sera realizada dia 04/10/2014 (sabado), nas dependencias da 
SEDE CAMPESTRE DO SINTRACOM LONDRINA, localizada na Rua Noel Porfirio de Andrade, n°. 202 - Parque 
Agroindustrial Maria Estela em Londrina/PR, conforme mapa em anexo. 

A Fetraconspar pagara pemoite no PRINCETEL PALACE HOTEL, do dia 03/10 (sexta-feira) 
para 04/10/2014 (sabado), sem despesas extras e almovo no dia 04/10, que sera servido no local do evento, para o 
nobre presidente e para o seguinte participante classificado de sua entidade: 

1) MUSICA 

NOME N°. CTPS SERlE 

~ I VALDECIR JOSE LOPES I IL___30_61_8 _ _,1 '-1 __ 0_01_9_SC _ __J 

Quante as despesas com o jantar de sexta-feira (03/1 0) para o inscrito e para o motorista que 
trara o cantor, a FETRACONSPAR reembolsara ao Sindicato o valor de R$ 23,34 (vinte e tres reais e trinta e quatro 
centavos) por participante, no dia do evento entre as 07h30 as 09h30. 

No horario das 07h30 as 09h30 do dia 04/10/2014 (sabado), a Comissao Organizadora estara 
nas dependencias da Sede Campestre do SINTRACOM LONDRINA, para recepcionar os inscritos, ocasiao em que cada 
urn devera apresentar a carteira de identidade (RG). 

Cada inscrito recebera urn kit composto de Mochila, Garrafa Squeeze, Sacola Ecol6gica, 
Bone, Caneta, Regua, Lixeira de Carro, Folder da Colonia de Ferias, Camiseta da FETRACONSPAR e urn Ticket para o 
Almovo do dia 04/10. 

No encerramento do evento, serao sorteados entre os integrantes inscritos de cada 
delegavao, por regional, 01 Televisor de 32" e hospedagem com 07 diarias na colonia de ferias da FETRACONSPAR. 

Caso seu Sindicato pretenda trazer outras pessoas alem dos inscritos, solicitamos que 
informe a FETRACONSPAR ate as 12h00 do dia 01/10/2014 (quarta-feira) para que possamos providenciar a 
alimentavao (cafe da manha, almovo e lanche da tarde) que se dara atraves de ticket a ser adquirido pelo sindicato. 
Quante a hospedagem devera ser acertada diretamente pelo companheiro. 

Sendo o que se apresenta, nos colocamos a disposivao e despedimo-nos. 

Ao 
limo. Senhor 
JOSE ORLANDO DOS SANTOS 
Md. Presidente do STICM de UNIAO DA VITORIA 
UNIAO DA VITORIA- PR 
? Este documento foi encaminhado via e-mail 
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