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21 e 22 de MAIO de 2015 

COLONIA DE FÉRIAS DA FETRACONSPAR - ITAPOÁ 

Prezados Companheiros: 

Complementando nosso ofício circular n°. 010/2015 encaminhado dia 04 de maio 
passado, enviamos em anexo PROGRAMAÇÃO FINAL do V ENCONTRO DE JOVENS DA CONSTRUÇÃO E 
DO MOBILIÁRIO DO ESTADO DO PARANÁ. 

Informamos aos participantes que a Colônia de Férias estará a disposição do evento 
a partir das 12:00 horas do dia 20/05/2015 (quarta-feira) até às 12:00 horas do dia 23/05/2015 (sábado), 
quando as casas deverão ser desocupadas. O credenciamento será realizado a partir das 17h00 do dia 
20/05/2015 (quarta-feira), e às 07h40 do dia 21/05/2015 (quinta-feira) antes da abertura do evento, iremos 
preparar nossa tradicional fotografia com os participantes. 

As refeições (café da manhã, lanches, mesa com frutas, almoço e jantar) serão 
fornecidas conforme cardápio em anexo. Durante as palestras no auditório, todos deverão trajar-se 
adequadamente, ou seja: calça, agasalho, camisa ou camiseta, sapato ou tênis, e no caso das mulheres inclui
se ainda vestido comprido e sandálias. 

Para a palestra da Ora. Lígia Guerra, será realizada uma dinâmica de grupo, sendo 
necessário que os inscritos levem alguns materiais, a saber: 

a) Um objeto que faça parte dos seus mundos criativos, por exemplo: Violão, desenhos, livros que 
gostem, fotos, pintura, algo ligado a espiritualidade, esporte, enfim ... algo que os conecte com a parte 
emocional. 

b) Uma foto de quando eles eram pequenos, algo entre O e 5 anos. 

Sendo o que se apresenta para o momento, nos colocamos a disposição para 
eventuais esclarecimentos e despedimo-nos com nossas cordiais, 

Aos 
Sindicatos Filiados a FETRACONSPAR inscritos no V Encontro de Jovens da Construção e do 
Mobiliário do Estado do Paraná 
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