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FETRACONSPAR 

FEDERAÇÃO DOS TRABALHAOORES NAS INDÚSTRIAS DA 
CONSTRUÇÃO E DO MOBILIÁRIO DO ESTADO DO PARANÁ 

RECONHECIDA PELO EXMO. SR. MINISTRO DE ESTADO DOS NEGÓCIOS DO TRABALHO, 
INDÚSTRIA E COMÉRCIO, EM 24/10/62 

CNPJ 76.703.347/0001-62 CÓDIGO SINDICAL 561.155.00000-8 

Of. n°. 1515/2016 Curitiba, 26 de setembro de 2016. 

VIl FETRAFEST 
VIl FESTIVAL ESPORTIVO E CULTURAL DA FETRACONSPAR 

s• Fase - Flnai/Guarapuava 

Prezado Companheiro: 

Encaminhamos em anexo, PROGRAMAÇÃO da 5a fase (final) do VIl 
FETRAFEST • FESTIVAL ESPORTIVO E CULTURAL DA FETRACONSPAR, que será realizada dia 
01/10/2016 (sábado), nas dependências na CHÁCARA CHAPADÃO, sito na Rua Mário Virmond s/n°
Bairro Xarquinho em Guarapuava/PR, conforme mapa de acesso em anexo. 

A Fetraconspar pagará pernoite no SAN MARINO PALACE HOTEL, sito na Av. 
Manoel Ribas, n°. 3863 em Guarapuava- PR, Fone (42) 3624-3200, do dia 30/09 (sexta-feira) para 
01/10/2016 (sábado), sem despesas extras e o almoço no dia 01/10, que será servido no local do 
evento, para o nobre presidente, para o motorista ou pessoa que trouxer os inscritos e para os 
seguintes participantes classificados de sua entidade: 

-1) ATLETISM-º 

NOME N°. CTPS SÉRIE 

~ I TIAGO DOS SANTOS PEREIRA l I 0686518 I I 0040-PR I 

·2) MÚSICA 

NOME N°. CTPS SÉRIE 

~ I RICARDO DOS SANTOS l I 7459592 I I ooo3o se 1 

Quanto às despesas com o jantar de sexta-feira (30/09) para os inscritos, para o 
nobre presidente e para o motorista ou pessoa que trouxer a equipe, a FETRACONSPAR reembolsará 
ao Sindicato o valor de R$ 27,87 (vinte e sete reais e oitenta e sete centavos) por participante, no dia 
do evento entre às 07h30 e 09h30. 

No horário das 07h30 às 09h30 do dia 01/10/2016 (sábado), a Comissão 
Organizadora estará nas dependências da CHÁCARA CHAPADÃO, para recepcionar os inscritos, 
ocasião em que cada um deverá apresentar a carteira de identidade (RG). 

Cada inscrito receberá um kit composto de Mochila, Garrafa Squeeze, Sacola 
Ecológica, Boné, Caneta, Régua, Lixeira de Carro, Folder da Colônia de Férias, Camiseta d 

SEDE: Rua Francisco Torres, 427- Fone: (41) 3264-4211 - CEP 80060-130- Curitiba- Paraná 
www.fetraconspar.org.br - E-mail: fetraconspar@fetraconspar.org.br 
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FETRACONSPAR, Kit Lanche (barras de cereais, bolachas salgada e sucos ou similar) e um Ticket 
para o Almoço do dia 01/10. 

No encerramento do evento, serão sorteados entre os integrantes inscritos de 
cada delegação, por regional, 01 Televisor de 32" e hospedagem (7 diárias) nas casas com 
capacidade para no máximo 06 (seis) pessoas na colônia de férias da FETRACONSPAR. 

O café da manhã será servido no hotel para os que estejam hospedados e caso 
o companheiro ou algum dos inscritos não for pernoitar, favor informar a FETRACONSPAR até 
amanhã (terça-feira 27/09/2016), impreterivelmente, se há interesse de que reservemos junto ao 
hotel o ticket que permitirá tomar o café da manhã, sob as expensas da Fetraconspar. 

Caso seu Sindicato pretenda trazer outras pessoas além dos inscritos, ficará 
sob a responsabilidade de cada entidade a reserva de hospedagem e providências quanto à 
alimentação para estes. 

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

Ao 
limo. Senhor 
RAINIER DOUGLAS KAMINSKI 
Md. Presidente do SOMSJOP 
SÃO JOSÉ DOS PINHAIS- PR 

Saudações Sindicais 
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