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ADEPOL - -.e dar ~eIegador de Polícla do hrtrido do Para116 . ' 
I11 Encontro Jurídico dos D e l d o s  de Polida Civil do Paaná - 

Sejam bem vindos! 

A Associação dos Delegados de ~olici= do Estado do ~araná tem a honra e o prazer de receber a 
todo; os associados, dependentes" convidados no I11 Encontro Jurídico dos Delegados de 
Polícia Civil do Paraná - Estudos e ~ e f l e x b  sobre a Polícia Judlcfária. 

Tendo como objetivo a plena satisfação de todos os participantes no evento, a Diretoria da 
ADEPOL-PR informa e esclarece, desde j6, os seguintes pentos: 

I- O check-in no Hotel Bourbon Convention & Spa Resort Cataratas do Iguaçu pode ser feito 

I 
a partir das 14hOOmin da sexta-feira (dia 010.12.2017) e o check-out deverá ser feito ate 
As 16h00min do domingo (dia 03.12.2017); 

II- Os associados que desejarem permanecer no hotel após esse perlodo podem negociar a 
renovação da estada diretamente com o Hotel Bourbon, na recepção; 

111- O evento é um oferecimento da ADEPOL-PR aos seus associados, dependentes e 
convidados, no qual estão incluídos, as expensas da Associação, o jantar de lançamento 
da I Revista Jurídica da Associag%o dos Delegados de Poiícia do Paraná, a ser realizado 
na sexta-feira, às 2OMW)min, após a abertura oficial do evento principal; a feijoada, no 
almoço de sábado; a festa de fim de ano a ser realizada após o encerramento do evento, 
também no sábado, a partir das 20hWmin; e a costela fogo de chão que será servida no 
almoço de domingo. Importante destacar que eventuais consumos realizados fora da 
programação oficial, bem como as despesas individuais de cada apartamento deverão 
ser custeadas diretamente pelo hóspede ao hotel quando do check-out; 

IV- Ao final de cada palestra, haverá o sorteio de brindes tais como livros dos palestrantes, 
passeios de helicóptero, passeios Macuco-Safari, vouchws de presentes, dentre outros. 
O número de inscrição no evento, impresso no crachá de cada participante titular, será 
utilizado no sorteio. Importante ressaltar, no entanto, que s6 receberá o brinde o 
associado contemplado que estiver presente no momento do sorteio. 

A ADEPOL-PR - através de sua Diretoria, funcionários e corpo de apoio - estará às ordens para 
que sua estada durante o evento seja a mais prazerosa e proveitosa possivel. 

Desejamql um ótimo evento a to S. Çarpe Diem, $9) 
KUa roare Agostinho, 850 - CEP 80430-050 - Merc&s - Curitiba - Paraná - Fone: (41) 3222-9241 

email: odepol@terra.com.br / www.adepolpr.org 


