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CT. ANTP / FN.02/2014                       São Paulo, 26 de Fevereiro de 2014. 

 

Ilmo(a). Sr(a). 

Secretário(a) e Dirigente Público de Transporte Urbano e Trânsito 

 

Prezado(a) Senhor(a), 

 

É com satisfação, que o Fórum Nacional de Secretários(as) e Dirigentes Públicos de Transporte Urbano e 

Trânsito e a Associação Nacional de Transportes Públicos – ANTP que secretaria os Fóruns, em parceria 

com o anfitrião desta edição,  a Prefeitura Municipal de Curitiba através da URBS – Urbanização de 

Curitiba S/A, convida Vossa Senhoria a participar da 83ª Reunião do Fórum Nacional de 

Secretários(as) e Dirigentes Públicos de Transporte Urbano e Trânsito, a realizar-se nos dias 27 e 

28 de Março de 2014, na área de eventos do Instituto de Engenharia do Paraná, localizado na Rua 

Emiliano Perneta, nº 174 – Centro – Curitiba/PR.   

 

Os temas a serem abordados nessa edição, serão organizados pela coordenação do Fórum Nacional, em 

breve divulgaremos o programa através do e.mail e estará disponível em nosso site, www.antp.org.br – 

agenda de eventos, assim como a ficha para inscrição através do preenchimento eletrônico. Esse evento é 

destinado exclusivamente aos secretários(as) e dirigentes públicos de transporte urbano e trânsito e 

demais convidados, não há cobrança de taxa de inscrição. A iniciativa privada poderá participar através de 

estande, a passagem, hospedagem e alimentação corre por conta de cada participante. 

 

Em visita ao local, a organização do evento indica para hospedagem o Hotel Slaviero Palace, que fica ao 

lado do Instituto de Engenharia, negociamos tarifas especiais para o Grupo, ao entrar em contato com 

Hotel identifique-se como participante da ANTP para que a tarifa seja validade, as reservas devem ser 

efetuadas pelos telefones 4062-0676 (capitais) 0800 704 3311 (demais regiões) ou pelo e.mail 

reservas@slavierohoteis.com.br. 

SLAVIERO PALACE HOTEL   

End.: Rua Senador Alencar Guimarães, nº 50 – Centro – Curitiba/PR 

Os contatos foram realizados com Amanda Ávila e Jhonatan Schroeder representantes da Rede 

de Hoteis Slaviero em Curitiba 

TIPO DE ACOMODAÇÃO TARIFA DISPONÍVEL PARA O GRUPO 

Luxo Solo (single) R$ 187,00 + taxas 

Luxo Superior (single) R$ 223,00 + taxas 

Luxo Superior (double) R$ 253,00 + taxas 

Suíte (single) R$ 313,00 + taxas 

Suíte (double) R$ 343,00 + taxas 

OBS.: O valor da diária inclui café da manhã, orientamos a todos que façam suas reservas o mais rápido possível, essa tarifa 

é flutuante e durante a realização do nosso evento haverá outros eventos de grande porte sendo realizados na cidade. 

  

Contamos com a sua presença, qualquer dúvida entre em contato com Valéria Aguiar – Secretária 

Executiva do Fórum Nacional e Paulista. 
 

 

                                                                              
 
 
 

Renato Gianolla                                                                  Ailton Brasiliense Pires 
          Presidente do Fórum Nacional de Secretários e                                                             Presidente 
      Dirigentes Públicos de Transporte Urbano e Trânsito                            Associação Nacional de Transportes Públicos - ANTP          

     e Diretor Presidente da Empresa de Desenvolvimento  
           Urbano e Social de Sorocaba/SP - URBES 

      

http://www.antp.org.br/
mailto:reservas@slavierohoteis.com.br

