INFORMES
1. LOCAL DO ENCONTRO
Centro Eventos, Hotel Fazenda Mato Grosso – Cuiabá/MG
Endereço: Rua Antônio Dorileo, 1.100, Coxipó. (www.hotelmt.com.br)

2. FICHA DE INSCRIÇÃO
As fichas de inscrição devem ser preenchidas no site do CNLB: www.cnlb.org.br até o
dia 12 de maio de 2019. Em caso de dúvidas, falar com Marilza
(marilzaschuina@hotmail.com) ou Luis (lantferreira@hotmail.com).

3. TAXA DE INSCRIÇÃO



A taxa de inscrição por participante é de R$ 300,00(trezentos reais), que será paga
por ocasião da recepção na chegada ao encontro. (O CNLB não passa cartão).
Caso deseje efetuar o pagamento com antecedência, informar ao Tesoureiro
Eduardo Lange – watts: (41) 9979-2027. A conta do CNLB é Banco do Brasil,
AG 3390-1, CC 19270-8. CNPJ: 37.114.436/001-11



Está inclusa na taxa de inscrição: hospedagem, alimentação e materiais gráficos

4. APARTAMENTOS



Duplos, triplos, quádruplos. Para apartamentos individuais há um acréscimo na taxa
de $120,00;
Casais, favor se identificarem na ficha de inscrição.

5. COMUNICAÇÕES
Os comunicados a serem feitos durante o VII ENCONTRO devem ser apresentados à
Presidência, por escrito, com antecedência, para que sejam produzidos e repassados
aos participantes e/ou afixados nos locais adequados.

6. CONFRATERNIZAÇÃO
Para que a noite de confraternização fique mais participativa, cada Regional e
Organizações Filiadas, tragam comidas e bebidas para a grande partilha.

7. O QUE SE DEVE LEVAR PARA O ENCONTRO
 Uma Bandeira do(s) Estado(s) (que é de responsabilidade do Presidente do regional
e da Organização Filiada);
 Objetos de uso pessoal.

8. COMO CHEGAR AO LOCAL DO ENCONTRO: vc poderá se deslocar por meio
de táxi, UBER, transporte público ou translado. Para transporte público, chegando no
aeroporto ou rodoviária, tomar ônibus coletivo até a Praça Alencastro no centro de
Cuiabá (várias opções). Na praça Alencastro, tomar o ônibus LINHA 604 para o bairro
JARDIM GRAMADO. Descer no ponto próximo ao Hotel, cerca de 5’.

9. INFORMAÇÕES SOBRE TRANSLADO: uma equipe fará a recepção no
aeroporto e rodoviária e providenciará um transporte (VAN, ÔNIBUS) com custo
operacional,
conforme
os
horários
de
chegada.
(Informações:
marilzaschuina@gmail.com dirigir-se à MARINA).

10. INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE O ENCONTRO/LOGÍSTICA: Inácio
Werner: 65 9 9664-2331; Lucilo Libânio(Nonô): 65 9 9981-0057

11. ATENÇÃO
 Quem chegar antes ao local do encontro, assumirá sua despesa extra;
 Quem ficar para segunda-feira, segue os mesmos critérios.
 PARA A SITUAÇÃO ACIMA, O CONTATO É HELOÍSA (65) 9 9296-6567 –
apresentar-se como participante do evento para desconto especial.
 Em caso de necessidade, poderemos organizar um serviço de hospedagem para
quem chega antes, a preço popular.

12. OUTRAS INFORMAÇÕES
Luis – (18) 99709-7660 whatsapp.
Marilza – (65) 9 8148-5800
Cristiane – (65) 9 9917-8141

