LOCAL: "Centro de Lazer do Trabalhador Jose Gagheggi"
DE 26 DE ABRIL À 1º MAIO

***Lembrem-se..... somos o encontro, somos uma grande família, não há diferença
entre diretoria e associados....... a solidariedade e participação devem imperar nessa
confraternização.

Faça a inscrição de participação o mais
depressa que puder...
****Precisamos saber o número de confirmados para que o Buffet possa se
organizar....

A partir de quinta-feira dia 26/04
Chegada e acomodação de equipamentos.
**Solicitamos paciência e ajuda para ligar as torres de energia e água.
Sexta-feira dia 27/04
Possibilidade Passeio a Porto Ferreira : Por adesão- saída a confirmar
**20:00 hs SOPÃO- Cada participante levará,... Seus pratos, talheres, toalha, e

guardanapo.
===== PRÊMIOS VARIADOS
(Coordenação RUBER E MALU)

Sábado dia 28/04
*****-Passeio de Bike pela cidade – (Coordenação ....Wellington e Olga)
*****-Concentração 9:00hs---saída 9:30hs--

************* PORTO FERREIRA – POR ADESÃO- saída a confirmar
****SABADO – 16:00 horas – REUNIAO CONVOCAÇÃO DOS
ASSOCIADOS.
PAUTA== DISPONIBILIDADE DE NOVOS ORGANIZADORES
PARA OS ENCONTROS--- OFICIAIS

Das 20:00 às 24:00 hs
“EM TEMPOS DE CRISE”
Seria “legal” que todos caracterizassem a crise....
********************** mas..........Usem a criatividade com moderação
****************************“PROIBIDO VIR NU”
*******APRESENTAÇÃO MÚSICAL “JOÃO MARIA E CIA”
*****BUFET PREVITOBEBIDAS- Refri- Tradicional e Zero/Água/Suco e chopp.
**As bebidas oferecidas no evento deverão ser consumidas, exclusivamente, dentro do
salão, no jantar.

DOMINGO dia 29/04
Café da manhã das 8:00hs às 10hs== Cada participante levará,... Sua toalha

pratos, talheres, e guardanapo.
SEGUNDA- FEIRA dia 30/04
****ALMOÇO NO SÍTIO DO PACHECO ( POR ADESÃO)
>>Valor do almoço será anunciado no jantar de sexta-feira >>
*****DESFILE DO ANIVERSÁRIO DA CIDADE-

TERÇA- FEIRA dia 1º de maio

VALORES:
Diária ----Centro de Lazer do Trabalhador---(0800)
****JANTAR E SOPÃO
***ASSOCIADOS E RECIPROCIDADE em dia com a contribuição associativa em
2018 R$160,00 pp.

***DEPENDENTE ou neto até 05 anos isento....
**** de 06 a 12 anos R$65,00.**** de 13 a 18 anos R$85,00.**** Acima de 18
anos ou casados, pais, sogros, irmãos, netos, genros, noras e cunhados
R$160,00.( No equipamento do Associado).
***
Não sócios, e convidados de sócios com motor home próprio, R$180,00
reais
DEPENDENTES até 05 anos isento; de 6 a 12 anos R$ 80,00**e de 13 a
18 anos R$90,00, Acima de 18 anos, R$180,00.
Sugestão: 5KG DE ALIMENTO OU R$ 20,00 – DOAÇÃO À ENTIDADE
CARENTE DE Stª CRUZ DA CONCEIÇÃO.

1 - Qualquer emergência ou para perdidos, / LAERCIO (11) 9 8952-4038
ROSEMARY-11-98952-4037
2 – Ao chegar, procure a recepção para fazer o registro da sua presença e receber a
pulseirinha. Evite contratempos. (CONTAMOS COM SUA AJUDA)
3 – Precisamos que confirmem sua participação o mais breve possível a fim de que
não haja contratempos com relação ao jantar, pois o Buffet depende do numero de
participantes.
4 - No local haverá banheiro feminino e masculino com vaso sanitário.
5 – Atenção! Estacionem de acordo com as orientações recebidas, não queremos
trancar nenhum equipamento para facilitar acesso ou saída.
6 - Pedimos a gentileza em não juntar mesas, não é proibido, mas este procedimento
diminui a quantidade de lugares planejados para o evento. Somente exerça esta
prerrogativa com a certeza de que todos os participantes da festa estão, por direito,
acomodados em seus respectivos lugares.

