Associação dos Participantes da Braslight

Data: 21/08/2018

COMUNICADO 02
Eleição - Diretoria da Associação
Consulte em nosso site a íntegra do Comunicado 02 sobre os procedimentos da
eleição dos membros da Diretoria para o biênio 2019/2020, do qual destacamos:
Registro de Chapas – Até às 16:00hs de 28/09/2018
Data da Eleição – 13/11/2018 em Assembleia Geral Ordinária
COMUNICADO 03
EXCURSÃO À COLÔNIA DE FÉRIAS DOS EMPREGADOS DA LIGHT- COFEL EM
VASSOURAS E CONSERVATÓRIA.
A Associação dos Participantes da Braslight – APB promoverá, nos dias 01,02 e 03 de fevereiro de 2019,
mais um final de semana na COFEL.
O pacote dará direito a almoço e jantar, no dia 01 (sexta-feira); café da manhã, almoço e jantar, no dia 02
(sábado) e café da manhã e almoço, no dia 03 (domingo).
PROGRAMAÇÃO
Na tarde de sexta-feira, iremos ao Mirante Imperial de trenzinho, e, à noite, faremos um passeio à cidade
de Conservatória, para assistir à famosa seresta daquela cidade, com retorno à meia noite.
No sábado, pela manhã, faremos um passeio ao centro histórico de Vassouras, no Centro Cultural Cazuza,
e, à tarde, teremos o bingo. À noite, após o jantar, haverá um show com o cantor Ailton.
CUSTO DO PACOTE
O custo por pessoa pelo pacote em apartamento duplo, triplo ou quádruplo é de R$ 300,00. O valor do
apartamento single para uma pessoa é de R$ 350,00.
Crianças com idade até 5 anos ficam isentas de pagamento e com idade entre 6 e 10 anos têm desconto de
50%. Acima dessa idade, pagam integralmente o valor supracitado
PAGAMENTO
A primeira parcela ou o valor integral deverá ser quitado até o dia 10 /12/ 2018, e a segunda parcela até
10/01/2019, diretamente na sede da APB, na Avenida Rio Branco, nº 37, sala 307 ou através de depósito
no Banco do Brasil, Agência 2865-7 Conta-Corrente 309.229-1 ou, preferencialmente, no Banco Itaú,
Agência 7190, Conta-Corrente 45.515-9, sendo necessário comunicar à APB a data do depósito.
LOCAIS DE SAÍDA E RETORNO
A SAÍDA será na Rua do Acre nº 15, Centro, às 07:30hs do dia 01/02/ 2019 e o RETORNO, após o
almoço, provavelmente, às 13 horas, no dia 03/02/2019, com previsão de chegada às 17 horas, na esquina
da Av. Rio Branco com Av. Presidente Vargas (em frente ao Hotel Windsor Guanabara).
INSCRIÇÕES
Os interessados deverão providenciar suas reservas pelos telefones (21) 2283-0716 ou (21) 2253-9506
ATENÇÃO
1.Todos os participantes deverão levar toalhas de rosto e banho.
2.Todos os participantes deverão estar com a identidade original e os responsáveis pelos menores de
18 anos de idade deverão trazer suas certidões de nascimento ou RG, conforme exigência legal.
3.Havendo desistência do participante, a APB estudará a forma, caso a caso, para a devolução dos valores
recebidos.
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