FICHA DE INSCRIÇÃO
XXI CONGRESSO NACIONAL DOS PROCURADORES E ADVOGADOS
PÚBLICOS FEDERAIS
NOME COMPLETO PARA CERTIFICADO (LEGÍVEL):----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NOME PARA CRACHÁ:

EMAIL:

TELEFONE FIXO:

TELEFONE CELULAR:

ACOMPANHANTE(S) – NOMES LEGÍVEIS:

IREI CONTRATAR ACOMODAÇÃO:
(
) SIM
(
) NÃO

PERÍODO:
(
) DE 29/08 A 01/09 (TRÊS DIÁRIAS)

ACOMODAÇÃO ESCOLHIDA:
( ) SINGLE ( ) DUPLO

(

) OUTRO: _____________________

HOSPEDAGEM HOTEL KUBITSCHEK
DIÁRIA
PERÍODO 29/08 A 01/09
APTO SUPERIOR LUXO SINGLE
------------ R$ 245,30
----------------- R$ 735,90
APTO SUPERIOR LUXO DUPLO
------------ R$ 269,50
----------------- R$ 808,50
Lembramos que as tarifas de hospedagem divulgadas somente serão válidas para reservas realizadas através da
ANPPREV.
MARQUE OPÇÃO DE PAGAMENTO DA HOSPEDAGEM:
a) ( ) Pagamento via ANPPREV por depósito bancário no valor da acomodação escolhida em até 03 (três) vezes,
com vencimentos no dia 28/06, 28/07 e 28/08. Encaminhar comprovante para a Anpprev. (Banco do Brasil –
Agência 3476-2, Operação 051, Conta Poupança: 416416-4).
b) ( ) Parcelamento via cheque (vencimentos 28/06, 28/07 e 28/08). Enviar junto com a ficha de inscrição 03
(três) cheques nominativos, cruzados, para o endereço da ANPPREV. Escolhendo dentre as opções:
1. (
) Acomodação single, em 03 (três) parcelas iguais no valor de R$ 245,30 cada.
2. (
) Acomodação dupla, em 03 (três) parcelas iguais no valor de R$ 269,50 cada.
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INFORMAÇÕES ADICIONAIS:
 Valores das diárias já acrescidas das taxas de serviço. Será cobrado apenas R$ 3,00
de taxa de turismo por apartamento/diária no checkout; Café da manhã incluso.
Diária: inicia às 14h e termina às 12h do dia seguinte. Entradas antecipadas e/ou
saídas prorrogadas estarão sujeitas a disponibilidade e à cobrança de ½ (meia)
diária.
 Política de criança: uma única criança de até 05 (cinco) anos acomodada no
apartamento dos acompanhantes, terá gratuidade na diária. A partir da segunda
criança haverá cobrança correspondente à terceira pessoa.
OPCIONAIS – FAVOR ASSINALAR ABAIXO SUA ESCOLHA
(CONTRATADOS DIRETAMENTE COM A AGENCIA CREDENCIADA –
VIRTUAL TURISMO):
 TRANSFER - a ser contratado diretamente com a Agência Oficial do evento,
incluindo todos os trajetos abaixo listados no período do congresso – valor de
R$ 65,00 por pessoa:
 Aeroporto/Hotel/Aeroporto
 Hotel/Clube Naval – Solenidade de abertura do XXI CONPPREV/Hotel
 Hotel/ANPPREV/Hotel (30 e 31/08)
 ANPPREV/Restaurante/ANPPREV (30 e 31/08)
 ANPPREV/ Local de saída do passeio de barco/ HOTEL – somente para
quem aderir ao opcional
Somente será permitida a entrada nos ônibus dos congressistas que apresentarem o
voucher de contratação do traslado emitido pela agência.
(
) Desejo contratar o transfer acima relacionados ao preço de R$ 65,00 por
pessoa. ATENÇÃO: Caso a passagem não seja comprada através da agência
credenciada, o associado deverá comunica-la da data e horário de vôos.
I – DURANTE O CONGRESSO:
 Passeio noturno de barco pelo Lago Paranoá - O Lago Paranoá com toda
certeza é uma das atrações mais valiosas para Brasília, não perca a
oportunidade de fazer esse passeio maravilhoso. Valor por pessoa, R$
68,00. Incluso neste valor: bebidas não alcóolicas (sucos, águas e
refrigerantes), buffet de salgados. ( ) sim ( ) não
 City tour em Brasília - Um passeio mágico e histórico pelos pontos turísticos
da moderna cidade. Tour oferece vários pontos turísticos para conhecer a
Capital do Brasil! (Itinerário: Igreja Nossa Senhora de Fátima / Santuário
Dom Bosco / Memorial JK / Quartel General do Exército / Congresso
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Nacional / Praça dos Três Poderes / Ponte JK e Palácio da Alvorada –
Residência do Presidente da República).
Valor por pessoa, R$ 50,00. ( ) sim ( ) não
II - NO PÓS-CONGRESSO:
 Período de 01 a 03/09 - Rio Quente (Caldas Novas - 02 noites) - Como maior
estância hidrotermal do mundo, é de se imaginar que o barato de Rio Quente
é aproveitar esse fenômeno natural que faz com que a água dos rios locais
seja morna e ofereça propriedades medicinais, segundo dizem. Com água
morninha, é fácil passar o dia mergulhado na piscina, mesmo nas noites
frescas de inverno. Consultar agência credenciada. ( ) sim ( ) não
 Dia 01 a 03/09- Pirenópolis – Pequena cidade do interior de Goiás, tombada
como Patrimônio Nacional, que conserva seu aspecto antigo e bucólico, uma
diversidade de arte e artesanatos, devido a afluência de estrangeiros nas
últimas décadas. São jóias de prata, pinturas e esculturas diversas
distribuídas em muitas lojinhas de artesanato.
Consultar agência credenciada. (
) sim (
) não
 Dia 01/09 - Outlet Premium - www.outletpremium.com.br/brasilia/ - O
Outlet Premium Brasília, um shopping com mais de 80 lojas nos segmentos
de moda, alimentação, óptica e artigos para a casa, chega para levar até o
consumidor as melhores marcas nacionais e internacionais com descontos
de até 80% o ano inteiro. Valor por pessoa, R$ 50,00. ( ) sim ( ) não
Observação importante: todos os passeios acima dependerão de uma
adesão mínima de 18 pessoas pagantes para confirmar a saída.
PASSAGENS AÉREAS
Foram negociadas com as empresas LATAM, GOL, AZUL e AVIANCA,
descontos especiais para o CONPPREV. Consulte-nos!
Informações disponíveis também pelo site www.virtualturismo.com.br
AGENCIA OFICIAL DO EVENTO
Tel.: (61) 3322-7719 / Whatsapp: (61) 98151-9460
E-mail: reservas@virtualturismo.com.br
DADOS BANCÁRIOS: VIRTUAL TURISMO REPRESENTAÇÕES LTDA.
CNPJ/MF: 04.309.378/0001-22
BANCO: Brasil - Ag. 3598-X – C/C 431563-4
BANCO: Itaú – Ag 1528 – C/C 30291-0

VAGAS LIMITADAS.
NO JUBILEU DE PRATA A ANPPREV ESPERA O SEU ABRAÇO.
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