Cidade e sigla do Estado:

Camisa:

Camisa:

• Câmera fotográfica e filmadora para eternizar os
momentos

• Traga os dados das pessoas que não puderem vir (nome,
endereço, telefone, email, etc)
• Prepare um número para apresentar na noite cultural.
• Traga também muita alegria e amor!!

Familia Emmerich/Emmerick

E-mail (se tiver):

• Caso possua, traga documentos, fotografias, manuscritos,
pois os mesmos serão copiados digitalmente para o
arquivo da família Emmerich

Número de pessoas se inscrevendo nesta ficha =

• Produtos de higiene pessoal e toalhas

OBS: na Camisa: escreva  P, M, G ou a idade

• Roupa de frio devido ao clima da região

Telefone(s) para Contato 1:

• Roupas leves e tênis para recreação

Bairro:

Camisa:
Outro(a) 2:

O que levar para o Encontro

Endereço (nome da rua ou avenida, n°, Apto e/ou complemento):

Camisa:

CEP:

Se você quer participar do evento sem adquirir o pacote,
os valores de inscrição e alimentação serão cobrados
separadamente. O VII ENFE foi pensado desta forma com o
intuito de tornar mais flexível a participação dos convidados,
pois existem casos de participantes que moram na região
ou estão em casas de parentes. Há também o caso dos
que fizerem as refeições em suas próprias casas enquanto
participam do encontro. Enfim, é uma maneira democrática
do convidado pagar somente o que consumir.

Valor a ser Depositado =

Informações Gerais

Outro(a) 1:

Inscrição • Crachá do Evento • Camisa do Evento

Filho(a) 2:

Até 10 de junho....................... R$ 70,00
Após 10 de junho.................... R$ 90,00

Filho(a) 3:

domingo • 21 de julho
08h
Café da Manhã
10h
Celebração Ecumênica
11h
Confraternização / Encerramento
12h	Almoço

Somente inscrição

Camisa:

sábado • 20 de julho
07h
Caminhada ecológica
08h
Café da Manhã
09h 	Assembleia Geral
10:30h	Apresentação das Delegações
11:30h Foto oficial do 7º ENFE
12h	Almoço
13:30h Palestras: Histórico da AFE
15h
Genealogia / Apresentação do Site
16h
Recreações Esportivas
18:30h 	Jantar
19:30h Noite Cultural (com Festa Alemã)
Com bandas , comidas típicas e chope
Sugerimos levar roupas e acessórios
alemães. Assim, será mais divertido!

Inscrição • Crachá do Evento • Camisa do Evento
Hospedagem para 3 dias • Jantar para 2 dias
Café da manhã para os 2 dias • Almoço para 2 dias

Filho(a) 1:

Sexta • 19 de julho
16h
(em diante) Recepção das Delegações
18:30h 	Jantar
19:30h Noite Cultural

Oberacy Emmerich Junior
Presidente da AFE

O Pacote inclui

Cônjuge :

Programacao

Até 10 de junho.....................R$ 170,00
Após 10 de junho..................R$ 200,00

Camisa:

Quero convida-los a participar de nosso VII Encontro Nacional da Família
Emmerich.
O VII ENFE está sendo preparado com muito cuidado e carinho para que
vocês possam aproveitar ao máximo da convivência com os parentes e
amigos.
Vocês irão conhecer, reconhecer e reencontrar com nossas raízes através
de apresentações culturais, de genealogia e também através de nossos
tios decanos, verdadeiras memórias vivas de nossa presença no Brasil.
Venham participar e compartilhar conosco destes verdadeiros e calorosos momentos de amor e união.
“Maior que nossas dificuldades é o prazer da reunião. Mais forte que
nossas diferenças é o motivo que nos une!” Forte abraço e até breve.

Camisa:

Pacote para o Evento

Nome:

Caros Primos,

OBSERVAÇÕES:
O pagamento da Inscrição deverá ser feito por depósito bancário na conta corrente pessoa jurídica
da Associação Família Emmerich na CEF (Caixa
Econômica Federal, Agência 1046, Operação 003,
Conta Corrente 633-3). O depósito pode ser feito
em qualquer Agência CEF ou Lotérica.
Após o pagamento, favor nos enviar a Ficha de
Inscrição e o comprovante de pagamento por um
dos seguintes modos:

Do Aeroporto: Estrada do Contorno
(BR-101), BR-262/101 sentido Belo Horizonte,
Santa Izabel (BR-262, Km 38)

2) Por FAX para o número: 0XX 27-3315-3388 aos
cuidados de Regiane - (Favor guardar o comprovante de pagamento, levando-o ao Encontro para
o caso de haver alguma falha no recebimento do
e-mail ou do Fax);
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3) Por correios para o endereço: Av. Leitão da Silva, 2.420, Santa Luiza, Vitória/ES, Cep 29045-200
aos cuidados de Oberacy Emmerich Junior.
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Da Rodoviária: 2º Ponte, BR-262/101 sentido
Belo Horizonte, Santa Izabel (BR-262, Km 38)

1) Enviando uma mensagem eletrônica para o
e-mail (emmerich.afe@gmail.com), colocando
como anexo esta Ficha e o comprovante do depósito bancário;

o

o

Como Chegar:

Mais Informações pelo site
www.emmerich-afe.org
Contatos com a organização:
(27) 3315-3388 - Regiane
9836-1249 - Oberacy
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participe. traga sua família
e prestigie o evento!

