
Caros Colegas Associados à ACASPJ,

Com satisfação venho informar a todos (as), sobre a programação do evento

anual dos associados da ACASPJ. 

Neste  ano,  não  teremos  um  encontro  anual  dos  Assistentes  Sociais  e

Psicólogos do Poder Judiciário, evento que nos últimos três anos foi promovido em

parceira com o Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Porém, em parceria com a

Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar -

CEVID, acontecerá o “I Seminário Estadual de Enfrentamento à Violência contra a

Mulher e a I Mostra de Pesquisa Científica sobre Violência contra Mulher”. Neste

evento,  que  ocorrerá  nos  dias  16,17  e  18  de  outubro  de  2019,  teremos vagas

garantidas para Assistentes Sociais e as inscrições serão efetuadas pela Academia

Judicial, garanta sua inscrição.   

Aproveitando o momento de evento em parceria com a CEVID, a ACASPJ

promoverá o encontro anual dos associados e assembleia geral anual. Para os

referidos  compromissos  disponibilizaremos  hospedagem  e  alimentação  para  os

associados da sexta-feira  à noite,  dia  18/10/2019,  até  domingo pela manhã,  dia

20/10/2019,  no  Hotel  Porto  Sol  Bech,  localizado  à  R.  das  Buganvílias,  123  -

Cachoeira do Bom Jesus, Florianópolis – SC. 

Nossa programação será a seguinte:

Sexta-feira:

18/10 - check-in a partir das 14h.

Lanche de boas-vindas – 17h - Deck

Assembleia Anual – 17:30 – Sala de Reunião andar térreo.

               Jantar às 20:30 – Restaurante

Sábado:

19/10 – das 7h – 10h – café da manhã

               12h – 14h almoço – Restaurante

               Tarde livre

     17 h – pôr do Sol com Música – Deck (promovido pelo hotel)

               20:30 – Jantar - Restaurante do Hotel 

     22:00 – festa a Fantasia (todos devem estar fantasiado, menos de

si mesmo).

https://www.tjsc.jus.br/web/violencia-contra-a-mulher/coordenadoria-da-mulher-em-situacao-de-violencia-domestica-e-familiar-cevid
https://www.tjsc.jus.br/web/violencia-contra-a-mulher/coordenadoria-da-mulher-em-situacao-de-violencia-domestica-e-familiar-cevid


               

Domingo:

20/10 – das 7h – 10h – café da manhã

               Check-out até 12h.

 

No  almoço  e  jantares,  além  da  refeição  estão  incluídos  água,  suco  e

refrigerante. O jantar de sexta e a festa a fantasia é um momento de descontração e

confraternização entre os colegas e contará com música e bebidas. Sendo assim,

solicitamos que todos providenciem suas fantasias e venham se divertir.

Para proporcionar a organização do evento, a inscrição acontecerá entre os

dias  02  e  19  de  setembro.  Os  interessados  em participar  devem enviar  e-mail

para olindina@gmail.com com a  seguinte  tabela  de  dados  preenchida,  conforme

exemplo abaixo:

Nome CPF Chegada Saída Associada(o)
Maria Felicidade 004.004.004-04 09/11 11/11 Sim
João Felicidade 001.001.001-01 09/11 11/11 Não esposo

  

Favor preencher os dados de todos que ficarão no mesmo quarto, duplo ou

triplo. Caso se trate de familiar e não associado, favor fazer a inscrição e aguardar o

retorno com nossa confirmação após terminar as inscrições sobre a disponibilidade

de hospedagem e valores a serem pagos. Cobraremos o valor das refeições e a

hospedagem e o valor dependerá da ocupação do hotel.

Se decidir dividir o quarto com um (a) colega associada, mande somente um

e-mail com as informações de todos que ocuparão o mesmo quarto.    

Sendo assim, aguardo as inscrições.

 

Att.,

Olindina Maria da Silva Krueger

Presidente ACASPJ

mailto:olindina@gmail.com

