
Bom dia Colegas.  

  

Nos estamos fechando os últimos detalhes para o nosso encontro de outubro, 

que além da nossa assembleia anual terá a troca de diretorias da ACASPJ.  

 

O encontro da ACASPJ deste ano será de sexta-feira a tarde a domingo de 

manhã (nossa Assembleia será sexta-feira 18/10/2019 - 18h). Tendo em conta 

que: 1) algumas colegas não conseguiram se inscrever no  I Seminário 

Estadual de Violência contra as Mulheres e a I Mostra de Pesquisa 

Científica sobre Violência contra a Mulher e solicitaram o ressarcimento de 

despesas de deslocamento da ACASPJ; 2) muitas colegas pretendem trazer 

seus familiares para a confraternização; e 3) há colegas aposentados que não 

são filiadas, mas gostariam de participar do evento; nos estipulamos alguns 

valores para possibilitar a participação de todas, sem esquecer da saúde 

financeira da nossa associação. Nossa proposta é a seguinte: 

 

1. O valor disponibilizado para o deslocamento das associadas 

(aposentadas e na ativa) será de até R$1.000,00 (isso tendo em conta 

que algumas colegas vêm do Oeste e Extremo-Oeste do estado. Cada 

associada deve se responsabilizar pelo seu deslocamento e depois 

encaminhar notas e/ou cupons fiscais e/ou passagens para o e-mail da 

tesouraria:  tesouraria.acaspj@gmail.com. Posteriormente estas notas 

deverão ser encaminhadas por malote para a tesoureira. Em anexo 

encaminhamos o documento de prestação de contas com todas as 

indicações necessárias.  LEMBRANDO: Este deslocamento será pago 

somente para aqueles que não conseguiram inscrição I Seminário 

Estadual de Violência contra as Mulheres e a I Mostra de Pesquisa 

Científica sobre Violência contra a Mulher. 

 

2. Quanto aos acompanhantes, será cobrada diária de R$100,00 por pessoa com 

hospedagem e alimentação incluídas. Para aqueles que se hospedarem os dois 

dias, o valor será de R$200,00. Os valores serão pagos diretamente no hotel no 

check-in de acordo com uma lista disponibilizada na recepção. Crianças com até 

12 anos estão isentas de pagamento.  



3. Para os aposentados, não associados será cobrada diária de R$200,00 com 

hospedagem e alimentação incluídas. Para aqueles que se hospedarem os dois 

dias, o valor será de R$400,00. Os valores serão pagos diretamente no hotel de 

acordo com uma lista disponibilizada na recepção. 

 

Lembramos que o convite e outras informações sobre nosso evento está 

disponível em www.acaspj.org - aba documentos. Por hora era isso. Ficamos a 

disposição para sanar qualquer dúvida. Um grande abraço e até muito breve.  
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