
 

                                                                                            

 
 

14, 15 e 16 de agosto de 2019 – RIO DE JANEIRO / BRASIL 

Realização CASA VIVA EVENTOS LTDA 

INSCRIÇÕES: PRESSWAY PRODUÇÕES 

 

ANTECIPE SUA INSCRIÇÃO E APROVEITE O DESCONTO DA TABELA INICIAL

 

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO / REGISTRATION FORM 
 

 
Observações: (I): Caso o participante desista de sua inscrição, o participante deverá comunicar a desistência em 
até 03 dias antes do evento. A não comunicação implicará no pagamento integral da taxa de inscrição. 
(II): A organização irá reter 20% do valor da inscrição referente à taxa administrativa em decorrência do 
cancelamento. 
 
Notes: (I): If you give up your registration. The participant shall communicate the drawback untill 03 days 
before the event. The failure to notify will result in full payment of the registration fee. 
(II) The organization will charge 20% of the registration fee on the administrative fee due to the cancellation. 

 
 

 

Os participantes podem se inscrever também para a VISITA TÉCNICA, que é por adesão, mediante uma taxa de 
R$ 200,00. Se desejar se inscrever para esta atividade, assinale abaixo: 
 

Local: CENTRAL NUCLEAR DE ANGRA DOS REIS (OBRAS DE ANGRA 3)  

Data: 16 de julho de 2019 

Número de Vagas: limitadas a 25 participantes. 
 

(  ) DESEJO ME INSCREVER TAMBÉM PARA A VISITA TÉCNICA. 
 

 
INSCRIÇÕES ABERTAS! 

 DESCONTO ESPECIAL DE 50% PARA ESTUDANTES 
(será necessário comprovar a categoria) 

 
 
 



 
 
 

TABELA DE INVESTIMENTOS 
 

PERÍODO VALORES 

 01/01/2019 a 10/03/2019 R$ 300,00 

11/03/2019 a 11/04/2019 R$ 350,00 

12/04/2019 a 12/05/2019 R$ 400,00 

13/05/2019 a 15/06/2019 R$ 450,00 

            16/06/2019 a 14/08/2019                   R$ 500,00 

 
 

 
DADOS PARA COBRANÇA / BILLING DATA: 

     
 

(   )   PESSOA JURÍDICA/ COMPANY   (   )PESSOA FÍSICA/ INDIVIDUAL 

 
    
EMPRESA / NOME COMPANY/ NAME:            

SEGMENTO SEGMENT: 

CNPJ/ CPF: 
INSCRIÇÃO MUNICIPAL:  
INSCRIÇÃO ESTADUAL:     
ENDEREÇO ADDRESS:  

CEP ZIP CODE:  

BAIRRO NEIGHBORHOOD:     

CIDADE CITY:  

ESTADO STATE:    

NOME DO RESPONSÁVEL PELO PAGAMENTO NAME OF RESPONSIBLE FOR PAYMENT:  

CARGO POSITION:  

E-MAIL EMAIL:     

TELEFONE TELEPHONE:  

CELULAR MOBILE: 

 
  

FORMA DE PAGAMENTO / PAYMENT FORM: 
    

       (  ) BOLETO BANCÁRIO  (  ) DEPÓSITO BANCÁRIO    
         

 
DADOS DO FAVORECIDO: 
PRESSWAY PODUÇÕES 
RAZÃO SOCIAL: PRESSCLIPPING PRODUÇÕES DE CLIPPING LTDA ME 
 
CNPJ: 17.781.694/0001-44 
                       
Banco (237): BRADESCO          Agência: 0436-7            C/C: 0458905-0 
 
Observação: Devido a mudanças no sistema de emissão de boletos e banco, até maio/2019, só 
poderemos aceitar inscrições através de depósito ou transferência bancária. 
 
 
OBSERVAÇÃO (III): É obrigatório o envio do comprovante de pagamento para o email 
inscricao.planeja@gmail.com (regra válida para ambas formas de pagamento). O prazo de pagamento tanto para 

mailto:inscricao.planeja@gmail.com


boleto bancário quanto para depósito é de três dias úteis a contar da data da emissão do Boleto (Após este 
prazo será cobrado multa de 10% sobre o valor da inscrição) – com exceção de pagamento via empenho ou  
 
 
pagamento após a realização do Seminário que será cobrado o valor de R$ 600,00 por inscrito. ( informações 
com: inscricao.planeja@gmail.com). 
The payment term for both bank slip and deposit is three business days from the date of issue of the Ticket (after this 

deadline will be charged a 10% penalty on the registration fee) - with the exception of payment via commitment or payment 

after The realization of the Seminar that will be charged the amount of R $ 600.00 per enrolled. (Information with: 

inscricao.planeja@gmail.com). 

inscricao.planeja@gmail.com). 
 
Note (III): For international registration there are two payment forms: (A) Deposit Bank or (B) Payment on the day of the 
event - only in cash (dollar or real). For Deposit Bank inform us which country come the payment and we will respond you 
with our corresponding bank in your country and swift code. 

     
DADOS DO PARTICIPANTE / PARTICIPANT´S DATA: 

 
 
NOME NAME:             

CARGO POSITION:  

E-MAIL EMAIL:  

TELEFONE TELEPHONE:  

CELULAR MOBILE:  

 
NOME NAME:             

CARGO POSITION:  

E-MAIL EMAIL:  

TELEFONE TELEPHONE:  

CELULAR MOBILE:  
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