Festa Natalina dos Auditores-Fiscais
da Receita Federal do Brasil em Minas Gerais 2012
A Anﬁp-MG e a Delegacia Sindical de Belo Horizonte do Sindiﬁsco Nacional convidam você para participar da
confraternização natalina dos Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil em Minas Gerais.
O evento será realizado no dia 7 de dezembro, sexta-feira, a partir de 21 horas, na AABB (Associação Atlética
Banco do Brasil) localizada na Avenida Otacílio Negrão de Lima, 11.849, Pampulha, Belo Horizonte.
No período de 12 a 19 de novembro de 2012 ou até o esgotamento dos ingressos, cada associado/ﬁliado poderá
adquirir o seu convite e o de 01 (um) acompanhante/familiar.
Caso haja interesse do associado/ﬁliado em adquirir até mais 02 (dois) convites para acompanhantes/familiares, este
deverá solicitar sua inscrição em lista de espera, para que seja veriﬁcada posteriormente a possibilidade de atendimento,
considerando a capacidade do salão do evento.
Entre os dias 20 e 23 de novembro os inscritos na lista de espera deverão procurar a sede da Anﬁp-MG ou da DS BH para
veriﬁcarem a possibilidade do atendimento.
As datas serão rigorosamente observadas, tendo em vista a necessidade de fechamento dos detalhes do evento.
As entidades informam que não haverá reserva de convites.
A aquisição dos convites pelos associados/ﬁliados residentes em BH será efetuada diretamente nas
entidades.

sedes das

Os residentes nas demais cidades do estado deverão efetuar depósito/transferência na conta bancária da Anﬁp-MG
(Banco do Brasil, agência 3608-0, C/C: 992025-0) e enviar o comprovante do depósito/transferência via fax (31) 32014829 ou por e-mail (anﬁpmg@terra.com.br) com os respectivos nomes para que possamos encaminhar os convites via
correio.
Os convites serão nominais e intransferíveis.
Os interessados em transporte, que sairá da Avenida Afonso Pena, em frente ao Palácio das Artes, em horários a serem
determinados, deverão se inscrever no momento da aquisição dos convites.
Seguem abaixo os valores dos convites:

Associado/ﬁliado

Cortesia

Acompanhante

R$60,00

Lista de espera

R$100,00

Buffet: Alvina Bitencourt
Banda: Conexsom Brasil

Ilva Maria Franca Lauria

Luiz Sérgio Fonseca Soares

Presidente da Anﬁp-MG

Pres. da DS BH Sindiﬁsco Nacional

Os convites poderão ser adquiridos nos seguintes locais:
Anﬁp - MG
Rua Carijós, 150, 7 andar, Centro, BH/MG
CEP: 30.120-060
Telefones: (31) 3201-3582, fax: (31) 3201-4829.
E-mail: anﬁpmg@terra.com.br
DS BH - Sindiﬁsco Nacional
Rua da Bahia, 1033, 11º andar, Centro, BH/MG
CEP:30.160-011
Telefones: (31) 3226-7721
E-mail: gerencia@dsbh.org.br

