INFORME 002 DE ESCLARECIMENTOS
Teresina, PI em 19 de março de 2019
Estimados (as) Companheiros (as) do DMLA
Boa noite
Estamos ainda no limiar dos preparativos para bem receber nossa
Presidente Internacional Gudrun Yngvadottir em Teresina – Piauí, no
período de 23 a 25 de maio de 2019.
A fim de dirimir qualquer dúvida, alguns eventos do Seminário, da III
Reunião do CGDM-LA e da XX Convenção do DMLA, já estão definidos e
passamos a delinear.
I – XX CONVENÇÃO - Inscrição da XX Convenção do DM-LA, CONFORME
FICHA EM ANEXO, no valor único de R$150,00, as quais solicitamos que
sejam feitas, o mais breve possível, para nortear a quantidade de pastas,
canetas
e muitos outros produtos inerentes e consequentes.
Esclarecendo que somente participarão das plenárias os leões,
domadoras, convidados e leos que estiverem inscritos na Convenção.
II – PAGAMENTOS - Dados bancários para pagamento da inscrição e
adesões dos eventos festivos, a partir de hoje, podendo usar qualquer
uma das seguintes contas:
a) Caixa Econômica Federal
Agencia 0029
Operação: 001
Conta Corrente: 3394-0
Titular: ADÃO R DOS SANTOS
CPF: 047.241.943-91
b) Banco do Brasil
Agência: 3285-9
Conta Corrente: 90984-X
Titular: ADÃO R DOS SANTOS
CPF: 047.241.943-91
OBS: preenchida a Ficha de Inscrição anexa, realizado o
pagamento dos valores da inscrição e adesões das gastronomias,
enviem o comprovante para o Tesoureiro da Convenção, CL ADÃO
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R DOS SANTOS e-mail: dmlateresina@gmail.com pedindo para
acusar o recebimento.
OBS: Quem já pagou algum valor pela conta anterior, basta enviar
o comprovante ao Tesoureiro ADÃO no e-mail acima.
Aqueles que pagaram o valor da diária da hospedagem no
valor de R$ 276,00 ao invés de R$ 273,00, por equívoco de quem
fez a reserva, devem providenciar o ressarcimento na recepção do
hotel por ocasião do CHECKOUT.
III - Dia 21/05, Abertura do Seminário dos Dirigentes eleitos
(Governadores, Vice-Governadores e seus Cônjuges) e da III Reunião do
Conselho de Governadores (Colegiado 2018/2019), será servido um
Coquetel com música ao vivo (voz e violão), no valor de R$60,00 per
capita (ingresso individual). Estamos providenciando patrocínio de
whisky sem alteração desse valor.
Traje: Passeio formal
OBS: As adesões devem ser depositadas em uma das contas bancárias
acima, enviando o comprovante para o CL ADÃO R DOS SANTOS, e-mail:
dmlateresina@gmail.com
IV – Dia 22/05 – Manhã e Tarde – aulas do Seminário e plenárias da
Reunião do Conselho. A aula de encerramento do Seminário será
proferida pelo PID Fabrício Oliveira, candidato endossado pela Área
Constitucional III, a 3ª Vice-presidência Internacional.
Traje: Uniforme oficial para o Colegiado do ano e esporte ou leonístico
para os demais participantes.
OBS: Almoço e jantar deste dia 22/O5 são de livre escolha, podendo ser
no próprio hotel.
V - Dia 23/05, Sessão Solene de Abertura da XX Convenção do DM-LA,
com a presença da nossa Presidente Internacional IP Gudrun
Yngvadottir, como Oradora Oficial, conforme já do conhecimento de
todos. A seguir será servido um coquetel (música ao vivo) mediante a
adesão de R$ 60,00 per capita (ingresso individual). Estamos
providenciando o patrocínio de whisky sem alteração desse valor.
Traje: Passeio formal
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OBS: As adesões devem ser depositadas em uma das contas bancárias
acima, enviando o comprovante para o CL ADÃO R DOS SANTOS, e-mail:
dmlateresina@gmail.com .
VI – Dia 24/05 – à noite será o Banquete de Recepção à Presidente
Internacional em uma casa de eventos da cidade cujo valor da adesão
será publicado imediatamente a conclusão da concorrência em
andamento.
Traje: smoking ou passeio formal
VII – Dia 25/05 – a partir das 20h30min, Baile temático - Rei Netuno na
travessia da linha do Equador, sob o Comando da nossa Presidente
Gudrun Yngvadottir, – Além do Horizonte. Traje: típico – branco. Jantar
por adesão per capita de R$ 100,00. Estamos providenciando patrocínio
de whisky sem alteração desse valor.
VIII – Dia 26/05 – Regresso aos lares com o sentimento leonistico
enriquecido e fortalecido.
IX – RESERVA DE HOTEL:
Conforme já amplamente divulgado, as reservas devem ser feitas
diretamente nos hotéis indicados para o evento, com valores de diárias
diferenciados.
A) BRISTOL GRAN HOTEL – SEDE DA XX CONVENÇÃO – 1ª OPÇÃO
Rua Jaime da Silveira, 433, Bairro São Cristóvão, CEP: 64056-330 Teresina-PI
CNPJ: 04.443.021/0002-13 - EUROPA INVESTIMENTOS LTDA
RESERVAS E PAGAMENTO DA 1ª DIÁRIA: (86) 3214-9292/32149271
B) HOTEL ARREY EXPRESS – 2ª OPÇÃO – Dista cerca de 1.0 km do
hotel Sede da Convenção.
Av. João XXIII 3800 – Zona Leste de Teresina, reservas pelos
tel.(86) 3216-6710 RESERVAS E PAGAMENTO DA 1ª DIÁRIA. (Este
hotel não tem restaurante, serve somente o café da manhã. Mas
é muito bom)
CC Gervásio Araújo
Presidente do CGDM-LA AL-2018/2019
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