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Carta Convite Julho 2020 
1. DISPOSIÇÕES INICIAIS:  LEIAM COM ATENÇÃO 

         Caro Amigo Ex-Aluno da EEAR. 

19º ENCONTRO DE EX-ALUNOS DA EEAR  - “VOLTA AO BERÇO - XIX” 

Incluído no calendário oficial do Município – Lei nº 3.813, de 21 de setembro de 2005. 

       2. RESUMO GERAL : 

O Evento “Volta Ao Berço XIX” será composto das seguintes atividades: 

a) Recepção; 

b) Abertura; 

c) Homenagens às Turmas EEAR 153 e 154 (FORMANDOS 1970); 

d) Apresentação da Banda de Música; 

e) Solenidade militar ; 

f) Almoço de confraternização – 03/07/2020 sexta-feira; 

g) Baile dos Veteranos da EEAR– SABAP dia 03/07/2020 – Sexta-feira .             

Reservas (12) 3125-2161 – horário de atendimento: das 8h às 12h e das 14h às 18h. 

h) Torneio de Futebol – 04/07/2020 (sábado); e 

i) Churrasco – 04/07/2020 sábado dàs 13h às 16h (Clube dos Alunos). 

 

3. PROGRAMAÇÃO DO DIA 03/07/2020 (EVENTO PRINCIPAL) 

3.1 - Data: 03 de Julho de 2020 (sexta-feira) 

 Portão da Guarda ( identificação) - a partir de 07h00min  para identificação e orientação. 

 Recepção de ex-alunos da EEAR: 

Local: sob a cobertura do refeitório “A”(CORPO DE ALUNOS). 

Horário: a partir das 07h00min 

Distribuição do MATERIAL aos incritos para o almoço do dia 03/07/2020 (sexta-feira),  

Stand por ordem alfabética. 

3.2 - Abertura- solenidade no placódromo.  

Local: praça à beira da lagoa da residencia do Cmt da EEAR. 

Horário: 09h30min 

Aposição de placas das  turmas aniversariantes (50 ANOS DE FORMAÇÃO NA EEAR) 

3.3 - Homenagens  

Homenageante -  A.M.I.G.A. 

Homenageados - Representantes das turmas 153 e 154. 
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Local: Salão Nobre 

Horário: 10h45min  

3.4 - Apresentação da Banda de Música da EEAR  

Local: Pátio do Comando 

Horário: 11h às 11h20min 

3.5- Solenidade Militar 

 Com desfile livre para os EX-ALUNOS e convidados  abrilhantarem a solenidade. 

Local: Pátio do Comando 

Horários: 

11h20min – Entrada em forma do efetivo da EEAR e dos Grupamentos de EX-ALUNOS 

11h25min – Dispositivo pronto 

11h30min – início da solenidade. (chegada no patio da maior autoridade presente na EEAR)   

      3.6 - Almoço de Confraternização dos inscritos para esta finalidade. 

             Local: Refeitório “A”  (CORPO DE ALUNOS). 

Horário:  

Início 12h:15 

Encerramento: 15h:00  

      3.7- Encerramento do 19º Encontro e Despedidas 

Horário: 15h.  

3.8-  Baile dos Veteranos EEAR – (Item 2 letra “g”). 

4. PROGRAMAÇÃO DO DIA 04/07/2020 SÁBADO 

4.1 - Torneio de Futebol( para os Veteranos) 

Data: 04 de Julho de 2020 (sábado) 

 

Local: Campo CASUSA 

Horário: 09h. 

Obs: A coordenação do Torneio estará a cargo dos Diretores  AJALMA, . ONOFRE. e  MAURO. 

4.2 - Churrasco de Encerramento do Torneio de Futebol-  

 A capacidade total do Clube dos alunos é de 500 pessoas. 

Data: 04 de Julho de 2020 (sábado) 

Local: Clube dos Alunos, onde sempre ocorreu o churrasco de anos anteriores. 

Horário: Início às 13h e término às 16h. 

Obs: O número máximo de participantes do churrasco está limitado a 500 pessoas. 

5 - CRONOGRAMA DE INSCRIÇÃO E PAGAMENTO DO EVENTO DO DIA 03/07/2020 sexta-feira. 

Ex-alunos e convidados: Até 05/06/2020  IMPRETERIVELMENTE 

ONOFRE  

(12) 99786-3310 

 

AJALMA  

(12)98843-5961 (WhatsApp) 

(12)99117-2877 
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5.1 – Forma de Inscrição 

5.1.1 – Inscrição por correios/email/WhatsApp (Depósito) 

A inscrição será feita por meio do preenchimento da Ficha Modelo em anexo, totalmente 

preenchida, e enviada à sede da AMIGA situada à Rua Mórmons, 51, Bairro do Pedregulho, 

Guaratinguetá-SP, CEP: 12.515-100, por meio dos Correios, E-mail (encontrao@amigafa.com) E 

WhatsApp CELULAR OFICIAL DO ENCONTRO (12) 99701-5674 (desde que esteja legível), 

impreterivelmente até o dia 05/06/2020. 

  ALOJAMENTO: RESERVAS, EXCLUSIVAMENTE, PARA INSCRITOS NO ALMOÇO OU CHURRASCO. 

  E-MAIL:  reservadealojamentoeear@amigafa.com 

Contatos: (12) 3125 7843–3125 7798 – Celular ( encontro) (12) 99701-5674 WhatsApp VIVO 

O pagamento será efetuado no valor correspondente à data de inscrição conforme item 5, por meio de 

DEPÓSITO IDENTIFICADO na conta da A.M.I.G.A. no Banco do Brasil, Agência nº 0306-9 

(Guaratinguetá), conta corrente nº 33.960-1 CNPJ 00.980.710/0001-25 .O comprovante do Depósito 

Identificado (cópia) deverá ser remetido com a Ficha de Inscrição, sendo a data de 05/06/2020 o prazo 

limite, e os veteranos que optarem fazer inscrição na sede da AMIGA deverão COMPARECER com 

comprovante de pagamento em mãos. 

OBS: Depósito identificado é aquele em que consta o nome do depositante (veterano). 

IMPORTANTE: aos coordenadores de viagem  PARA O ENCONTRO DE EX-ALUNOS, 

pedimos que observem o cronograma de inscrição e prazo de pagamento evitando a majoração do valor 

devido. 

5.2.1 – O EX-ALUNO DA EEAR  que necessitar de cuidados especiais comprovadas (cadeirantes, 

deficientes físicos e outros) e seu acompanhante não pagarão incrições para o almoço no dia 03, 

obedecendo-se aos prazos estabelecidos pelo cronograma de pagamento. 

5.3 – Justificativas 

a) Familiares e convidados pagarão, conforme datas estabelecidas no itens 5 e  6. 

b) O recebimento em tempo útil dos comprovantes de inscrição e pagamento facilitará o bom 

planejamento e organização do evento. 

     

   6 - CRONOGRAMA DE INSCRIÇÃO E PAGAMENTO DO EVENTO DO DIA 04/07/2020 sábado. 

(CHURRASCO) 

Ex-alunos da EEAR e convidado: Até 05/06/2020 R$ 120,00 

Após este prazo o valor será majorado para R$ 130,00 (cento e trinta reais)       

IMPRETERIVELMENTE 
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Tesoureiro do 19º Encontro 

     Francisco Antonio de Paula 

Diretor Financeiro da A.M.I.G.A. 

 

    Secretário do 19º ENCONTRO 

José Luiz Moura Brasil 

Diretor Administrativo da A.M.I.G.A. 

 

 6.1 – Formas de Inscrição 

    Idem ao item 5.1.1 selecione a opção churrasco.  

Idem ao item 5.1.2 (assinalar na ficha modelo que irá participar do churrasco no dia 04/07/2020). 

 

7 – DISPOSIÇÕES GERAIS 

a) No dia  03/07/2020 ( sexta-feira) dia do evento, as vagas para o almoço está limitada à 

capacidade do refeitório. 

b) A programação e planejamento do evento, por seu porte, necessitam de informações completas, 

a fim de possibilitar o provimento dos recursos necessários ao seu sucesso e bom acolhimento dos 

veteranos. Assim, inscrições de última hora devem ser evitadas. Desde já, agradecemos a compreensão de 

todos. 

c) É importante a manutenção do endereço atualizado em nossos arquivos. 

            d) Os ônibus fretados deverão observar roteiro a ser informado na chegada à EEAR, com o 

propósito de se evitar danos aos cabos suspensos de fibra ótica. 

ACCETUR- AGÊNCIA DE TURISMO –( agência oficial do EVENTO EM   

GUARATINGUETÁ ),  terá a missão de promover conforto nas ações do EVENTO, tais como: 

• Passagens aéreas mais econômicas; 

• Transfers regulares, diversos e privativos do Aeroporto de Guarulhos 

• Indicação e reservas de hotéis, restaurantes, pousadas, sitios, chácaras, etc... 

• Transfer Hotel para EEAR 

•  Passeio de Trem    

           •  Passeio para Campos do Jordão 

• Formatação de Passeios Privativos e exclusivos para as turmas 

Contato pelos telefones (12) 3122-2889 ou (12) 98138-9892 (Whatsapp). 

Acesse o site e veja todos os detalhes www.accetur.com.br/encontrao” 

 

8. – DISPOSIÇÕES FINAIS 

A Comissão Organizadora antecipa agradecimentos, aguarda o recebimento de críticas e sugestões 

e coloca-se à disposição de todos os ex-alunos, lembrando sempre que somente a união dos esforços 

conduz ao sucesso. 

OBS: Temos produção de brasão de turma com preços especiais ligue (12) 99785-7641 

( WhatsApp). 

Sua presença é fundamental. Sua participação é essencial. 

Acesse o site www.amigafa.com, assista a vídeos e veja fotos do últimos encontros. 

Caso você possua fotos e vídeos de outros encontros “ Volta Ao Berço do Especialista”, envie para 

email do ENCONTRO encontrao@amigafa.com. 

Guaratinguetá, 06 de fevereiro de 2020.

 

          Coordenador do 19º Encontro 

Antônio José Águeda 

    Presidente da A.M.I.G.A. 
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