
 

 

INFORMAÇÕES E INSCRIÇÕES: 

Telefone: (11) 3017-6888 

Fax: (11) 3017-6919 

E-mail: customer.service@informa.com 

Site: www.informagroup.com.br 

 

Saneamento 
Os impactos do Colapso Hídrico sobre o setor e novas 

tecnologias para driblar a escassez 

 
 
 

 Conheça cases de sucesso de projetos de racionalização e reuso de água que têm 
sido implantados; 

 
 Saiba como as empresas de saneamento têm lidado com a falta d’água para 

operacionalizar suas atividades econômicas; 
 
 Os impactos econômicos da crise para os cofres públicos e das empresas 

 
 

Estudos de casos com grupos limitados de profissionais 
Aplicação prática de conceitos de gestão 

Dinâmica diferenciada e aprofundamento em módulos 

Compartilhamento de experiências com executivos especializados 

16 horas de programação intensiva    

 

 
 

13 e 14 de Maio de 2015 

São Paulo/SP 

DESCONTO ESPECIAL  

PARA GRUPOS 



 

 

Descrição 

O Brasil tem passado por uma crise histórica de abastecimento hídrico e o setor de saneamento, que é de 

suma importância para o desenvolvimento econômico, acaba sendo prejudicado por essa crise. Segundo 

estudo realizado em Outubro de 2014 pelo CPDEC com o NEIT da Unicamp, a maioria das indústrias, empresas 

e estabelecimentos do Sudeste não conta com planos de contingência para a falta de água. Assim, há uma 

grande demanda por projetos de racionamentos, racionalização do uso, reuso e busca de fontes alternativas 

de água. Além disso, deve-se também diminuir o nível de perdas, que é de cerca de 30% na Grande São Paulo 

e 37% nacionalmente. 

Além disso, o governo e demais órgãos públicos devem planejar novas políticas de redução técnica e comercial 

de perdas e investir em novas tecnologias para que o país não sofra novamente com este problema no futuro. 

Participando deste Gestão Master voltado para empresas de saneamento, você será capaz de conhecer 

processos que podem ser implementados para reduzir o consumo de água e viabilizar projetos de captação de 

recursos nessa área. Este evento tem a finalidade de promover o debate sobre os principais avanços e 

perspectivas do setor de saneamento. 

Avalie as perspectivas para os próximos anos, saiba como reduzir o consumo e conheça os projetos, soluções 

ambientais e as experiências de órgãos públicos e empresas de saneamento no gerenciamento de recursos 

hídricos.  

 

Objetivo 

O seminário tem a finalidade de abordar e expor as principais questões do setor de saneamento, promovendo 

o debate sobre os avanços e perspectivas, abordando as temáticas mais recorrentes na agenda pública e que 

necessitam de soluções planejadas, integradas e eficazes. 

Com abordagem central em torno do Saneamento, Gestão e Planejamento, a programação é formada por 

módulos de aprofundamento teórico e apresentação de práticas de mercado, assim como painéis sobre o 

sistema de gestão da qualidade e financiamentos para os serviços públicos de saneamento.   

 

Benefícios 

Conteúdo abrangente para as áreas do Saneamento 

Conheça cases de sucesso de projetos de racionalização e reuso de água que têm sido implantados; 

Os impactos econômicos da crise para os cofres públicos e concessionárias; 

Explore o papel da entidade reguladora, novas exigências, processo de adequação e atuação das agências; 

Discuta a regulação e fiscalização dos serviços de saneamento básico; 

Avalie diferentes alternativas de fonte captação de recursos para o setor de água e saneamento disponíveis 

no mercado, como funcionam e a quem se aplicam. 

 

Metodologia 

Apresentação de teorias e práticas sobre os principais pontos que impactam no saneamento e gestão dos 

recursos hídricos. Discussão sobre as melhores práticas de mercado e experiências dos municípios e 

concessões para sobreviver à crise de abastecimento. 

 

Público-Alvo 

Empresas, concessionárias e Companhias de Saneamento públicas e privadas, órgãos federais, estaduais e 

municipais, agências reguladoras. Empresas de Construções e Soluções para Saneamento. 



 

 

Cargos: Gerentes, gestores, coordenadores, e responsáveis pelas áreas de: projetos, planejamento, meio 

ambiente, saneamento, engenharia, jurídica, infraestrutura, financeira, administrativa, economia, comercial, 

técnica, operações. 

 

Palestrantes 

 

Alceu de Castro Galvão Junior, Analista de Regulação 

ARCE – AGÊNCIA REGULADORA DO CEARÁ 

 
Engenheiro Civil/UFC. Mestre em Hidráulica e Saneamento e Doutor em Saúde Pública/USP. Engenheiro de 
Obras e Projetos da Sabesp (1992-2001). Gerente do setor de Saneamento Básico da Agência Reguladora do 
Estado do Ceará – ARCE de 2001 até fev/2015. Autor e editor de livros sobre regulação e planejamento do 
setor de saneamento básico. Coordenador técnico de Planos Municipais de Saneamento Básico. Ganhador do 
Prêmio Jabuti 2012, com o 3º lugar na categoria ciências exatas e da distinção de Emérito da Associação 
Brasileira de Agências de Regulação − ABAR 2013, categoria Academia.  

 
Dra. Alessandra Ourique, Sócia 

HESKETH ADVOGADOS 

 

Alessandra Ourique de Carvalho, advogada formada pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo - 

PUC/SP. É sócia titular de Hesketh Advogados, no qual é responsável pelas áreas de direito empresarial, 

infraestrutura, imobiliário e ambiental, dentre outras. Atua há mais de quinze anos no setor de saneamento 

básico como consultora jurídica, ministrando aulas, cursos e palestras, figurando como autora de diversos 

artigos e pareceres. 
 

Armando Mitsunobu Yamada, Superintendente de Fiscalização de Saneamento Básico 

ARSESP – Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo 

 
Formado em Engenharia Civil e Sanitarista. Pós-Graduado em Hidráulica e Saneamento. Já realizou o curso de 
“Sewage Works Engineering” no Japão a convite do governo japonês - “Japan International Cooperation 
Agency- JICA”, em 1982, onde teve oportunidade de visitar estações de tratamento de esgoto pelo processo 
de lodo ativado, em praticamente todas as grandes cidades do Japão. Já foi engenheiro da Seção de Projetos 
e Estudos Especiais – FESB – Fomento Estadual de Saneamento Básico, Engenheiro Consultor de Estudos 
Técnicos – SABESP, Assessor de Planejamento e Coordenador de Planejamento – SABESP. Professor do “1º 
Curso Nacional de Operación, Tratamiento y Disposición Final de Águas Residuales y Lodos” realizado em 
Trujillo – Peru, no em 2.005, sob o patrocínio da ANEPSSA - Associón Nacional de Entidades Prestadoras de 
Servicio de Saneamiento Del Perú e da JICA – Agencia de Cooperación Internacional Del Japón. Foi sócio-
gerente da PLANGESA ENGENHARIA LTDA. Assessor da Diretoria de Regulação de Saneamento e Energia da 
Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo – ARSESP.

Carlos Roberto Gravina, Diretor Técnico Operacional 
ARES PCJ – Agência Reguladora das Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí 

 
Fernando Gomes da Silva, Diretor 

AQUAPOLO AMBIENTAL 



 

 

 
Frederico Araujo Turolla, Sócio 

PEZCO MICROANALYSIS 

 
Doutor e Mestre em Economia de Empresas pela FGV-SP, com intercâmbio em International Economics and 

Finance (Brandeis University, EUA) e economista pela FEA/UFJF. Trabalhou no mercado financeiro, como 

economista do Banco WestLB –Westdeutsche Landesbank, Global Financial Markets Research. É Vice-

Coordenador do Programa de Mestrado e Doutorado em Gestão Internacional (PMDGI/ESPM) e professor de 

cursos de MBA em Estratégia e Finanças da Fundação Getúlio Vargas. É Diretor, pro bono, da SOBEET – 

Sociedade Brasileira de Estudos das Empresas Transnacionais e da Globalização Econômica. Coordena o Comitê 

Financeiro e Econômico da Câmara de Comércio Suíço-Brasileira (Swisscam). É consultor independente junto 

a grandes empresas, governos e organizações nacionais internacionais. Publicou mais de 200 artigos e 

capítulos de livro no Brasil e em diversos outros países. 

 
Gesner Oliveira, Sócio 
GO ASSOCIADOS 
 
Sócio da GO Associados e Professor de Economia da Fundação Getúlio Vargas São Paulo. Foi Presidente da 

Sabesp (2006–10); exerceu dois mandatos como Presidente do CADE (1996-2000); foi Secretário de 

Acompanhamento Econômico em 1995 no Ministério da Fazenda e Secretário Adjunto de Política Econômica 

(1993-94). Foi sócio da Tendências (2000-07). 

 
Lineu Almeida 
 
Engenheiro civil e sanitarista, pós-graduado em Saúde Pública, Saneamento Ambiental e em Didática do Ensino 
Superior. Experiência profissional de trinta e sete anos no campo do saneamento básico e vinte e nove anos 
na carreira docente, em cursos de engenharia civil, tecnologia civil e arquitetura em disciplinas relacionadas à 
água e esgotos. No período de fev/1978 a fev/2015, foi engenheiro da SABESP, onde ocupou diversos cargos 
gerenciais, tais como: Superintendente da Unidade de Negócio Oeste, Superintendente da Unidade de 
Negócio Sul, Superintendente de Obras e Projetos da Diretoria Metropolitana, Assessor da Presidência e da 
Diretoria de Tecnologia, Empreendimentos e Meio Ambiente e Coordenador de Negócios Internacionais, 
desenvolvendo prospecção de mercados e realizando trabalhos no México, Peru, Costa Rica, Colômbia, 
Panamá, Honduras e Nicarágua. Atualmente é Professor convidado no curso de Pós-graduação em Engenharia 
Ambiental da Universidade Mackenzie e Consultor autônomo em Saneamento Básico. 

 
Luiz Henrique Werneck, Engenheiro 

COBRAPE – Companhia Brasileira de Projetos e Empreendimentos 

 

Mauro Coutinho, Diretor 

CENTROPROJEKT DO BRASIL 

 

Dra. Rosane Menezes Lohbauer, Sócia da Área de Infraestrutura 
MADRONA ADVOGADOS 
 



 

 

Rosane Menezes Lohbauer é advogada formada pela PUC/SP e pós-graduada no MBA Executivo Internacional 
FGV. É sócia da área de Infraestrutura do Madrona Advogados em SP. Tem ampla experiência na estruturação 
de projetos de infraestrutura, regulação e assessoria de empresas no relacionamento com o setor público. Foi 
responsável pela implantação do primeiro projeto de PPP na área de Saneamento em SP. 

 
 

1º dia do evento 

08h45 Credenciamento e Abertura do Evento 

09h Módulo I – Painel de Abertura – Conheça o viés institucional e técnico sobre como a crise de água 

afeta o modus operandi das agências, empresas e concessionárias no setor de saneamento 

Objetivo: Esse painel de abertura traz especialistas do mercado discorrendo sobre o cenário de crise hídrica 

pelo qual o país passa e sua relação com o setor de saneamento. Além disso, apresenta um overview das 

práticas e tecnologias que têm sido utilizadas e uma visão estratégica do futuro da água a partir do cenário 

atual. 

Dinâmica: Promover o debate entre os participantes e especialistas sobre os impactos que a crise hídrica traz 

para as empresas de saneamento: financeiros, de gestão e nas operações. 

 Redução de perdas – Como evitar perdas comerciais e técnicas na distribuição – Contratos para 
gerenciamento de perdas de águas 

 Papel das agências reguladoras neste cenário 
 Programa Nacional para o Uso Eficiente da Água – Quais são as penalidades para o não cumprimento 

dessa regulamentação 
 Aspectos Normativos relacionados a concessões 
 Impactos Financeiros da crise 
 Cenário da Crise Hídrica do País, seus desafios e interfaces 
 Uso eficiente e reuso da água 
 Desafios e benefícios da gestão de recursos hídricos 
 O debate sobre o uso de tecnologias de saneamento e sua viabilidade econômica frente às diferentes 

necessidades regionais constatadas no país 

Dra. Alessandra Ourique, Sócia 

HESKETH ADVOGADOS 

Frederico Araujo Turolla, Sócio 

PEZCO MICROANALYSIS 

Armando Mitsunobu Yamada, Superintendente de Fiscalização de Saneamento Básico 

ARSESP – Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo 

10h30 Coffee Break  

11h Módulo II – Financiabilidade e atratividade de investimentos no setor de saneamento – Projetos de 

PPP como forma de viabilizar obras e captar recursos 

Objetivo: Avalie os grandes entraves na estruturação de projetos via PPPs, as soluções para captar 

investimentos e alcançar a viabilidade econômica para a realização destes projetos  



 

 

Dinâmica: Apresentação de Estudos de Caso de PPPs de Saneamento e como elas se tornaram viáveis 

 Conheça um modelo de parceria público-privada no setor de saneamento, algumas de suas garantias 
e forma de mitigação dos principais riscos; 

 A alocação de responsabilidades entre o público e o privado; 
 PPP como alternativa para tratamentos avançados de esgotos; 
 O formato de monitoramento do desempenho do privado; 
 O mecanismo de remuneração do privado; 
 Confira novas abordagens e como os critérios de avaliação para a obtenção de linhas de financiamento 

e empréstimos deveriam ser avaliados frente ao tamanho do município solicitante; 
 Analise a viabilidade econômica para a execução de projetos; 
 Colete maiores informações sobre a atratividade de investimentos via PPPs, 
 Debata sobre as exigências requeridas para a aquisição de investimentos para o setor. 

 

Luiz Henrique Werneck, Engenheiro 

COBRAPE – Companhia Brasileira de Projetos e Empreendimentos 

12h30 Almoço 

13h30 Módulo III – Estudo de Caso – Universalização dos Serviços de Saneamento 

Gesner Oliveira, Sócio 
GO ASSOCIADOS 
 
15h Módulo IV – Estudo de Caso – PPPs como forma de melhoraria dos serviços prestados à Sociedade – 

Projeto Aquapolo – Uma parceria de sucesso para tratamento de água para o reuso na região do ABC 

Descrição: Construído para garantir o fornecimento de água de reuso industrial para abastecer o polo 

petroquímico da região do ABC paulista, o Aquapolo é um projeto que vale a pena entender mais 

profundamente. 

Fernando Gomes da Silva, Diretor 

AQUAPOLO AMBIENTAL 
 

16h Coffee Break 

16h30 Módulo V – Painel de Debates: O Estatuto da Metrópole e Políticas de Planejamento e Incentivo à 

Eficiência do Consumo de Água 

Objetivo: A ocorrência dessa crise gerou uma mudança de hábitos tanto no âmbito civil quanto organizacional. 

Resultado da necessidade e das políticas de incentivo à redução do consumo, essa nova cultura mudará 

completamente a forma como a sociedade e empresas se relacionam com a água.  

Dinâmica: Esse painel traz representantes de entidades, municípios e empresas para debater sobre as políticas 

de planejamento e racionalização que foram feitas dentro de cada realidade. Promover a reflexão e o debate 

entre diferentes representantes de diversos setores da sociedade acerca das políticas de uso consciente e de 

planejamento implantadas pelas empresas e órgãos públicos em suas respectivas realidades. 



 

 

 O Estatuto da Metrópole exige que as regiões metropolitanas e aglomerações urbanas tenham um 
plano de desenvolvimento urbano integrado; 

 Corte de Fornecimento por Inadimplência dos municípios; 
 Os Desafios da Implantação de Projetos de Racionamento – uso e reuso de água; 
 A partir da experiência de outros municípios, saiba como aplicar políticas de racionamento e 

conscientização; 
 Colete mais informações a respeito de políticas e subsídios para o setor na situação atual; 
 O paradigma político no processo de universalização relacionado às divergentes autarquias regionais 

e a busca pela sinergia diante o esgotamento sanitário; 
 Análise comparativa de políticas públicas executadas em outros países e que podem ser adaptadas à 

realidade do setor no território brasileiro; 
 Como as agências podem auxiliar estrategicamente para a realização da universalização diante das 

características hidrográficas de diferentes regiões do Brasil, 
 Desafios da Universalização em áreas rurais. 

 
Carlos Roberto Gravina, Diretor Técnico Operacional 

ARES PCJ – Agência Reguladora das Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí 

18h Encerramento do Primeiro Dia 

2º dia do evento 

09h Módulo VI – Novas Tecnologias para Saneamento – Reduza perdas, otimize recursos e faça uma gestão 

eficiente dos recursos disponíveis 

Objetivo: Esse módulo abordará as novas tecnologias existentes quanto à gestão dos recursos hídricos e 

como os processos podem ser otimizados a partir do aumento da eficiência e excelência operacional. 

Dinâmica: Apresentação do panorama tecnológico atual no que diz respeito a recursos hídricos e de 

saneamento. 

 Discuta sobre os processos logísticos e avalie novos meios de programação, gestão, 
automatização para água e resíduos sólidos; 

 Identifique recursos tecnológicos inovadores, extraia todo seu potencial no controle de perdas e no 
aprimoramento dos processos operacionais e de gestão; 

 Questione e discuta sobre melhores alternativas de tratamento de efluentes em busca de melhores 
resultados vinculados a reduções de custos; 

 Pondere as exigências ambientais vinculadas a melhorias na prestação e disseminação de ações de 
saneamento e sobre a necessidade de um melhor alinhamento de interesses econômicos do setor e 
do meio ambiente; 

 Práticas e métodos de controle de perda de água em busca da excelência operacional; 
 Processos de dessalinização como alternativas de abastecimento em regiões deficitárias de água 

potável. 
 

Lineu Almeida 

10h30 Coffee Break e Networking 

11h Módulo VII – Estudo de Caso – Estudo de Caso SABESP -  Estação de Tratamento de Água do Alto da 

Boa Vista – Aplicação de Membranas de Ultrafiltragem de Água  



 

 

 

Mauro Coutinho, Diretor 

CENTROPROJEKT DO BRASIL 

13h Almoço 

14h Módulo VIII – Aspectos jurídicos inerentes à área de saneamento básico 

Objetivo: Apresentar aos participantes os temas jurídicos controversos sobre o setor de saneamento básico 

com a posição dos tribunais a este respeito. 

Dinâmica: Exposição de conceitos alinhados a análise de casos práticos, estimulando o debate e 

envolvimento dos participantes. 

 Formação jurídica do setor de saneamento no Brasil; 
 Panorama da regulação do setor de saneamento; 
 Os entraves jurídicos atuais do saneamento: 

o Situação atual do conflito de titularidade dos serviços; 
o Nova lei das regiões metropolitanas; 
o Conflitos pela água; 

 Os caminhos para o desenvolvimento do setor de saneamento – estruturas jurídicas para viabilização 
de investimentos no setor: 

o Relações e parcerias no setor público (contratos de programa, convênios de cooperação, 
dentre outros); 

o Relações e parcerias público-privadas (PPP, concessões, locação de ativos, parcerias 
societárias, dentre outros); 

o Projetos puramente privados. 
 

Dra. Rosane Menezes Lohbauer, Sócia da Área de Infraestrutura 

MADRONA ADVOGADOS  

15h30 Coffee Break 

16h Módulo IX – Planejamento (PMSBs), regulação e atuação das agências reguladoras dos serviços de 

saneamento básico 

Objetivo: Contextualizar o tema, identificar interfaces, mapear impactos e riscos para o prestador, propor 

estratégias e discutir a eficiência da agência reguladora e o seu controle de legalidade exercido pelo Poder 

Judiciário. 

Dinâmica: Ampla discussão incluindo a exposição de conceitos e abordagem de casos práticos. 

 Analise o papel e autonomia das agências reguladoras no âmbito federal, estadual e municipal 
 Contexto jurídico-legal da regulação e fiscalização dos serviços de saneamento básico 

 Breve histórico 
 Encargos do titular dos serviços: planejamento, regulação e fiscalização 
 A regulação e a fiscalização 
 O exercício direto pelo titular ou a delegação da regulação e fiscalização  
 Formas de delegação e contratação dos serviços  

 Políticas Públicas Regulatórias/Fiscalizatórias (normas gerais e específicas) 
 Entidade reguladora e/ou fiscalizadora (exemplos de estrutura e atuação) 
 Distinção entre regulamentação e normatização técnica dos serviços de saneamento básico 



 

 

 Atores e interfaces na regulação e fiscalização dos serviços de saneamento básico 
 Impactos e riscos para os prestadores de serviços de saneamento básico 
 Controle do judiciário sobre as decisões das agências reguladoras 
 Papel Regulatório das agências na estruturação, avaliação e execução dos planos de saneamento 

 

Alceu de Castro Galvão Junior, Analista de Regulação 

ARCE – AGÊNCIA REGULADORA DO CEARÁ 
 

*Programação sujeita a alterações* 

18h Encerramento do Evento 

 
Dados do Evento 
Gestão Master: Saneamento – Os impactos do Colapso Hídrico sobre o setor e novas tecnologias para 

driblar a escassez – PI0401615 

Local: Hotel Transamérica Advance - Rua Bela Cintra, 1356 – São Paulo/SP 

Data: 13 e 14 de Maio de 2015 

Gestão Master: Saneamento – Os impactos do Colapso Hídrico sobre o setor e novas tecnologias para driblar a 

escassez – PI0401615 

Local: Hotel Transamérica Advance - Rua Bela Cintra, 1356 – São Paulo/SP 

Data: 13 e 14 de Maio de 2015 

TELESALES:  SIGLA:  

KEYCODE:  DATA ENTREGA:  

 

(Assinale a opção) 

INVESTIMENTO 

 

Desconto 

especial para 

inscrições 

antecipadas 

 

Inscrições 

Até 20/03/2015* 

Inscrições  

Até 17/04/2015* 

Inscrições após 

17/04/2015 

Gestão Master (13 e 14 de Maio de 2015) R$ 3.890,00 R$ 4.290,00 R$ 4.790,00 



 

 

 

ATENÇÃO: Os valores acima incluem os impostos que devem ser recolhidos pela fonte pagadora em conformidade com a legislação vigente (Lei 116/2003, 

art. 5º da Lei 10.925/04 e art 647 do RIR). Pedimos a gentileza de entrarem em contato com nossa central de atendimento para detalhes sobre o valor a ser 

pago para a IIR Informa Seminários, antes de efetuar o pagamento da inscrição. 

 

*Desconto não cumulativo, válido somente para inscrição e pagamento antecipados. Os preços acima incluem coffee break, almoço, documentação e 

certificado eletrônico. 

 

Nome do participante: 

Cargo: Depto.: 

E-mail: CPF: 

Razão Social: Ramo de Atividade: 

CNPJ / CPF: Inscrição Estadual: 

CCM (preencher apenas empresas prestadoras de serviços sediadas no município de São Paulo): 

Assinale abaixo o tipo de empresa: 

  Pessoa Jurídica   Governamental Federal e/ou Economia Mista   Pessoa Física  

Endereço comercial: 

CEP: Cidade: País: Estado: 

Telefone: (    ) Fax: (    ) 

Nome para contato: e-mail: 

FORMAS DE PAGAMENTO 
 

 Boleto bancário* 

 

Emissão de boleto restrita 

até 03 dias antes do evento. 

Após esta data, o inscrito 

deverá fazer depósito 

bancário identificado no 

Banco HSBC e enviar o 

comprovante de depósito até 

01 dia antes da data de 

início do evento. 

*A participação do inscrito estará 

condicionada à efetiva comprovação de 

pagamento da inscrição antes da 

realização do evento. 

 

 Cartão de crédito** 

 

 Visa                  

 AMEX  

 Mastercard      

 Diners 

Telefone para informação do cartão: 

______________________________ 

Pessoa de contato: ______________ 

______________________________ 

 

 

INSCRIÇÕES: 
 

Contato: Customer Service 

 

Tel. (11) 3017-6888 

Fax. (11) 3017-6918/6919 

Customer.service@informa.com 

 

INSCRIÇÕES ONLINE: www.informagroup.com.br 

http://www.informagroup.com.br/


 

 

** 10 dias antes da data de realização do evento, 

entraremos em contato por telefone para efetuarmos a 

cobrança.Não envie os dados de cartão de crédito 

neste formulário ou por e-mail. 

Caso exista alguma solicitação de compra interna, informar:  

DADOS SOBRE COBRANÇA 

Nome de contato: Cargo: 

E-mail: Telefone: Fax: 

Endereço para envio de nota fiscal: 

Cidade: Estado: CEP: 

 

 

_____________________________________ 

Local e data 

 

 

_______________________________________________________________ 

Assinatura, cargo e carimbo da empresa. 

  

 

A inscrição será confirmada após a Organizadora receber esta ficha preenchida, assinada e carimbada. 

CANCELAMENTOS E SUBSTITUIÇÕES: Os cancelamentos podem ser feito sem ônus ou encargos até 10 dias antes do 

evento. Após esta data, as substituições podem ser feitas sem ônus, mas os cancelamentos terão uma taxa 

administrativa de R$ 500,00. Em todos os casos, solicitamos informar a Organizadora sobre qualquer alteração até as 

12h da véspera do evento. Os inscritos que não cancelarem sua participação segundo as condições acima descritas, e não 

comparecerem ao evento será cobrado no valor integral da inscrição acordada, em casos de inscrições já pagas, o não 

comparecimento do inscrito no evento não implica no ressarcimento do valor previamente pago. Todas as notificações devem 

ser feitas por escrito no endereço, fax ou e-mail indicados nesta ficha. 

 

ALTERAÇÃO DE PROGRAMA: O nosso compromisso é fornecer a discussão e o estudo de temas e casos relevantes por 

palestrantes habilitados. Eventuais alterações no programa serão decorrentes de caso fortuito ou força maior. Na 

eventualidade de algum palestrante não comparecer, envidaremos os maiores esforços possíveis para substituir o executivo 

ausente por outro apto a promover a discussão do tema conforme programado. Contudo, tal empenho não implica em garantia 

da substituição. Ao assinar este documento, concordo com os temas acima pactuados. 

 

 

ESPAÇO RESERVADO PARA PREENCHIMENTO DO IIR INFORMA SEMINÁRIOS LTDA. 

COND PAGTO: 

(  ) Cód 13 (15dias) – (  ) Cód 14 (20 dias) – (  ) Cód 16 (30dias) – (   ) outros: ____________________ 

FORMA PAGTO: 



 

 

(  ) BNF  (  ) DNF  (  ) BOL  (  ) DEP  (   ) DLI*  (   )  BLI*  (  ) AMX  (   ) VS  (  ) CRE 

* Quando utilizar essas formas de pagamento é obrigatório uma data específica de vencimento. VENCTO: _____ 

VALOR A SER CADASTRADO: 

Informar número de AF ou Pedido de compra quando houver: 

Valor em Dólar/ Taxa de conversão: 

 

Outras observações - Exemplos: Aguardar empenho / Unificar pedidos uma NF entre outras). 

 

 

 

 

 

 


