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ENM – Encontro Nacional de Maestros – 2018 CALDAS NOVAS – GO
ENM – Encontro Nacional de Maestros – É um movimento anual, iniciado em 2013,
idealizado pelos organizadores do ENBO Brasil (Encontro Nacional de Bandas e
Orquestras). O ENM foi criado para atender a necessidade de fortalecer o relacionamento
entre os maestros participantes do ENBO Brasil, na busca de fóruns específicos e
dedicados às necessidades de cada maestro participante.
OBJETIVO - Proporcionar intercâmbio musical, crescimento pessoal e espiritual
aos participantes.
PUBLICO ALVO - Este evento é destinado aos Maestros, Maestrinas, auxiliares,
vocacionados, respectivos cônjuges, incluindo-se às lideranças das igrejas a qual
pertencem.
ASSUNTOS - Durante a realização deste evento, dedicaremos tempo específicos para:
• Dinâmica de grupo (Abertura do evento/Planejamento);
• Palestras:
1. Edição de partituras (Noções básicas)
2. Orquestração e arranjo (Nível básico/intermediário)
3. Dicas e técnicas de ensaios (Técnica/Relacionamento/Espiritual)
• Fórum de debates
• Boas práticas (Ações e/ou projetos realizados pelos maestros)
• Ministração da palavra de Deus
• Planejamentos de ações da ANBO/ENBO/ENM
• Orquestra de maestros
• Devocional na fogueira. (Ao ar livre)
• E uma rica troca de experiências entre os participantes e convidados.
INFORMAÇÕES GERAIS
1.
2.
3.
4.

Data: Dias 19 a 21 de outubro de 2018.
Local: Rodovia GO 213, km 2,5 em Caldas Novas caixa postal 224 CEP: 75690-000 Brasil
Tema: O maestro e seu chamado Ministerial!
Base bíblica: "Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças"
Eclesiastes 9:10.
5. Preletores¹:
• Pr. Álvaro Alén Sanches - Uberlândia-MG
• Maestro Gilberto José Massambani – São Paulo-SP
• Maestro Willames S. da Costa - Natal-RN
• Maestro Ezidemar Siemiątkowski - Curitiba-PR
¹Sujeito a alterações até a data do evento.
6. Inscrições: A inscrição contempla o crachá (ou pulseira de identificação), refeições durante
o período do encontro (café, almoço, jantar, exceto sucos e refrigerantes que serão
cobrados à parte) e o certificado de participação.
7. Como se inscrever: Acesse nosso site www.enbo.com.br,podem ser realizadas pelos
Maestros ou secretários delegados por estes.
Caso este maestro ou responsável não tiver cadastro no site, siga os passos abaixo:
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• Acessar o nosso site www.enbo.com.br, procurar os campos de LOGIN/SENHA,
• Localize o campo “Criar conta” clicar em “Criar conta (enviar)”.
• Preencha os dados solicitados e aguarde a aprovação do site. Você irá receber um
e-mail com a validação do seu cadastro (no site) e senha.
• Quando tiver com o acesso (“logado” no site), acesse a aba azul ENCONTROS,
localize o item ENM-MAESTROS, escolha a opção ENM-2018 e escolha as opções
conforme abaixo:
• Na aba “Sobre o Evento ENM-2018 Caldas Novas GO”, consta maiores
informações referente ao evento.
• Na aba “Inscrição ENM-2018 Caldas Novas GO”, abrirá os campos para
preenchimento de seus dados e de seus acompanhantes.
• Para inscrições de acompanhantes, após lançar a sua inscrição, retorne ao
campo “enviar novo formulário” na mesma página, para inscrever novos
participantes que irão com você!
8. Forma de pagamento:
a. Taxa de inscrição - No ato do lançamento da sua inscrição no site!
✓ Inscrições lançadas até 05/09/2018 R$ 80,00
✓ Inscrições lançadas após 06/09/2018 e até 30/09/2018 => R$ 100,00 (Sujeito a
confirmação de vagas)
b. Hospedagem e Alimentação – Valor da diária completa por pessoa R$ 210,00. Valores
depositados até 06/09/2018.
✓ Os maestros que preferir realizar depósitos em 2 vezes, podem fazê-lo desde que a
data do último depósito não ultrapasse a data de limite máxima para os acertos com
o hotel que é sexta-feira dia 14/09/2018.
✓ Atenção esta data 14/09/2018 é uma exceção e somente para aqueles que
precisarem de um prazo maior para o pagamento dos valores.
✓ Diária completa, EXCETO BEBIDAS, REFRIGERANTE, SUCOS E ÁGUAS SERÃO
COBRADOS A PARTE, no ato do consumo, segue prévia dos valores:
• Água R$ 2,00
• Água com gás R$ 2,50
• Coca-Cola R$ 3,75 (Lata 300 ml)
• Aquários limão: R$ 4,00 (Lata 300 ml)
• Suco: R$ 4,25 (Lata 300 ml)
9. Acompanhantes: A taxa de inscrição e valores de hospedagem e alimentação seguirão os
mesmos valores, exceto para os acompanhantes conforme abaixo:
a. Criança acompanhada dos pais até 05 anos será cortesia do hotel.
b. Crianças acima de 5 anos e até 11 anos, considerar:
✓ Taxa de inscrição – isento
✓ Hospedagem e Alimentação – 50% valor da diária: R$ 105,00 a diária por
acompanhante nesta faixa etária.
c. Acompanhantes adultos: utilizaremos mesmas faixas etárias do hotel, (acima de 12
anos e um dia), considerar:
✓ Taxa de inscrição – R$ 80,00
✓ Hospedagem e Alimentação – R$ 210,00 por pessoa ao dia.
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Desta forma, como teremos no mínimo 2 diárias, segue um exemplo de cálculo para acertos até 06/09:
I. Para 01 pessoa adulta:
✓ Diária R$ 210,00 x 2 dias = R$ 420,00
✓ Inscrição R$ 80,00
✓ Valor total por pessoa para os 2 dias => R$ 500,00
II. Para 02 pessoas adultas:
✓ Diária R$ 210,00 x 2 pessoas x 2 dias = R$ 840,00
✓ Inscrição R$ 160,00
✓ Valor total para 2 pessoas para os 2 dias => R$ 1.000,00
III. Para 02 pessoas adultas com criança abaixo de 5 anos:
✓ Diária R$ 210,00 x 2 pessoas x 2 dias = R$ 840,00
✓ Inscrição R$ 160,00
✓ Valor total para 2 pessoas para os 2 dias => R$ 1.000,00.
✓ A criança abaixo de 5 anos isento de taxa e valores.
IV. Para 02 pessoas adultas + 1 criança (entre 06 e 11 anos):
✓ Diária R$ 210,00 x 2 pessoas adultas x 2 dias = R$ 840,00 (Adultos)
✓ Diária R$ 210,00 x 1 Criança (entre 06 e 11 anos) = R$ 210,00 (por criança)
✓ Inscrição R$ 160,00 (2 pessoas adultas) + 01 (inscrição crianças entre 06 e 11 anos isenta)
= R$ 160,00
✓ Valor para 2 pessoas adultas + 1 criança (06 a 11 anos) para 2 dias => Total: R$ 1.210,00
V. Para 02 pessoas adultas + 01 Adolescente (acima de 12 anos), considera-se adulto:
✓ Diária R$ 210,00 x 3 pessoas adultas x 2 dias = R$ 1.260,00 (Adultos)
✓ Inscrição (3 pessoas adultas) = R$ 240,00
✓ Valor total para 2 pessoas adultas + 01 Adolescente (Acima de 12 anos) para os 2 dias =>
R$ 1.500,00
10) Para hospedagens extras, caso necessário, para adequação de horários de voos por
exemplo ou aproveitar a viagem, considerar o valor de pernoite por dias extras no valor de R$
150,00 (cada pernoite por pessoa). O Hotel Palavra da Vida fornecerá alimentação apenas para
os dias do evento. Café da manhã e demais refeições referentes a este item, devem ser
providenciados e analisados com antecedência, há bastante opções nas proximidades do hotel.
11) Para os participantes que não forem utilizar a hospedagem do hotel Palavra da Vida, moram
ou tem parentes na cidade de Caldas Novas GO, considerar:
Taxa de inscrição no valor de R$ 80,00 até 05/09/2018.
Taxa de coparticipação no valor de R$ 60,00 (Despesas extras do evento cobradas pelo
hotel, já rateadas e incluídas no valor da taxa de hospedagem para quem está hospedado
no Hotel Palavra da Vida (Locação de equipamentos, salas, materiais para o evento,
lanches).
12) Limite MINIMO e MÁXIMO de PARTICIPANTES: por definição do hotel, e para a validação
deste evento, dependerá da adesão dos maestros conforme quantidades abaixo:
Mínimo de 60 participantes para realização do evento.
Capacidade máxima no local, até 250 participantes, condicionado à modalidade de
formação dos apartamentos (Simples, Duplo, Triplo, Quádruplo).
13) Abertura de vagas e procedimentos:
a. Inscrições estarão abertas no site www.enbo.com.br até o dia 30 de setembro de 2018,
às 23h. Obs.: As inscrições dos acompanhantes devem ser realizadas no mesmo
período.
b. Os Maestros serão comunicados via rede social ou por e-mails enviados diretamente do
site para toda a base cadastrada.
c. Os dados bancários para pagamento dos valores da inscrição, da hospedagem e
alimentação estará disponível junto aos campos de inscrição, ou ainda conforme abaixo:
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• Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
• Agência: 1338
• Operação: 003
• Conta Corrente: 1777-4
• Em nome de: IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS.
• CNPJ: 01.158.211/0001-10
Realizado o depósito, pedimos enviar cópia do comprovante para os e-mails abaixo:
secretaria@enbo.com.br, robertrompete@hotmail.com,
É imprescindível o envio do comprovante para os e-mails citada acima, única forma de
validar e consolidar as informações de depósitos pois utilizamos conta bancária da igreja.
Não enviar comprovantes por WhatsApp, somente por e-mail.
d. Vagas limitadas! A comissão local observará as datas e horários de lançamento das
inscrições no site www.enbo.com.br
e. Em caso de desistência, os valores referentes à inscrição depositados ficarão como
doação em prol do evento, o que se faz de comum acordo e nos termos de aceite na
inscrição. Não haverá devolução dos valores depositados. Exceto valores com
hospedagem comunicados até a data de 30/09/2018.
f. O não pagamento integral dos valores de inscrição e ou Hospedagem/Alimentação até
a data estipulada neste regulamento resultará em cancelamento da inscrição e
consequentemente participação no evento.

14)TERMO DE COMPROMISSO - Os maestros que se inscreverem assumem os seguintes
compromissos:
a) Participar de toda a programação e atividades previstas para este evento.
b) Colaborar com a programação estando pontualmente nos locais e horários previstos
para as atividades.
c) Providenciar cópia do repertório a ser utilizado para a Orquestra de maestros,
disponibilizados no site.
d) Levar o seu instrumento, com exceção da base (bateria, teclado, baixo e etc). Os
maestros que executar mais de um instrumento, por gentileza sinalizar no ato da
inscrição o instrumento de preferência ou com maior prática e ainda sinalizar no campo
de observação quais outros instrumentos consegue executar para facilitar a equipe
organizadora na distribuição dos naipes e formação da Orquestra de maestros.
e) Levar uma estante. Uso de pasta individual ou no máximo compartilhado por 2
maestros, sendo o mesmo instrumento.
f) Manter os padrões de comportamento dos usuários conforme regras exigidas pelo
Hotel, ficando proibido o uso de “biquínis” e “Sungas” - o traje de banho no recinto do
hotel Palavra da Vida é: Calção para os homens e Maiô para as mulheres.
g) Não fixar por meio de pregos, fitas ou qualquer outro material – de quadros,
informativos, decorações, e qualquer tipo de adorno nas paredes e nas portas do
interior do Palavra da Vida.

Julho de 2018

Regulamento ENM/2018

ENBO Brasil

h) Levar roupa de frio ou agasalhos para utilizar no momento do Devocional que
acontecerá ao ar livre e em volta da fogueira.
i) Atender aos avisos de silencio após as 22:00 nos ambientes do hotel, corredores, porta
dos quartos!

15) Considerações gerais:

a) Roupas de cama e banho para uso exclusivo nos quartos. Toalhas de piscina podem
ser alugadas na recepção por R$ 4,00 (quatro reais) cada.
b) Voltagem elétrica no Hotel é 220 v.
c) Os valores financeiros negociados neste contrato, impostos e obrigações fiscais foram
calculados com base na legislação em vigor na data do contrato. Se na data do efetivo
faturamento verificar-se alteração na legislação, o hotel poderá repassar a diferença aos
participantes, desde que devidamente comprovada.
d) Estrutura de som, computador (lap top) e data show, foto e filmagem a definir conforme
apoiadores e recursos obtidos pela comissão organizadora.
e) O repertório e material a ser utilizado será publicado no site. Quanto a regência dos
hinos, daremos preferência para os arranjadores, se os maestros tiverem presentes.
Podendo a escolha dos regentes, também, ser realizada por aclamação ou sorteio.
f) Quanto a regência dos hinos, daremos preferência para os arranjadores se tiverem
presentes.
g) Estrutura de som, computador (lap top) e data show, foto e filmagem a definir conforme
apoiadores e recursos obtidos pela comissão organizadora
.
Os casos omissos e atípicos devem ser tratados diretamente com a Comissão
Organizadora e Diretoria Executiva Nacional – ENBO Brasil.
Pedimos que nos ajude a interceder em prol do ENM CALDAS NOVAS GO 2018!
Deus o abençoe!

Ver Anexo 01 – Programação
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Anexo 01
PROGRAMAÇÃO ENM-2018 CALDAS NOVAS -GO*
Dia 19/10 sexta:
15:00 – Check-in e acomodação, recepção dos maestros - Hotel Palavra da Vida.
18:00 – Abertura e boas vindas – Presidência ENBO-BR.
18:10 – Apresentação dos maestros presentes no encontro, por estado ou regiões**.
19:00 – Jantar***
20:10 – Devocional
20:20 – Ministração da palavra
21:20 – Recreação****
Dia 20/10 sábado*****
07:30 – Café
09:00 – Palestra 01
10:30 – Palestra 02
12:00 – Almoço
13:30 – Palestra 03
15:30 – Ensaio do repertório
16:50 – Intervalo
17:00 – Fórum de debates
17:45 – Boas práticas (Ações e/ou projetos realizados pelos maestros)
18:30 – Banho
19:30 – Jantar
20:30 – Culto temático (Luau)
Dia 21/10 domingo:
07:00 – Café
08:30 – Devocional
– Dinâmica de grupos – planejamento ENBO/ANBO/ENM
– Espaço da Palavra – Patrocinadores
– Apresentação da Orquestra de maestros – (Filmagem)
– Agradecimentos, Entrega de certificados, Encerramento
12:00 – Almoço
13:30 – Check-out
*Horário de Brasília/DF e Programação sujeita à alterações;
**Os Maestros representam os seus respectivos Estados ou, conforme número de
participantes, as apresentações poderão ser reunidas em regiões brasileiras. Serão enviadas
orientações aos maestros participantes, durante e após o encerramento das inscrições.
***O horário do jantar poderá sofrer alterações conforme necessidades da programação e
negociações com o hotel.
****Atividade realizada mediante aceite de participação voluntária registrada no momento da
inscrição.
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*****Haverá programação paralela e/ou especifica para os cônjuges e acompanhantes durante
o momento das palestras especificas no sábado.
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