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ENM – Encontro Nacional de Maestros – 2017 GRAMADO – RS 

ENM – Encontro Nacional de Maestros – movimento idealizado pelos organizadores do 
ENBO Brasil (Encontro Nacional de Bandas e Orquestras), com edições anuais desde 
2013, criado a partir da visão e necessidade de fortalecer o relacionamento entre os 
maestros participantes do ENBO Brasil, na busca de fóruns específicos e dedicados às 
necessidades inerentes as atividades destes maestros. 
 
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 e atenção para os 

seguintes temas: Vida pessoal e Familiar, Cuidados com os trabalhos da igreja, regência, 

dinâmica de ensaios, Relacionamento com os liderados (músicos), trocas de 

experiências, formação de uma orquestra de maestros e apresentações públicas. 

ENM – 2017 GRAMADO-RS – Este ano, como experiência e sob a diretriz da Comissão 

organizadora Nacional, a edição do ENM será conduzida e organizada pela Assembleia 

de Deus de Gramado RS, área vinculada à Diretoria ENBO Região Sul, liderada pelo 

diretor e maestro Marcos Ribeiro, apoiados pelo Conselho de Música das Assembleias de 

Deus do Estado – COMADERGS. 

Igreja Anfitriã: Assembleia de Deus de Gramado RS – Pastor Jose Alves 

Maestro ponto focal: Maestro Jackson Mesquita 

INFORMAÇÕES GERAIS 

1. Data: Dias 27 a 29 de outubro de 2017.  

2. Local: Grande Hotel Canela, Teatro Elizabeth Rosenfeld e Assembleia de Deus-Gramado 

RS 

3. Tema: Maestros em Sintonia!  

4. Base bíblica: "...O mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, 

pensando a mesma coisa;" Filipenses 2:2  

5. Preletor: Maestro Parcival Modolo 

6. Inscrições: A inscrição contempla o crachá (ou pulseira de identificação), 4 refeições 

(café, almoço, lanche da tarde e jantar) e o certificado de participação. 

7. Como se inscrever: Acesse nosso site www.enbo.com.br, realizadas pelos Maestros e 

respectivos acompanhantes.  

Caso este maestro ou responsável não tiver cadastro no site, siga os passos abaixo: 

 Acessar o nosso site www.enbo.com.br, procurar os campos de LOGIN/SENHA e 

realizar o cadastro,  

 Localize o campo “Criar conta” clicar em “Criar conta (enviar)”. 

http://www.enbo.com.br/
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 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 ENM-

MAESTROS, escolha a opção ENM-2017 e escolha as opções conforme abaixo: 

 Na aba “Sobre o Evento ENM-2017 Gramado RS”, consta maiores 

informações referente ao evento. 

 Na aba “Inscrição ENM-2017 Gramado RS”, 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 15/07/2017 R$ 90,00 

 Inscrições lançadas após 15/07/2017 e até 31/08/2017 => R$ 120,00 

b. Hospedagem e Alimentação – Valor da diária/por pessoa R$ 295,00. 

 1ª Parcela, qualquer data até 31/07/2017. 

 2ª e última Parcela, qualquer data até 10/09/2017 

 Desta forma, como teremos no mínimo 2 diárias = R$ 590,00 por pessoa. Quem 

for hospedar mais dias para aproveitar a viagem é só multiplicar pela quantidade 

de diárias. Utilize a planilha de cálculo existente dentro do campo SOBRE O 

EVENTO dentro do site. 

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 04 anos será cortesia do hotel. 

b. Crianças acima de 4 anos e até 10 anos, considerar: 

 Taxa de inscrição – isento  

 Hospedagem e Alimentação – 50% valor da diária: R$ 147,50 a diária por 

acompanhante nesta faixa etária. 

c. Acompanhantes adultos: utilizaremos mesmas faixas etárias do hotel, (acima de 10 

anos e um dia), considerar: 

 Taxa de inscrição – 50% do valor: R$ 45,00 até 15/07/2017 

 Hospedagem e Alimentação – 100% valor da diária 

 

10. 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 200 participantes. 

 

11. Abertura de vagas e procedimentos: 

a. Inscrições estarão liberadas no site a partir do dia 18 de junho de 2017, às 22h, 

permanecendo abertas até o dia 31 de agosto de 2017, às 23h. Obs.: As inscrições 

dos acompanhantes devem ser realizadas no mesmo período. 
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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:  

 Banco: Itaú 

 Agência: 4366 

 Conta Corrente: 09530-7 

 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: 

cbmesqkita@bol.com.br, mribeiro.ufrn@gmail.com, robertrompete@hotmail.com, 

presidencia@enbo.com.br 

É imprescindível o envio do comprovante para os e-mails citada acima, única forma de 

validar e consolidar as informações de depósitos. 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.  

f. O não pagamento integral dos valores de inscrição e ou Hospedagem/Alimentação até 

a data estipulada neste regulamento resultará em cancelamento da participação no 

evento.  

g. Os casos omissos deverão serão tratados entre comissão organizadora local e 

comissão nacional. 

 

12. TERMO DE COMPROMISSO - Os maestros que se inscreverem assumirão os seguintes 

compromissos: 

a. O Maestro devera apresentar carta de apresentação de sua igreja de origem e 

participar das palestras, do concerto e de todas as atividades propostas pelo evento. 

b. Haverá um concerto beneficente apresentado pelos maestros participantes do evento. 

Mediante programação previa citada abaixo, teremos 2 hinos indicados pelo maestros 

da região sul e 2 hinos indicados pela comissão nacional e 2 hinos pelo maestro 

Willames Costa/Diretor Região Nordeste, a pedido da comissão organizadora local.  

c. A regência dos 2 hinos da região sul será  via sorteio dos maestro participantes da 

região sul, do 2 hinos da comissão nacional será via sorteio via comissão nacional o  

hino do maestro Willames será regido pelo palestrante, maestro Parcival. Os sorteios 

deverão ser realizados entre Setembro e outubro e encaminhados via e-mail para a 

comissão nacional.  

d. Traje concerto:  

 Masculino - Terno preto completo: camisa branca e gravata borboleta preta, sapato 

preto.   

mailto:cbmesqkita@bol.com.br
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 Feminino - Vestido longo preto.  

e. O maestro devera trazer seu instrumento, com exceção da base (bateria, teclado, 

baixo e etc) Uso de pasta individual ou no máximo compartilhado sendo o mesmo 

instrumento.  

f. A comissão local disponibilizará uma estante para cada dois maestros do mesmo 

instrumento, mas poderão trazer sua estante particular.  

g. Haverá atividades extras (passeios) apenas para Acompanhantes; 

  

13. Considerações gerais: 

 

a) O Hotel do evento tem capacidade para receber o número de 200 participantes ou 

mais conforme acomodações. 

b) Estrutura de som, computador (lap top) e data show no hotel, será cedido pela igreja 

hospedeira, vídeo e filmagem a definir conforme recursos obtidos pela comissão 

organizadora local. 

c) Casos atípicos devem ser tratados diretamente com a comissão organizadora local e 

validados pela comissão nacional. 

Pedimos que nos ajude a interceder em prol do ENM GRAMADO RS 2017! Deus o 

abençoe! 

Ver Anexo 01 – Programação 
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Anexo 01 

 

PROGRAMAÇÃO ENM-2017 Gramado RS /Horário de Brasília/DF (sujeita a alterações) 

 

Dia 27/10 sexta: 

13:00 – Check in  e acomodação, Grande Hotel Canela. 

18:00 – Recepção dos maestros no Salão de entrada do Hotel 

19:00 – Abertura/Apresentação dos representantes do conselho de maestros do 

RS/Devocional/ Palavra com maestro Parcival Modolo. 

21:10 – Jantar 

22:10 – Recreação. 

 

Dia 28/10 sábado*: 

08:00 – Café 

09:00 – Palestra com maestro Parcival Modolo 

          – *Das 9:00 às 17:00 programação especial para os acompanhantes. 

10:30 – Ensaio do repertório 

 

12:00 – Almoço 

 

13:30 – Técnicas de regência com maestro Parcival Modolo 

15:30 – Ensaio do repertório 

16:45 – Intervalo/Lanche/Banho 

 

18:45 – Saída para Teatro 

 

19:15 – Apresentação pública Orquestra local e Orquestra de maestros ENM - Teatro 

Elizabeth Rosenfeld – CONCERTO BENEFICENTE. 

20:00 – Inicio do concerto 

22:00 – Jantar em restaurante na cidade de Gramado RS. 

 

Dia 29/10 domingo:  

07:00 – Café 

08:30 – Devocional com grupo de louvor da igreja local Gramado RS. 

          – Palestra maestro Parcival Modolo  

          – Palavra Pastor Jose Alves/Gramado 

          – Encerramento/Entrega de certificados 

10:30 – Retorno ao Hotel/Check-out  

12:00 – Almoço no hotel 
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Programação especial – Acompanhantes Sábado 28/10/17 

 

08:00 - Saída do Hotel 

 

Locais de visitação: 

 

 Portal da cidade para foto 

 Lago negro 

 Fabrica de Cristais 

 Le Jardim 

 Museu do Perfume 

 

Almoço 

 Panorâmico na Igreja de Canela 

 Chocolate Caracol 

 Lyttus Tricot 

 

Opcionais: (a ser decidido no local com integrantes conforme interesse, tempo e valores) 

 Cachoeira do Caracol (R$ 20,00) 

 Castelinho do Caracol (R$ 10,00) 

 Mini Mundo (R$ 28,00) 

 Mundo a Vapor (R$ 28,00) 

 
Obs.:  
1) A ordem do roteiro poderá ser mudada conforme necessidade do dia (ex: clima, fila de espera etc..) 
2) Valores mencionados acima, caso tenha adesão, são por pessoa, não esta incluso nos valores pagos 

(Inscrição/Hospedagem), deverão ser pago no momento das respectivas visitas a estes locais.  

 

 

 


