1o. ENCONTRO DOS DESCENDENTES DAS FAMÍLIAS ARALDI

Informativo No.6
“Volta às Origens”
Realizada a 6a. Reunião da Comissão Organizadora do 1o. Encontro das
FAMÍLIAS ARALDI na LINHA 80-FLORES DA CUNHA, no dia 09 de abril de
2016 com a presença vários representantes das Famílias Araldi e Martinelli,
onde foram tratados de vários assuntos:
Durante a Reunião foram discutidos vários assuntos organizacionais do
evento e feito levantamento do números de ingressos vendidos através do
Site www.familiaaraldi, e diretos na Cidade de Flores da cunha e Interior,
principalmente aqueles que nao tem acesso a internet. Na oportunidade
contabilizamos um número de aproximadamente 350 pessoas já haviam
adquiridos seus ingressos.
Outro assunto colocado em pauta foi a divulgação do evento que será
colocado imprensa escrita e falada, redes sociais da região para que mais
familiares tomem conhecimentos desse grande evento que marcará o maior
congraçamento da FAMILIA ARALDI.
Contatado o Sr. Tonet, Diretor Presidente da Vinícola Tonet, este se
comprometeu de fazer uma doação de vinhos para serem sorteados e
também fazer um lote de vinho em comemoração ao 1 o Encontro da FAMÍLIA
ARALDI, que será colocado a venda durante o Evento.
No sábado à noite teremos JANTAR DANCANTE por adesão no valor de r$
25,00 por pessoa. Solicitamos a todos os interessados em participar,
confirmar
através
dos
e-mail:
claudio1araldi@gmail.com
ou
Araldi_sm@hotmail.com, o mais breve possível, para facilitar a organização
do evento.
A compra dos ingressos para participar do 1o. ENCONTRO DAS FAMÍLIAS
ARALDI
poderá
ser
feita
através
do
Site
da
Família:
http://www.familiaaraldi.com/encontro.

COMO COMPRAR OS INGRESOS:
As
inscrições
serão
feitas
através
do
Site:
http://www.familiaaraldi.com/encontro, e para as pessoas que não tem
acesso a informática
a inscrição poderá ser realizada através do
representante de cada Família e este se encarregará de preencher o
cadastro
do
convidado
e
encaminhará
para
o
site
da
http://www.familiaaraldi.com/encontro, para a respectivo regularização.
A venda dos ingressos será encerada quando atingir a capacidade de lotação
do Clube e no máximo até o dia 13 de maio de 2016.
1. Acesse
inscrição;

o site ou http://www.familiaaraldi.com e clique no banner de

2. Preencha todos os campos obrigatórios do formulário e clicar cadastrar;
3. Você receberá um e-mail informando a confirmação do cadastro e como
proceder para pagar o ingresso;
4. Após pagar o ingresso, envie o comprovante do pagamento pelo e-mail:
claudio1araldi@gmail.com, juntamente com o nome das pessoas referentes
aos depósitos;
5. após confirmação do pagamento você receberá um e-mail com o número
do(s) ingresso(s);
6. Agora é só imprimir o ingresso para apresentação na entrada no dia do
Evento.
Este Encontro marcará a “Volta as Origens”, uma reverência aos ancestrais,
cultivando nossas tradições e proporcionando uma grande união entre seus
descendentes.

PROGRAMAÇÃO DAS FESTIVIDADES:
LOCAL: Linha 80 – flores da Cunha-RS
DATA: 21/05/2016
08:00 – Cadastro e entrega de crachás
10:00 – Abertura Oficial do 1o. Encontro das Famílias Araldi e Martinelli
10:30 – Missa de Ação de Graças
13:00 – Almoço Típico Italiano
15:00 – Histórico da Imigração da Família de Giuseppe e Teresa Martinelli –

Irineu Araldi
15:30 - Apresentação do Livro “Minhas Memórias… Minha História” de José
Araldi
16:00 -Apresentação e fotos Oficiais dos descendentes das Famílias Araldi
Martinelli
17:00 – Sorteio de brindes
17:30 - Apresentação Livre
21:00 - Jantar Dançante por adesão
VALORES DOS CONVITES:
Adulto: R$ 48,00
De 10 - 12 anos: R$ 22,00
Menores de 10 anos: não pagam ingresso
Jantar Dançante: R$ 25,00 por pessoa
DIVULGUE!... PARTICIPE!
Todas as informações do Encontro serão divulgadas no Site
www.famíliaaraldi.com, Facebook Família Araldi e no WhatsApp da Família
Araldi.
Qualquer duvida, entrar em contato:
Itacir João Araldi - (54) 9681-8165
Salete Montanari Araldi (54) 9979-2432
Claudio Rogério Araldi (49) 9981-0999

FLORES DA CUNHA À NOITE

