
 

 

 

 

 

Grande Sessão Anual 2018 

Regulamento Geral 

Data e local:  21 e 22 de Julho de 2018 - Todas as atividades da Grande Sessão 

serão realizadas no Actuall  Convention Hotel, localizado na Rodovia Fernão Dias, 

3443 - Jardim Riacho das Pedras - Contagem (Em frente ao Carrefour Contagem) 

Inscrição:  

– O período de inscrição será  08/03/2017 à 20/06/2017, ou enquanto houver 

disponibilidade de hospedagem. 

- As inscrições, dúvidas e envio de documentos deverão ser realizadas 

EXCLUSIVAMENTE através do site da Grande Sessão Anual. Informações enviadas 

por e-mail serão desconsideradas.  

- As primeiras 220 inscrições serão hospedadas no hotel do evento. As demais serão 

conduzidas para o hotel parceiro. 

– São disponibilizadas DUAS opções de valores para inscrição, sendo eles:  

PACOTES 

PACOTE O QUE ESTÁ INCLUSO VALOR 

UMA DIÁRIA (21 a 22 de 
Julho) 

Uma diária no Hotel Actuall 
ou hotel parceiro*, café da 
manhã e coffee break 
(sábado), almoço - buffet 
completo com bebida e 
sobremesa (sábado e 
domingo), festa e KIT do 
evento. 

(R$280) 

DUAS DIÁRIAS (20 a 22 de 
Julho) – Não há 

programação oficial para 
sexta-feira. 

Duas diárias no Hotel 
Actuall ou hotel parceiro*, 
café da manhã e coffee 
break (sábado), almoço - 
buffet completo com bebida 
e sobremesa (sábado e 
domingo), festa e KIT do 
evento 

(R$390) 

 



O pagamento da inscrição deverá ser efetuado por depósito na conta do Grande Conselho 
Guardião:    

BANCO: 001 BANCO DO BRASIL  
AGÊNCIA: 4276-5 IBITURUNA  

CONTA CORRENTE: 4215.000-0  
CNPJ: 07.571.048/0001-07  

GRANDE CONSELHO GUARDIÃO 

O comprovante de pagamento deverá ser anexado ao formulário de inscrição disponibilizado 

no site.  

SOBRE O CAFÉ DA MANHÃ: 

Quem optar por duas diárias (chegando sexta, ficando até domingo) e estiver hospedado no 

ACTUALL CONVENTION HOTEL: O café da manhã será no Actuall sábado e domingo. 

Quem optar por duas diárias (chegando sexta, ficando até domingo) e estiver hospedado no 

HOTEL PARCEIRO: O café da manhã será no HOTEL PARCEIRO sábado e domingo. 

Quem optar por uma diária (chegando sábado) e estiver hospedado no HOTEL ACTUALL: o 

café da manhã de sábado e domingo será no Actuall. 

Quem optar por uma diária (chegando sábado) e estiver hospedado no HOTEL PARCEIRO: o 

café da manhã de sábado e domingo será no Actuall. ADVERTIMOS QUE QUEM ESTIVER COM 

ESTA OPÇÃO E FIZER USO DO CAFÉ DA MANHÃ DE SÁBADO EM SEU HOTEL (ABBA UNO) IRÁ 

ARCAR COM OS GASTOS DO MESMO. 

O pagamento poderá ser efetuado das seguintes formas: 

Opção 1: Para inscrições realizadas ATÉ 20/03/2018  

PARCELAS UMA 
DIÁRIA 

DUAS 
DIÁRIAS 

1ª –até 20-03 R$70 R$98 
2ª – até 20-04 R$70 R$98 
3ª -  até 20-05 R$70 R$98 
4ª – até 20-06 R$70 R$98 

 

Opção 2: Para inscrições realizadas ATÉ 20/04/2018 x. * 

PARCELAS UMA 
DIÁRIA 

DUAS 
DIÁRIAS 

1ª – até 20-04 R$94 R$130 
2ª -  até 20-05 R$94 R$130 
3ª – até 20-06 R$94 R$130 

 

 

 



Opção 3: Para inscrições realizadas ATÉ 20/05/2018 x. * 

PARCELAS UMA 
DIÁRIA 

DUAS 
DIÁRIAS 

   
1ª -  até 20-05 R$140 R$195 
2ª – até 20-06 R$140 R$195 

 

Opção 4: Para inscrições realizadas ATÉ 20/06/2018 arcelamento em 1x. * 

PARCELAS UMA DIÁRIA DUAS DIÁRIAS 

1x R$280 R$390 
   

 

A hospedagem no Hotel Actuall será determinada pela ordem de inscrição e de acordo 

com o número de vagas disponíveis.  

- Inscrições não pagas até a data especificada em cada parcelamento serão 

consideradas não habilitadas;  

- Não serão reembolsáveis as inscrições canceladas. O Grande Conselho se reserva o 

direito de não devolver o valor da inscrição, uma vez que os serviços já estarão 

contratados;  

- A autorização para menores de dezoito anos está disponível no site da Grande 

Sessão (www.filhasdejomg.com) e deverá ser preenchida e reconhecida firma da 

assinatura do responsável em cartório. É indispensável a apresentação da VIA 

ORIGINAL COM FIRMA RECONHECIDA no ato do check-in em seu hotel.   

- Para inscrição de menores de 10 (dez) anos de idade, favor entrar em contato 

através do site oficial (www.filhasdejomg.com);  

- O envio do formulário de inscrição não assegura a participação na Grande Sessão, 

após a conferência dos documentos anexos e dos depósitos (todas as parcelas ou 

parcela única), será enviado um email de confirmação ao participante até dia 20/06.  

- A inscrição deverá ser realizada individualmente, porém o depósito poderá abranger 

várias inscrições, devendo ser anexado o comprovante de pagamento em todos os 

formulários individuais.   

- Após a inscrição de todos os membros, a Guardiã do Bethel deverá preencher a 

listagem dos ocupantes de cada apartamento disponibilizada no site da Grande 

Sessão (www.filhasdejomg.com) até dia 20/06, após essa data a distribuição será 

realizada aleatoriamente. Deverá ser observado a ocupação mínima e máxima no 

hotel.  Hospedagem:  

- Serão disponibilizados no hotel Actuall apenas quartos duplos. No hotel parceiro 

serão disponibilizados quartos duplos e triplos. Não serão disponibilizados quartos 

individuais.  



-Serão disponibilizadas 130 acomodações duplas no Hotel Actuall. Após atingido este 

número, os participantes serão acomodados no hotel parceiro.  

-O hotel parceiro será o Hotel Abba Uno, localizado a 6,8 Km do Hotel Actuall na Rua 

Araticum, 151 - Santo Antônio, Betim - MG (aproximadamente 10 minutos).  

-A hospedagem no hotel Actuall e no hotel parceiro é destinada somente às Filhas de 

Jó, Conselhos Guardiões e responsáveis pelas Filhas de Jó. Os casais de tios que 

desejarem se hospedar no mesmo apartamento deverão informar no ato da inscrição.  

- Participantes com necessidades especiais de acomodação deverão informar no 

formulário de inscrição.  

- Será disponibilizado WiFi gratuito para um dispositivo por hóspede nas dependências 

do Hotel Actuall.   

- Não haverá hospedagem ou alimentação para motorista através da organização do 

evento. Estacionamento:  

- O estacionamento dentro do hotel Actuall  será cobrado á parte. Os valores estão 

especificados na tabela abaixo: 

Carro de passeio R$18 

Ônibus R$56 
Van R$36 

 

- É possível estacionar nas imediações do Hotel Actuall, entretanto, o Grande 

Conselho Guardião não se responsabiliza pelos veículos e pertences deixados do lado 

de fora do Hotel.  

- Para os hóspedes do hotel parceiro não haverá cobrança de estacionamento, porém 

ao utilizar o estacionamento do Hotel Actuall será cobrado o valor da diária de 

estacionamento. Instruções Gerais:  

- O uso do crachá é obrigatório durante o Sábado, dia 21/07/2017, exceto durante a 

Cerimônia Pública e Festa ;  

- Somente terá acesso às refeições, lanches e outros atrativos o participante que 

estiver usando o seu crachá;  

- O participante deverá obedecer aos horários estipulados pelo cronograma, 

comparecendo nas atividades no horário determinado, cooperando pelo bom 

funcionamento das atividades;  

- Traje adequado é de responsabilidade individual de cada participante e contamos 

com bom senso de todos. O comportamento e traje adequado irá demonstrar uma 

imagem positiva sobre as Filhas de Jó. Mini shorts, minissaias, vestidos não 

compostos, roupas que deixam a mostra a barriga e decotes não serão permitidos 

durante a Grande Sessão Anual.   



- O participante não poderá realizar atividades paralelas quando alguma atividade 

programada estiver em andamento.  O uso de aparelhos sonoros, celulares, ou 

qualquer outro tipo de aparelho eletrônico ou de entretenimento só será permitido nos 

horários livres estipulados pelo Comitê Organizador;  

- O horário do Concurso de Miss Filha de Jó será divulgado diretamente às candidatas 

pelo Comitê Organizador.  

- Não será permitido o consumo ou a comercialização de bebidas alcoólicas, durante 

todo o período de realização da Grande Sessão;  

- Qualquer dano causado às instalações e dependências do Hotel Actuall e do Hotel 

Abba Uno deverá ser ressarcido imediatamente pelo autor do prejuízo;   

- O uso de aparelhos sonoros, bem como uso de violão e outros instrumentos está 

permitido, desde que não esteja atrapalhando momento de descanso dos quartos 

vizinhos;  

- O participante deverá atender e respeitar todos os demais participantes, não sendo 

tolerado qualquer tipo de desacordo ou discussão, mantendo um ambiente tranquilo e 

agradável para todos. 

Dúvidas:  

- Dúvidas e demais informações sobre a Grande Sessão Anual 2018, favor consultar 

primeiramente o FAQ disponibilidade no site, contendo as respostas para às perguntas 

frequentes sobre o evento.  

- Caso a dúvida não seja sanada, utilizar EXCLUSIVAMENTE o formulário de contato 

disponibilizado no site da Grande Sessão (www.filhasdejomg.com) 

 

REALIZAÇÃO: 

 

APOIO: 

http://www.filhasdejomg.com/


GRANDE BETHEL DE MINAS GERAIS 


