Ofício Circular 013/2018 – ONCB
Brasília, 09 de novembro de 2018.

Ref.: Convite evento Jornada Programa Ágora Brasil em Movimento

Aos Dirigentes de Instituições Filiadas à ONCB.

Prezados(as) Senhores(as),
Informamos que a Organização Nacional de Cegos do Brasil – ONCB, por
meio de parceria com a FOAL - Fundação ONCE para Solidariedade com pessoas
cegas da América Latina, com o apoio da CBDV - Confederação Brasileira de
Desportos para Deficientes Visuais realizará no período de 7 a 9 de dezembro
próximo, na cidade de João Pessoa/PB, a "JORNADA PROGRAMA ÁGORA
BRASIL EM MOVIMENTO" com o objetivo de apresentar às suas filiadas as
perspectivas, resultados do PROGRAMA ÁGORA BRASIL, programa implementado
no nosso país com o propósito de ressignificar as estratégias para a
empregabilidade de pessoas com deficiência e assim fortalecer e ampliar nossa rede
de atendimento. A programação, enviamos em anexo.
Na ocasião serão divulgadas e premiadas as filiadas que participarem do
concurso “1º Prêmio Maratona pela Inclusão PROGRAMA ÁGORA BRASIL”,
promoção do Programa Ágora Brasil, cujo regulamento com todas as informações
para participação e critérios de premiação enviamos anexo, solicitando especial
atenção dos nossos dirigentes e conclamando à todas nossas filiadas para se
envolverem nesse processo.
Informamos que o evento ocorrerá nas dependências do Hotel Caiçara
localizado na Av Olinda, 235- Tambaú- João Pessoa- PB, telefone (83)2106-1000, email: reservas@hotelcaicara.com.
Importa registrar que o custeio das despesas com deslocamento da cidade
de origem à João Pessoa, hospedagem e alimentação serão de responsabilidade
do participante.
Sendo o que se apresenta para momento agradecemos na certeza de
encontrá-los nessa atividade ao tempo em que nos colocamos a disposição para
quaisquer outras informações que porventura sejam necessárias pelo telefone 1198056-1771, E-mail: agorabrasil@oncb.org.br
Cordialmente,
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