
2ª CONVENÇÃO e CONFRATERNIZAÇÃO

AMAASP 2023

DATA: 11 e 12 DE FEVEREIRO DE 2023

LOCAL:      Hotel da Mata - Mairiporã

(Rua Benedicto Antônio da Silva Filho, 341 - Jundiaizinho -

Mairiporã - SP - 07662-775)

Convite
Especial



Associação Municipal dos AGPPs e Agentes de Apoio de SP - AMAASP

2ª Convenção e Confraternização AMAASP 2023

Temos a honra de convidar Vossa Senhoria para participar da CONVENÇÃO e CONFRATERNIZAÇÃO AMAASP
2023, de forma presencial, nos dias 11 e 12 de fevereiro de 2023 no Hotel da Mata em Mairiporã.

Teremos momentos agradáveis com muita diversão e lazer, com piscinas, jogos esportivos e muito mais!

Convite Especial

Nossas vagas são limitadas, então solicitamos que confirme interesse de participação, bem como, contribuição
no valor de R$ 100,00 (cem reais) para ajudar com as despesas, conforme vagas disponíveis e exclusivas na
seguinte conformidade:

- Membro Associado: de 01 a 31/12/2022
- Membro Filiado: de 01 a 20/01/2023
- Acompanhantes: de 21/01 a 05/02/2023

Denis Dantas do Carmo / Presidente AMAASP

A contribuição é por pessoa, menores de 05 (cinco) anos sem custo, mas
ficará na acomodação do adulto.

Mais informações contatar por meio do whatsapp: (11) 91570-9678.

Conheça o Hotel da Mata: https://hoteldamata.com.br/

https://hoteldamata.com.br/
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2ª Convenção e Confraternização AMAASP 2023

OBJETIVO: Proporcionar momentos agradáveis com muita diversão e
lazer para nossos membros !

LOCAL: Hotel da Mata busca proporcionar aos hóspedes, uma
experiência ainda melhor no ramo da hotelaria com muitas outras opções
para desfrutar em meio à natureza com localização privilegiada a 40
minutos de São Paulo na Rodovia Fernão Dias km 54 em Terra Preta –
Mairiporã.

VAGAS LIMITADAS: até 100 pessoas

CONTRIBUIÇÃO: R$ 100,00 (cem reais)

INCLUÍDO: Acomodação - Chalé ou Apto. até 6 pessoas / Alimentação /
Transporte / Atividades do Hotel
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2ª Convenção e Confraternização AMAASP 2023

ACOMODAÇÃO:

- Chalés: Acomodações construídas totalmente em madeira, possuem 3
ambientes, sendo 2 dormitórios e 1 sala de estar e varanda com vista
para a piscina. (Aproximadamente 35m²; Capacidade máxima: 6 pessoas; 3 Ambientes (2 dormitórios e 1 sala de

estar); Varanda com vista para piscina; TV LED; Ar condicionado; Frigobar; Serviço de quarto; Wi-Fi gratuito.)

- Apartamentos: Acomodações tipo suíte, arejadas, dispõe de espaço
externo em frente a acomodação com redes. (Aproximadamente 25m²; Capacidade

máxima: 4 pessoas; TV LED; Frigobar; Lareira; Serviço de quarto; Wi-Fi gratuito.)
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2ª Convenção e Confraternização AMAASP 2023

ALIMENTAÇÃO:

• Café da Manhã: Servido em sistema de buffet self-service, com aproximadamente
25 itens, dentre eles: pães doces e salgados diversos, bolos, nosso famoso bolinho de
chuva, ovos, frutas, frios, sucos naturais, café e chás.

• Almoço e Jantar: Servido também em sistema de buffet self-service, as refeições
são pensadas especialmente para dar a sensação de casa da nossa vovó! Tudo
preparado commuito amor para você se sentir em casa.

• Lanchonete: Localizada na área da piscina, nossa lanchonete oferece deliciosas

porções, drinks, cervejas, sucos, refrigerantes, sorvetes e snacks.

O hotel trabalha com sistema de pensão completa, isso quer dizer que na diária já estão
inclusos: café da manhã, almoço e jantar, além das bebidas (água, suco, refrigerante e
cerveja - limitadas). Itens do cardápio lanchonete são pagos a parte ao final da sua estadia.
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TRANSPORTE: Ônibus coletivo com capacidade para até 40 pessoas com
saída do Centro de SP às 09h00 do dia 11/02/2023 até o Hotel, e retorno
saindo do Hotel às 17h00 do dia 12/02/20223, sendo possível ir de carro
próprio.

ATIVIDADES: Programação especial que contará com Piscinas - aberta e
com tobogã, bem como, fechada e climatizada; Jogos Esportivos, Trilha,
Pesca Esportiva (levar material próprio); e muito mais !
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VAGAS disponibilizadas conforme calendário abaixo e ordem de
contribuição:

• Membro ASSOCIADO - prioridadade até 31/12/2022;

• Membro FILIADO - prioridade de 01/01 a 20/01/2023;

• Acompanhantes - à partir de 21/01/2023.

Mais informações contatar por meio do whatsapp: (11) 91570-9678 ou
e-mail (contatoamaasp@gmail.com) da AMAASP.

RESERVE JÁ SUA VAGA E NÃO FIQUE DE FORA !

Conheça o Hotel da Mata: http://hoteldamata.com.br/

mailto:contatoamaasp@gmail.com
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CONTRIBUIÇÃO: Deverá ser realizada apenas por Transferência Bancária ou
PIX, conforme dados abaixo, sendo necessário confirmer a contribuição via
whatsapp ou e-mail da AMAASP:

• Transferência Bancária
Banco do Brasil - 001
Agência: 0018-3
Conta Corrente: 328363-1
CNPJ.: 26.551.179/0001-69

• PIX
-Chave 1: contatoamaasp@gmail.com ou
- Chave 2: 26551179000169



Contatos:

Whatsapp: (11) 91570-9678

Site: www.amaasp.org.br

Facebook: https://www.facebook.com/agppaa

E-mails: contatoamaasp@gmail.com

associacaoagppaa@gmail.com

OBRIGADO!


