FORUM EMBALAGENS E SUSTENTABILIDADE
ONLINE
27 e 28 de Outubro de 2021

Dados do Participante
NOME COMPLETO:

RG:

CARGO – DEPARTAMENTO:

TELEFONE/CELULAR:

E-MAIL:

COMO CONHECEU O CURSO:

Dados da empresa
(Se a emissão da NF for para Pessoa Física, peço informar abaixo CPF e Endereço Residencial da pessoa )

RAZÃO SOCIAL / NOME COMPLETO :
CNPJ/CPF:
INSCRIÇÃO EST./MUN./RG:
TELEFONE:

ENDEREÇO:

BAIRRO/CIDADE/ESTADO:
CEP:
E-MAIL DO RESPONSÁVEL:
VALOR: R$ 1.450,00 cada
E-MAIL PARA NF-E:
FORMA DE PAGAMENTO:

( ) BOLETO – ( A VISTA )
( ) DEPÓSITO BANCARIO ( A VISTA )
( ) BOLETO (

EM 4X )

VENCIMENTO:

Dados do Instituto de Embalagens
RAZÃO SOCIAL: Instituto de Embalagens – CNPJ: 08.408.145/0001-38
BANCO: Itaú /Agência: 1145 / Conta: 07090-8
ENDEREÇO: Calçada dos Tagetes, 27 / Centro Comercial –Alphaville / 06453-043
CONTATO: 11.3431-0727 – institutodeembalagens.com.br

**A realização do curso está sujeita ao número mínimo de matrículas**
Em caso de cancelamento do curso por parte do Instituto de Embalagens haverá a devolução integral
do valor pago.

CANCELAMENTOS E SUBSTITUIÇÕES: Cancelamentos devem ser feitos até 10 dias anteriores ao evento,
sem ônus ou encargos. Após esta data, será cobrada uma taxa administrativa de R$ 770,00. Substituições
podem ser feitas sem ônus até 3 dias antes do evento. Os inscritos que não cancelarem sua participação
de acordo com as condições acima descritas e não comparecerem ao evento pagarão o valor integral da
inscrição acordada. Todas as notificações devem ser feitas por e-mail (cassia@ideembalagens.com.br).
ALTERAÇÃO DE PROGRAMA: O compromisso do Instituto de Embalagens é fornecer um curso de qualidade
ministrado por palestrantes habilitados. Eventuais alterações no programa serão decorrentes de caso
fortuito ou força maior. Caso algum palestrante não possa comparecer, o Instituto de Embalagens
empenhará todos os esforços para substituir o palestrante ausente por outro apto a promover a discussão
do tema, conforme programado.
As aulas ficarão disponíveis na plataforma até dois dias após o término do curso.

Sua inscrição será confirmada após o recebimento desta ficha de inscrição pelo Instituto de Embalagens,
devidamente preenchida e assinada.
Estou de acordo com as cláusulas acima pactuadas.

