
10º ENCONTRO BRASILEIRO DE COLECIONISMO

BRASÍLIA - DF 

São as seguintes as tabelas de preços e condições de disponibilização de mesas:

Situação (1)

Data de Pagamento  30 de Julho e/ou 31 de Agosto

Tipos            /            Localização          Na parede           No centro

Mesa Dupla (Sócio)  R$ 750,00 R$ 700,00

Mesa Simples  (Sócio)  R$ 400,00 R$ 350,00

Mesa Dupla ( Não Sócio)  R$ 850,00 R$ 750,00

Mesa Simples  ( Não Sócio)  R$ 450,00 R$ 400,00

Situação (2)

Data de Pagamento 15 de Outubro
Tipos            /            Localização          Na parede           No centro

Mesa Dupla (Sócio)  R$ 850,00 R$ 800,00

Mesa Simples  (Sócio)  R$ 500,00 R$ 450,00

Mesa Dupla (Não Sócio)  R$ 950,00 R$ 850,00

Mesa Simples  ( Não Sócio)  R$ 550,00 R$ 500,00

Os adquirentes de mesa dupla terão direito a 2 tickets, e os de mesa simples terão direito a 
1 ticket para participar do jantar de confraternização a ser realizado na segunda noite do 
evento (sábado).

O pagamento referente às mesas serão confirmados mediante o depósito ou transferência 
eletrônica no  Bradesco -  Agência nº 0241 – C/C nº 094404   ou  na Caixa -  Agência nº ..........
– C/C nº .................... e ainda em uma Agência Lotérica utilizando aos mesmos dados (Ag e 
C/C).   Se a transação bancária assim o exigir, nosso CNPJ é: 000751184/0001-21.  Se você 
tiver interesse e a opção será via Caixa, na próxima mensagem lhe enviaremos os dados 
dessa conta.
   
O interessado poderá, também, se assim achar melhor ou conveniente, no caso da situação 
(1) dividir o pagamento em dois cheques (50%) ou apenas um para julho ou para agosto, no 
caso da situação (2) qualquer excepcionalidade poderemos discutir, porém em princípio fica 
estipulado a data limite da tabela. Os cheques deverão ser cruzados e nominais à A F N B  -, 
enviados para: Associação Filatélica e Numismática de Brasília - Caixa Postal nº 6261  Ag.  
W-3 Norte - Q. 508 – BRASÍLIA – DF - 70.740-071.



Encarecemos comprovar os depósitos ou transferência através de cópia endereçados a 
afnbpresidencia.eliney@gmail.com. E no caso do envio de cheque para depósito -  via 
correios – que se envie cópia do cheque para o mesmo endereço eletronico. Infelizmente os 
correios de há muito não são mais confiáveis. 

Lembramos que sempre há mais procura do que oferta. Portanto é importante que não se 
perca tempo.  

São apenas 50 (cinquenta) mesas. Tendo interesse nos procure, já temos o mapa das 
disposições das mesas. Observe-se que as mesas são padronizadas e as mesas duplas são 
mesas simples lado-a-lado que são ajuntadas. Você pode, de acordo com a sua conveniência
e necessidade, escolher entre as mesas simples disponíveis, quais deseja que sejam duplas. 

O fechamento de cada reserva será feito através desse próprio e-mail ou por um 
representante da AFNB, presente em evento de colecionismo, a acontecer fora de Brasília.  
Estamos estudando a melhor forma de disponibilizar um croqui do “Salão de Negociações” 
sempre com as mesas reservadas e as vagas.

Se houver motivo que impeça o adquirente de participar do evento, após ter adquirido a 
mesa, a importância paga será ressarcida na semana seguinte ao encerramento do mesmo, 
no máximo até o dia 19/11/2017.   

Solicitamos que a desistência seja comunicada à AFNB até uma semana antes do início do 
Encontro (03/11/2017) de forma que a nova disponibilização da mesa possa ser divulgada 
aos que constarem da lista de reserva a fim de que possa ser negociada, não havendo, assim,
prejuízo nem para a AFNB, nem para o adquirente-desistente. 

Esta solicitação visa, possibilitar que o novo adquirente tenha condições de se preparar e 
viajar para Brasília, no caso de ser de outra localidade. Lembramos que logo após o Encontro 
temos o feriado da “Proclamação da República”  (15 Nov) e adquirir passagens pode ser uma 
dificuldade a enfrentar.   

Encarecemos a(ao) amiga(o) associada(o) interessado na aquisição de mesas que, antes de 
formalizar a solicitação,  já coloque em dia a anuidade de 2017 e, se for o caso a(s) que 
estiver(em) atrasada(s). Se assim não fizer não poderemos, por uma questão de lógica e 
justiça priorizar a aquisição, em detrimento de outro associado que está em dia.

Atenciosamente,

Eliney Faulstich
Presidente AFNB

mailto:afnbpresidencia.eliney@gmail.com

