CONDIÇÕES GERAIS PARA PARTICIPAÇÃO NO
5º ENCONTRO INTERNACIONAL DOS PROCURADORES DA REPÚBLICA

A Associação Nacional dos Procuradores da República – ANPR comunica a abertura
das inscrições para o 5º Encontro Internacional dos Procuradores da República, a ser realizado na
Índia, no período de 01 a 09 de março de 2017.
I – DO EVENTO
O encontro terá duas partes: cultural e cien+ﬁca, com o tema “Organizações
Criminosas e Tráﬁco de pessoas”.

II – DAS VAGAS / HOSPEDAGEM
O 5º Encontro Internacional terá vagas limitadas, ao todo serão disponibilizadas 34
(trinta e quatro) vagas.
Os hotéis selecionados para abrigar o 5º Encontro Internacional são categoria
primeira superior e luxo, bem localizados. As acomodações serão, necessariamente, em quartos
single, double ou triplo (nesse caso uma das camas será extra ou sofá cama, portanto, uma das
camas será de padrão inferior às demais) dadas as restrições de hospedagem. As diárias incluem
café da manhã e uma segunda refeição, exceto no úl8mo dia.
Ressalta-se que a manutenção do acordo tarifário está vinculado a rigorosos prazos
estabelecidos para o fechamento do grupo, com a respec8va entrega do rooming list e prépagamento do pacote dos par8cipantes. Em caso de não fechamento do número mínimo de 30
(trinta) par?cipantes pagantes, a conﬁrmação do encontro será analisada pela Diretoria da ANPR.
Frise-se o fato de que não será permi?do o fracionamento do pacote. Assim, o período mínimo de
hospedagem, tanto para reserva como para pagamento, é de 01 a 09 de março de 2017.

O custo para os associados se dará da seguinte forma:
PACOTE / HOSPEDAGEM (DE 01 A 09 DE MARÇO DE 2017)
( ) SINGLE – USD 4.577,00

( ) DOUBLE – USD 3.928,00 (por pessoa)

( ) CRIANÇA* – USD 3.202,00 ( ) TRIPLE – USD 3.889,00 (por pessoa)**
*Valor de criança válido apenas para um maior de 2 anos e menor de 11 anos acomodado com
dois adultos pagantes.
** ATENÇÃO: Em apartamento triplo uma das camas será cama extra ou sofá-cama (conforme
disponibilidade do hotel, portanto, uma das camas será de padrão inferior às demais).

Observação: O check-in nos hotéis inicia-se às 15h e o check out às 11h.

III – DA INSCRIÇÃO
As inscrições deverão ser feitas, impreterivelmente, no período de 07 a 16 de
dezembro de 2016, com o encaminhamento da ﬁcha de inscrição, anexa, para o fax (61) 3201-9023
ou digitalizada para inscricoes@anpr.org.br.
A Associação Nacional dos Procuradores da República solicitará o afastamento dos
membros para os dias 02 e 03 de março, ﬁcando a deliberação a critério do Conselho Superior do
Ministério Público Federal. Nos demais dias o associado deverá solicitar férias.
Para que a ANPR providencie o visto temporário perante a Embaixada Indiana é
necessário o envio da documentação per8nente até a data de 20 de janeiro.

IV – CONDIÇÕES GERAIS DE HOSPEDAGEM
A ANPR arcará com parte dos custos do pacote, que tem a seguinte composição:

DESCRIÇÃO DO PACOTE:
- Café da manhã diário, 4 almoços es8lo “lunch box” com bebidas limitadas e 6 jantares conforme
roteiro com bebidas limitadas;
- Hospedagem em hotéis previstos ou similares, com banheiro priva8vo e taxas incluídas;
- Traslados aeroporto / hotel / aeroporto em serviço priva8vo com assistência em inglês;
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- Caminhonete para transporte das bagagens;
- Traslado às visitas ins8tucionais;
- Entrada em todos os monumentos citados;
- Palestra orienta8va em Delhi;
- Subida em elefante ao Amber Fort em Jaipur (sujeito a disponibilidade devido ao tempo máximo
dos elefantes fazerem o trajeto);
- Aula de yoga em Jaipur;
- Aula informal de fotograﬁa;
- Safari em Jeep aberto à Vila Samode;
- Passagens aéreas nos trechos internos, com emissão e entrega no local pelo guia;
- Passagem em trem super-rápido, com emissão e entrega no local pelo guia;
- Transporte de duas malas tamanho médio por pessoa;
- Boas-vindas com bebida não-alcoólica no hotel em Delhi e Jaipur;
- Guia brasileiro e guia local com idioma espanhol ou português;
- Guias locais nas visitas;
- Gorjetas aos motoristas e guias locais;
- Seguro viagem para o período de 11 dias (28 de fevereiro a 10 de março de 2017)

ROTEIRO COMPLETO:
1º Dia – 28 de fevereiro – BRASIL / CIDADE DE CONEXÃO / DELHI
Embarque em voo para a cidade de conexão prevista. Chegada e apresentação para embarque voo
com des8no a Delhi. Noite a bordo.
2º Dia – 01 de março – DELHI
Chegada no aeroporto de Delhi e recepção pelo representante e traslado ao hotel. Acomodações
disponíveis a par8r de 14h. Restante do dia livre.
3º Dia – 02 de março – DELHI
Café da manhã em sala priva8va com palestra descontraída sobre costumes, crenças e caracterís8cas
do povo indiano. Em seguida, saída para “Old Delhi”. O passeio começa com uma visita ao Raj Ghat
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um memorial simples de Mahatma Gandhi. Em seguida veremos o Jama Masjid, uma das maiores
mesquitas da Ásia. Faremos um passeio bordo rickshaw que vai passar pelas ruas estreitas de
Chandni Chock também chamado de “Rua Prata”. Almoço no hotel es8lo buﬀet internacional. A
tarde, visitas ins8tucionais a conﬁrmar. A noite, saída para jantar de abertura no restaurante The
Spice Route no hotel Imperial – o restaurante está entre os 10 melhores da Índia. Especializado em
comida sul-asiá8ca. Retorno ao hotel.
4º Dia – 03 de março – DELHI
Pela manhã, saída para con8nuação da visita a cidade começando por “New Delhi”, que reﬂete o
legado dos britânicos que por ali passaram. O passeio a Delhi Imperial incluirá uma visita ao Qutub
Minar, que é a mais alta torre de pedra da Índia com 379 degraus da base até o topo e uma das
maiores estruturas islâmicas erguidas na Índia. Em seguida, visita ao túmulo de Humayun, precursor
do Taj Mahal. Veremos a imponente Porta da Índia, seguida do ediXcio do Parlamento e do
Rashtrapa8 Bhawan, residência do presidente. Retorno ao hotel e almoço no restaurante es8lo buﬀet
internacional. A tarde, visitas ins8tucionais a conﬁrmar.
5º Dia – 04 de março – DELHI / AGRA
Traslado à estação de trem em Delhi para embarque às 08h10 no Ga man Express – trem super
rápido – com des8no a Agra e chegada prevista para 09h50.
* A bagagem do grupo seguirá em caminhonete. Os passageiros devem embarcar ao trem somente
com uma bagagem de mão.
Recepção na estação e traslado direto para o Taj Mahal. Traslado ao hotel para check-in e
acomodação. A tarde, visita ao Forte de Agra. Jantar no restaurante do hotel es8lo buﬀet
internacional.
6º Dia – 05 de março – AGRA / FATEHPUR SIKRI / JAIPUR
Pela manhã, saída com des8no a Jaipur, visitando a rota Fatehpur Sikri, cidade construída pelo grande
imperador para ser a capital, mas logo abandonada devido à escassez de água. Logo após, chegada a
Jaipur. Almoço es8lo “lunch box”. Chegada ao hotel e a noite, jantar no hotel es8lo buﬀet
internacional.
7º Dia – 06 de março – JAIPUR
Pela manhã, visita ao Forte de Amber. A subida é feita em dorso de um elefante ou em jipe –
conforme a disponibilidade. Encontro com fotógrafo proﬁssional para uma aula informal de fotograﬁa
durante a visita pela cidade. Con8nuação ao Observatório Astronômico. Prosseguimento ao belíssimo
Hawa Mahal (Palácio dos Ventos). Retorno ao hotel no ﬁnal da tarde. À noite, traslado ao City Palace
para o jantar, especialmente montado para o grupo. Os passageiros se sen8rão como verdadeiros
imperadores e marajá Mughals. Retorno ao hotel.
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8º Dia – 07 de março – JAIPUR
Aula de yoga com incrível visual do nascer do sol no Rajastão. Após o café da manhã, saída para visita
em Jeep aberto à Vila de Samode, onde haverá o encontro com a cultura e costumes do povo do
deserto do Rajastão, que há centenas de anos vivem da mesma maneira. Almoço no Palácio de
Samode e retorno a Jaipur, com ônibus à disposição para passeios e compras pela cidade. Retorno ao
hotel.
9º Dia – 08 de março – JAIPUR / DELHI
Traslado ao aeroporto para embarque com des8no a Delhi. Chegada prevista para 14h25, podendo
ter alterações sem aviso prévio. Traslado ao hotel para day-use sem refeições inclusas. Traslado ao
aeroporto de Delhi em horário previamente combinado.
*Nesta manhã bem cedo as bagagens grandes seguirão em caminhonete para Delhi. Todos os
passageiros deverão embarcar somente com uma bagagem de mão. As malas grandes deverão estar
fechadas e prontas na noite anterior.
10º Dia – 09 de março – DELHI / CIDADE DE CONEXÃO / BRASIL
Fim dos serviços. Embarque em voo com des8no a cidade de conexão prevista e em seguida,
apresentação para reembarque à cidade de origem no Brasil.

V – FORMA DE PAGAMENTO E EFETIVAÇÃO DAS INSCRIÇÕES
Somente serão consideradas as inscrições feitas com o encaminhamento da Ficha de
Inscrição (anexa) via fax (61) 3201-9023 ou digitalizada para o inscricoes@anpr.org.br, com o
pagamento em até 4 (quatro) parcelas mensais e sucessivas, mediante autorização de desconto em
folha de pagamento (inclusa na ﬁcha de Inscrição), com vencimentos em janeiro, fevereiro, março e
abril de 2017.

VI – CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO / REEMBOLSO
A ANPR atua como organizadora do EINPR e contratante do serviço de terceiros, no Brasil e
no Exterior, vinculando-se os gastos feitos pela Associação ao total do grupo formado, por adesão, de
seus Associados. Assim, na hipótese de cancelamento serão devidos os seguintes valores, conforme
polí8ca de cancelamento destes terceiros:
- Cancelamento até o dia 29 de dezembro - o pagamento será de USD 40,00 referente a taxas
administra8vas;
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- Cancelamento até o dia 29 de janeiro - o pagamento será de 30% do valor do pacote, além de USD
40,00, referente a taxas administra8vas;
- Cancelamento a par8r do dia 30 de janeiro - o pagamento será de 100% do valor do pacote.
* O câmbio aplicável nos descontos será o do dia que a ANPR realizar o pagamento integral do
pacote à agência, independente de diminuição cambial nos meses de desconto.
* Possíveis acréscimos de valores referentes a conﬁrmação do pacote serão repassados aos
associados.

VII – TRANSPORTE AÉREO
As passagens aéreas – Brasil/Índia/Brasil – são de responsabilidade exclusiva do
associado.
Caso preﬁra comprar a passagem aérea através de uma empresa de turismo, a ANPR
indica a empresa Casa Castro's Viagens e Turismo (fone: 55 11 3231-5297 / 3255-3145 / 3256-2495 email: ccastros@terra.com.br), pela boa experiência com esta empresa em edições anteriores. Procure
Alcindo e informe que é do grupo de Procuradores da República.

VIII – TRASLADOS
Os traslados entre o aeroporto internacional de Delhi para o hotel e do hotel em Delhi
para o aeroporto internacional estão inclusos no pacote (com assistência em inglês).
Para os traslados internos está incluído também veículo para transporte das bagagens
separadamente. Isso proporcionará a possibilidade do grupo viajar os trechos internos em trem e
avião sem se preocupar com excessos de bagagem.

IX – INFORMAÇÕES IMPORTANTES – de responsabilidade do associado:
1. Não entra no País sem a vacina de FEBRE AMARELA – CERTIFICADO INTERNACIONAL-, que
deve ser providenciada até 15 dias antes do embarque.
Para obter o cer8icado internacional acesse: h`p://www.anvisa.gov.br/viajante/
Faça o pré cadastro no link acima e em seguida se dirija ao Centro de Orientação para a saúde do
viajante mais próximo, munido de seu cartão de vacinação (já atestando que você foi vacinado contra
febre amarela no Brasil).
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Para a emissão do Cer8ﬁcado Internacional de Vacinação ou Proﬁlaxia, é imprescindível a presença
Xsica do interessado, uma vez que a emissão está condicionada à assinatura do viajante.
Para ter mais informações, indicamos a consulta no link da ANVISA.
2. O passaporte deve ter validade de 6 meses após a data de retorno ao Brasil.
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