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6º ENAM – Encontro Nacional de Maestros – 2019 VILA VELHA – ES 

ENAM – Encontro Nacional de Maestros – movimento idealizado pela Diretoria Executiva 
do ENBO - Encontro Nacional de Bandas e Orquestras, apoiado pela ANBO – Associação 
Nacional de Bandas e Orquestras, com edições anuais desde 2013, criado a partir da visão 
e necessidade de fortalecer o relacionamento entre os maestros, na busca de fóruns 
específicos e dedicados às necessidades inerentes as atividades destes maestros. 
 
OBJETIVO - Proporcionar intercâmbio musical, crescimento pessoal e espiritual 
aos participantes. 
 
PUBLICO ALVO - Este evento é destinado aos Maestros, Maestrinas, auxiliares, 
vocacionados, respectivos cônjuges, incluindo-se às lideranças das igrejas a qual 
pertencem. 
 
PRINCIPAIS ASSUNTOS – Durante a realização deste evento, dedicaremos tempo e 

atenção para os seguintes temas: O papel da música na liturgia dos cultos, escolha de 

repertório, Cuidados com os trabalhos da igreja, Regência, Dinâmica de ensaios, 

Relacionamento entre Pastores, maestros e seus liderados (músicos), trocas de 

experiências, formação de uma orquestra de maestros. 

6º ENAM – 2019 VILA VELHA-ES  

Este ano nosso encontro será realizado em parceria com os maestros da Assembleia de 

Deus do Estado do Espírito Santo, sob a diretriz da Comissão Organizadora Nacional. 

Comissão Organizadora Local: Pastor e Maestro Jorge Melo e Diácono e Maestro Misael 

Figueiredo apoiados pela CADEESO - Convenção das Assembleias de Deus do Estado do 

Espírito Santo e Outros em Vila Velha – ES – Pastor Presidente Arnaldo Candeias. 

 

INFORMAÇÕES GERAIS 

1. Data: Dias 25 a 27 de outubro de 2019.  

2. Local: Sede da CADEESO – Convenção das Assembleias de Deus do Estado do Espirito 

Santo e Outros, Rua João Pedro da Silva s/n. CEP: 29119-430 

3. Tema: Despertai-vos!  

4. Base bíblica: "Por cujo motivo te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti pela 

imposição das minhas mãos." 2º Timóteo 1:6  

5. Preletores: Pr. e Maestro Nilton Didini Coelho, Maestro Eliezer Geraldi e Adriano Lucas. 

6. Inscrições: A inscrição contempla o crachá (ou pulseira de identificação), as refeições 

servidas no período do evento e o certificado de participação. 

7. Procedimentos para a realização das inscrições: Acesse nosso site www.enbo.com.br, 

realizadas pelos Maestros e estes devam inscrever seus respectivos acompanhantes.  

Caso este maestro ou responsável não tiver cadastro no site, siga os passos abaixo: 

• Acessar o nosso site www.enbo.com.br, procurar os campos de LOGIN/SENHA e 

realizar o cadastro,  

• Localize o campo “Criar conta” clicar em “Criar conta (enviar)”. 

http://www.enbo.com.br/
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• Preencha os dados solicitados e aguarde a aprovação do site. Você irá receber um 

e-mail com a validação do seu cadastro (no site) e senha. 

• Quando tiver com o acesso (logado no site), acesse a aba azul ENCONTROS, 

escolha a opção ENAM-Maestros, ano 2019 e escolha as opções conforme abaixo: 

• Na aba “Sobre o Evento ENAM-2019 Vila velha ES”, consta maiores 

informações referente ao evento. 

• Na aba “Inscrição ENAM-2019 Vila velha ES”, abrirá os campos para 

preenchimento de seus dados e de seus acompanhantes. 

• Para inscrições de acompanhantes, após lançar a sua inscrição, retorne ao 

campo “enviar novo formulário” na mesma página, para inscrever novos 

participantes que irão com você!  

8. Forma de pagamento:  

a. Taxa de inscrição* - No ato do lançamento da sua inscrição no site! 

✓ Inscrições lançadas até 20/09/2019 R$ 120,00 

✓ Inscrições lançadas após 21/09/2019 e até 05/10/2019 => R$ 150,00 

b. Hospedagem em alojamento da igreja – A igreja anfitriã oferece até 50 vagas em cama 

simples e outras 100 vagas em colchão no chão, sem custos extras. Assinalar esta 

opção na sua inscrição caso necessite de hospedagem neste alojamento. Levar roupa 

de cama e de banho. Importante: Os quartos serão organizados em MASCULINO e 

FEMININO não haverá acomodação para casais! 

c. Hospedagem na rede hoteleira – Ver lista de hotel anexo no campo de inscrição do site. 

Valores aproximados, variam de R$ 80,00 a 180,00 para quartos individuais e de 

R$120,00 a 210,00 a diária do quarto de casal. Negociações e reservas devem ser 

realizados diretamente com os hotéis citados na lista existente no site, campo de 

inscrição, os hotéis listados são os mais próximos do centro de convenções. A comissão 

organizadora apenas fez contato e solicitou uma pré-reserva para atendimento a este 

evento, não se responsabilizando pela garantia das vagas. 

9. Acompanhantes*: Importante saber que os acompanhantes seguirão os mesmos critérios 

estabelecidos para os maestros, exceto: 

Valores da taxa de inscrição: 

a. Crianças acima de até 10 anos, considerar: 

✓ Taxa de inscrição – isento  

✓ Hospedagem no alojamento - isento e Alimentação – isento 

✓ Hospedagem em hotel, seguir as regras e condições de valores do Hotel. 

b. Acompanhantes adultos:  

✓ Taxa de inscrição – R$ 120,00 até 20/09/2019 e R$ 150,00 após o dia 21/09/2019. 

✓ Hospedagem e alimentação no alojamento – isento (apenas o valor da inscrição) 

✓ Hospedagem em hotel, seguir as regras e condições de valores do Hotel. 

 

10. Limite MÍNIMO e MÁXIMO de PARTICIPANTES:  

• Mínimo de 60 participantes para realização do evento. 

• Capacidade máxima no local, até 150 participantes. 

 

11. Abertura de vagas e procedimentos: 
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a. Inscrições estarão liberadas no site a partir do dia 05 de setembro de 2019, 

permanecendo abertas até o dia 05 de outubro de 2019, às 23h. Obs.: As inscrições dos 

acompanhantes devem ser realizadas no mesmo período. 

b. Os Maestros serão comunicados da abertura das inscrições, via rede social ou por e-

mails enviados diretamente do site para toda a base cadastrada. 

c. Os dados bancários para pagamento dos valores das inscrições estarão disponíveis 

junto aos campos de inscrição, ou ainda conforme abaixo:  

• CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 

• Agência: 1338 

• Operação: 003 

• Conta Corrente: 1777-4 

• Em nome de: IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS. 

• CNPJ: 01.158.211/0001-10 

 Realizado o depósito, pedimos enviar cópia do comprovante para os e-mails abaixo: 

secretaria@enbo.com.br, robertrompete@hotmail.com,  

É imprescindível o envio do comprovante para os e-mails citado acima, única forma de 

validar e consolidar as informações de depósitos. Não enviar comprovantes por WhatsApp, 

somente por e-mail. 

d.  Vagas limitadas! A comissão organizadora local acompanhará o lançamento das 

inscrições no site www.enbo.com.br e comunicará o encerramento das vagas para os 

inscritos com opção marcada para alojamentos, caso complete as vagas existentes. 

e. Em caso de desistência, os valores referentes à inscrição depositados ficarão como 

doação em prol do evento, o que se faz de comum acordo e nos termos de aceite na 

inscrição. Não haverá devolução dos valores depositados.  

f. O não pagamento integral dos valores de inscrição até a data estipulada neste 

regulamento, resultará em cancelamento da participação no evento.  

g. Os casos omissos deverão ser tratados entre comissão organizadora local e comissão 

nacional. 

 

12. TERMO DE COMPROMISSO - Os maestros que se inscreverem assumirão os seguintes 

compromissos: 

a. O Maestro deverá apresentar carta de apresentação de sua igreja de origem e participar 

das palestras, do concerto e de todas as atividades propostas pelo evento. 

b. A regência dos hinos, por questões didáticas, será definida no momento do ensaio. 

c. Traje para o concerto no Domingo pela manhã:  

• Masculino - Terno preto completo: camisa branca e gravata ENAM, sapato preto.   

• Feminino - Vestido longo preto e lenço ENAM.  

d. Todos os maestros e acompanhantes que tocam, deverão trazer seus instrumentos 

(com exceção aos instrumentos da base: bateria, teclado, baixo e etc.) Uso de pasta 

individual ou no máximo compartilhado sendo o mesmo instrumento. A comissão local 

disponibilizará uma estante para cada dois maestros do mesmo instrumento, mas se 

puderem, poderão trazer suas estantes. 
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e. Atentar para despesas extras, no caso de atividades ou passeios sugeridos para os 

acompanhantes. 

  

13. Considerações gerais: 

 

a) O auditório do Centro de Convenções tem capacidade para receber o número de até 

150 participantes. 

b) Estrutura de som, computadores (lap top) e data show no evento, será cedido pela igreja 

hospedeira, vídeo e filmagem a definir conforme recursos obtidos pela comissão 

organizadora local. 

c) Casos atípicos devem ser tratados diretamente com a comissão organizadora local e 

validados pela comissão nacional. 

Pedimos que nos ajude a interceder em prol do ENAM VILA VELHA ES 2019! Deus vos 

abençoe! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ver Anexo 01 – Programação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Regulamento 6º ENAM/2019                                  ENBO Brasil 
 

 
8 de agosto de 2019 

 

 

Anexo 01 

 

PROGRAMAÇÃO ENAM-2019 Vila Velha ES /Horário de Brasília/DF (sujeita a alterações) 

 

Dia 25/10 sexta: 

13:00 – Check-in para quem ficar nos hotéis e recepção/acomodação para quem ficar no 

alojamento da sede da Convenção. 

18:00 – Dinâmica de abertura com todos os participantes, no salão social da sede da 

CADEESO – Convenção das Assembleias de Deus do Estado do Espirito Santo e Outros, 

Rua João Pedro da Silva s/n Vila Velha - ES 

19:00 – Abertura/Apresentação dos participantes/Devocional 

          – Ministração da Palavra 

          – Jantar 

          – Revelação do Amigo Secreto 

 

Dia 26/10 Sábado: 

07:30 – Café da manhã 

          – Palestra 01 

12:00 – Almoço 

13:30 – Mesa redonda 6º ENAM 2019 – Temas iniciais coletados previamente durante o 

período das inscrições. 

          – Palestra 02 

          – Ensaio e prática de ensaio - Orquestra de Maestros 

19:30 – Jantar 

          – Livre 

 

Dia 27/10 Domingo  

07:00 – Café da manhã 

          – Palestra 03 

          – Planejamento estratégico ANBO/ENBO/ENAM 

          – Apresentação da Orquestra de Maestros* 

          – Entrega de certificados 

12:00 – Encerramento/ Almoço 

 

*Atenção para o uso de uniforme nesta data conforme item “12 c” do regulamento 

 

Para os acompanhantes, serão indicados posteriormente, após encerramento das inscrições, 
conforme a quantidade de pessoas, sugestões de atividades e/ou visitação aos pontos 
turísticos da cidade, entre eles: Fábrica da Garoto, Praia de Itapuã, Praia da Costa, Praia 
Secreta e a Praia de Camburi (Vitória ES). Como sugestão de visita com todos os 
participantes, maestros e acompanhantes, a comissão sugere no domingo, na parte da tarde, 
para os que não retornarem e que tiverem tempo livre, visitar o Morro da penha e/ou o Morro 
do Moreno. 

 


