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Re: Evento 18/09 - dúvidas e info im portantes
De: Mariana Lopes (manana@srcom.com.br)
Enviada: segunda-feira, 29 de setembro de 2008 12:10:01
Para: Herbert Hasselmann (herbert.iiasselmann@hotmail.com); Manana Lopes (mariana@srcom.com.br)

Oi Herbert,
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Com relação a montagem , precisam os entrar com o toldo dia 07/10, 3a feira, e os demais 
m ateriais/equipam entos dia 08/10 pela manha. Outra questão importante: como vc sabe 
iremos fixar a lguns painéis de fotos nas portas que ficam  no corredor em volta da piscina... 
bem, precisamos ter estas portas fechadas e d isponíveis para que possamos fixar tais painéis 
no dia 09/10, 8h... Tb. ao longo do dia 09, iremos espalhar nosso m obiliário e afinar detalhes 
de montagem, portanto precisam os ter a área livre pra gente montar, o que significa a retirada 
dos cavaletes e a liberação deste espaço a partir do dia 08/10 a noite...

Por favor, me confirm e se está tudo ok...

Bjs.

Herbert Hasselmann escreveu:

Olá Mariana,

A partir das perspectivas do projeto tomam os as providências junto ao IPHAN. Peço 
que faça um contato com o Parque Nacional da Tijuca, pois existe uma taxa do 
IBAMA que deve ser paga.

Quanto a montagem gostaria de repassar as etapas, ok?

Qualquer dúvida é só ligar.

Att

Herbert

Date: Fri, 19 Sep 2008 12:24:22 -0300 
From: m ariana@ srcom .com .br
To: herbert.hasse lm ann@ hotm ail.com ; m ariana@ srcom .com .br 
Subject: Re: FW: Evento 18/09 - dúvidas e info im portantes

Oi Herbert,

Quanto a data do evento já está confirmada para dia 09/10.

Quanto a legalização, entendi em nossa última conversa que o próximo passo seria 
eu te encam inhar as perspectivas do projeto e vc encam inharia aos órgãos 
necessários.... certo?

Bem se for isso, segue anexo todas as v istas e a planta baixa....

Caso eu tenha que tom ar alguma outra providência, por favor me fale, ok?!?!

Bjs.

Herbert Hasselmann escreveu:
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