REUNIÃO DE IMIGRANTES 2016
MONROE HOTEL, 09 de agosto de 2016

Todos os expatriados libaneses e imigrantes estão convidados

O Conselho Internacional de Negócios Libanês (Lebanese International Business Council, LIBC), foi
criado em 1999, como uma organização sem fins lucrativos com o objetivo de unir executivos libaneses
de todo o mundo, que visa criar uma plataforma para oportunidades de negócio, promover as indústrias e
as empresas libanesas; e dar voz unida às comunidades libanesas no exterior para incentivá-las e
influenciá-las a participar de negócios e decisões políticas e sociais em seus países de acolhimento.

Aproveitando o grande sucesso das conferências Planeta Líbano anteriores, o LIBC se orgulha de
organizar o Encontro dos Imigrantes 2016 a ser realizada no dia 09 de agosto de 2016 no Monroe
Hotel das 9h30 às 14h00, seguido de excursões para locais históricos do Líbano.

Esse evento anual é uma manifestação de novas visões, antigas esperanças e genuíno desejo de um novo
Líbano através da disponibilização de um espaço para a criação e o desenvolvimento de laços libanointernacionais com o objetivo de conceder uma oportunidade para a Diáspora Libanesa criar uma rede
em conjunto, trocar informações, explorar possibilidades para promover produtos e seviços libaneses, e
compartilhar as discussões sobre questões vitais tais como o direito de voto dos imigrantes.

Em nome do libanês Conselho Internacional de Negócios (LIBC), gostaríamos de convidá-lo a
compartilhar seus conhecimentos nesse seminário a ser realizado em Beirute, em 09 de agosto de 2016.
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Contamos com a sua participação nesse evento e com a disponibilização de uma lista de participantes
confirmados, a fim de incluí-los na lista de participantes.

A agenda será enviada mais tarde

- Sessão Plenária I:
A - Naturalização para Imigrantes Libaneses
B- As Eleições e Direitos de Voto dos Imigrantes Libaneses
- Sessão Plenária II:
Política do Governo Libanês para encorajar e aumentar o turismo e rede de imigrantes libaneses

- Viagem:
- 10 de agosto de 2016 - Norte (Jetta, Byblos)

Agradeço o envio de sua resposta por e-mail antes de 15 de julho de 2016.

Favor confirmar a sua presença, enviando um e-mail para: info@libc.net ou libcenews@gmail.com ou
pelo telefone +961 1 366053.

Obrigado pela sua atenção.

Desejo-lhe uma ótima estadia e uma boa experiência nesse evento.

Ain Mreisseh–Ibn Sina street–Daouk Bldg. Le 77 Center – 4 th floor – Apt.: 401 Tel.: +961 1 366 053 Fax: + 961 1 377 059

www.libc.net - E-mail: info@libc.net or libcenews@gmail.com

Dr. Nassib Fawaz
Presidente do LIBC
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