
 MUNAMUNDI 

                               Prof. Munier Abrão Lacerda (Muna)  

“CURTINDO AS MARAVILHAS DO MATO GROSSO DO SUL”  
** SORTEIO para DIRETORES, COORDENADORES e PROFESSORES de instituições de ensino ** 

Produtos do pacote do Sorteio - Para 02 pessoas (Se você fosse pagar esta viagem ela custaria 2 mil. Se ganhar                     
e não quiser viajar você poderá vender os prêmios ou repassar a terceiros): 

1. Um almoço na Churrascaria Nossa Querência - Aquela do Boizinho; 
2. Um jantar no Restaurante Lagoa - Peixe a Urucum; 
3. Um pernoite no OYO Palace Hotel* com café-da-manhã; 
4. Um pernoite no Pousada Pioneiro com ou Hotel Querência Pantananeira em Miranda; 
5. Um pernoite no PANTANAL SUL com três refeições e passeio*, a escolher 1 entre as opções abaixo: 

Pantanal Jungle Lodge (com Safari Fluvial) ou Lontra Pantanal Hotel (com Safari Fluvial) ou Pousada 
Xaraés (com 2 Atividades Rurais) ou Pousada São João Ecotur (com Focagem de Jacaré). 

 

Roteiro Sugerido para o passeio:
1º Dia - Em Campo Grande fazendo City Tour (opcional) para conhecer os lugares mais bonitos e legais da                   
“Cidade Morena”, aproveitando para montar um novo álbum fotográfico virtual; Almoço buffet completo na              
Churrascaria - “Aquela do Boizinho” - Nossa Querência; Jantar delicioso no restaurante Lagoa, onde será               
servio um dos mais apreciados pratos regionais o “Pintado a Urucum” e hospedagem (opcional) no OYO Palace                 
Hotel* (disponível até fevereiro/2021); 
 
 

2º Dia - Após café da manhã no hotel* saída para passeio pela Estrada-Parque de Piraputanga (Serra de                  
Maracajú), passando por Aquidauana (Pantanal do Rio Aquidauana) e pernoitando em Miranda (Pantanal do              
Rio Miranda) no Hotel preferido para uma boa noite de sono; 
 

3º Dia - Após café da manhã saída para a Região do Buraco das Piranhas - Morro do Azeite - Região do Passo                       
do Lontra, Pantanal do Rio Miranda e Pantanal do Rio Abobral já no Município de Corumbá, vislumbrando as                  
novas paisagens, fauna e flora pela Estrada-Parque Pantanal até chegar na sua pousada preferida. Recepção e                
acomodação em apt. duplo, almoço e jantar inclusos, pernoite em meio a Reserva da Biosfera - Pantanal; 
 
 

4º Dia - Após café da manhã saída para um Passeio com guia local, conhecendo um pouco da cultura e natureza                     
que faz deste ambiente um local visitado por turistas do mundo todo, aventure-se e vislumbre-se com o “nosso                  
quintal”. Retorno para a sua cidade, ou realização de programação opcional. 
 

Inclui: 5 (cinco) produtos descritos e numerados acima, seguro viagem e uma garrafa de champagne.  
Não inclui: Tudo o que não estiver descrito como incluso, transporte, despesas pessoais, bebidas, refeições               
extras, programação e atividades opcionais. 
Conheça também outros opcionais: Fazenda Hi-Fish, Pousada Aguapé, Refúgio Ecológico Caiman, 
Consciência Ecológica Turismo, Brazil Eco Vip, Pioneiro Turismo, ALF Vans, Ferreira Bus, Pantanal Hotel, 
Projeto Salobra e Casa de Campo Charme da Serra (Bodoquena). 
 

Como participar do sorteio: Acesse www.munamundi.com.br, BAIXE os e-books City Tour em Campo             
Grande-MS e Pantanal Sul - GRATUITAMENTE, apenas veja seu conteúdo principal em primeira instância              
(não é preciso acessar links externos para o momento do sorteio) e faça a INSCRIÇÃO, simples assim. Depois                  
DEPOSITE uma contribuição para o prof. Munier (cpf 262.403.431-53) no valor de R$10,00 para incentivar o                
trabalho na elaboração de novos E-books Gratuitos (veja alguns dos pré-lançamentos no site), pode ser               
transferência via PIX é gratuito (novo sistema do Governo), a partir de 16 de novembro, para o Bco. do Brasil                    
Ag. 4336-2 / Op. 51 / CC nº 17736-9 ou Caixa Econômica Federal Ag. 2224 / Op. 013 / CC nº 57367-7.                      
Quarde o comprovante. 
Quando e Como será o sorteio: Dia 15.12.2020 em uma live será informado o(a) ganhador(a). Os prêmios do                  
sorteio poderão ser usufruidos separadamente ou em conjunto até 2021. Obs. Não havendo um mínimo de 200                 
adesões até 20.11, outros grupos ou público serão convidados, ou cancelaremos e devolverei o valor em 24h.                 
Baixe e guarde este documento para sua segurança. Campo Grande,  out.2020.  

Fones: (67) 9.9613-3135 – munamundi@gmail.com – www.munamundi.com.br 
Campo Grande-MS 

 

https://www.churrascariadoboizinho.com.br/
https://www.facebook.com/restaurantelagoacg/
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https://www.pousadapioneiro.com.br/
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http://pantanaljunglelodge.com.br/
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https://www.xaraes.com.br/
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http://www.pousadasj.com.br/
https://www.google.com/search?q=estrada+parque+piraputanga&sxsrf=ALeKk00YtDpvH_w6ogDXVsn1nyG0j0naYw:1603287881354&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjK2o_l6MXsAhUlJrkGHdfGD-8Q_AUoAnoECBYQBA&biw=1536&bih=722
http://www.aquidauana.ms.gov.br/?p=cidade
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https://www.google.com/search?q=estrada-parque+pantanal&sxsrf=ALeKk03OAM-tOv0nUL_wgqjFuOQwlqupPQ:1603291592172&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjtjMrO9sXsAhWHF7kGHeCqBK4Q_AUoAnoECB0QBA&biw=1536&bih=722
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https://www.youtube.com/watch?v=VajTZAdJ1uw
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http://www.munamundi.com.br/
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http://www.munamundi.com.br/

