Olá queridos amigos cisvianos!
Estamos a todo vapor com os preparativos para a 24ª edição do
ENCONTRO NACIONAL do CISV BRASIL!
Este info-pack contém informações antigas e informações adicionais,
apresentando a cidade de São José dos Campos, o hotel que sediará o Encontro
Nacional, a festa, e outros detalhes importantes.

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS... VOCÊ SABE ONDE FICA?
São José dos Campos é um município
brasileiro do estado de São Paulo, fundado em
27 de julho de 1767. Atualmente tem 615.871
habitantes, distribuídos em uma área de
1.099,60km².
Localizado no Vale do Paraíba, é um
importante tecnopolo bélico, metalúrgico e sede
São José dos
do maior complexo aeroespacial da América
Campos
Latina.
Estão instaladas na cidade importantes
empresas como Embraer (sede), Panasonic, Johnson & Johnson, General Motors (GM),
Petrobras, Ericsson, Monsanto, Mectron, entre outras. Possui importantes centros de
ensino e pesquisas como: o Comando-Geral de Tecnologia Aeroespacial (CTA), o
Instituto de Controle do Espaço Aéreo (ICEA), o Instituto Nacional de Pesquisas
Espaciais (INPE), o Instituto de Estudos Avançados (IEAV), o Instituto de Aeronáutica
e Espaço (IAE), o Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA), o Instituto de Fomento
Industrial(IFI), Centro de Computação da Aeronáutica de São José dos Campos
(CCASJ), o Instituto de Pesquisa & Desenvolvimento (IP&D), UNIVAP, UNIP, UNIFESP,
ETEP, FATEC e UNESP.
Ná decada de 20 foi centro de tratamento para Tuberculose, devido as condições
climáticas favoráveis. Dos 7 sanatórios construídos para esse fim, o mais conhecido é o
Sanatório Vicentina Aranha.
Possui 2 parques: o Santos Dummont, que possui
42.000m², tem duas escolas infantis (uma delas
para crianças especiais), áreas de lazer, e nos
jardins, em exposição um avião Bandeirantes,
sondas espaciais feitas pelo INPE, e uma réplica
do avião 14 BIS.

E o Parque Roberto Burle Marx, com
516.000m², mais conhecido como Parque da
Cidade, onde antigamente funcionava a
Tecelagem Parayba.

O cartão postal de São José dos Campos é o
Banhado, uma área de proteção ambiental de
4.32 milhões de metros quadrados, localizado em
frente ao centro da cidade.
Para conhecer mais sobre a cidade, visite o site da prefeitura municipal: http://www.sjc.sp.gov.br/turista.aspx

COMFORT HOTEL
O Comfort Hotel fica situado na Rua Presidente
Bernardes, no 73 – Jardim Paulista. Fica próximo da
principal via de acesso à cidade (Rodovia Presidente
Dutra, mais conhecida como Via Dutra), Paço Municipal e
principais avenidas da cidade. Fica a 5 minutos da
Rodoviária Nova de São José dos Campos (Terminal
Rodoviário Frederico Ozanan) e do Centervale Shopping.
O hotel possui bussiness center, fitness center,
piscina,
sauna,
lobby-bar,
estacionamento
com
manobrista (30 a 40 vagas para hóspedes), room-service até as 23h,
restaurante com buffet variado e um café da manhã que é considerado o
melhor do Vale do Paraíba. No almoço e jantar serão servidos água,
refrigerante e sucos. Se alguém preferir outra opção, deverá acertar o consumo
diretamente com o hotel.
Os quartos são equipados com ar condicionado, cofre eletrônico para
documentos, frigobar, aquecimento central, TV a cabo e pontos de internet.
Para a realização do nosso evento utilizaremos o centro de eventos do
hotel, que conta com 4 salas (dentre elas a sala de convenções com capacidade
para 250 pessoas) e mais uma sala de apoio.
Como chegar? Entrar na saída 149 da Rodovia Presidente Dutra (vindo de
São Paulo), seguir pelo anel viário sentido centro até o viaduto da Prefeitura de
São José dos Campos. Converter a direita no viaduto e já avistará o hotel.
Aqui está o link para ver o mapinha: http://maps.google.com.br/maps?hl=pt-BR&tab=wl

O check-in será no dia 06/10 a partir das 14 horas. O hotel nos
concedeu uma tolerância de chegada para o jantar, portanto, aqueles
que fizerem check-in até as 20h30 terão direito a jantar. Após esse
horário, poderão utilizar o serviço de quarto, a ser acertado diretamente
com o hotel.
O check-out será no dia 09/10, até as 11h30.

A FESTA
Neste ano de 2011 o CISV completa 60 anos de existência, e o chapter de
São José dos Campos, 20 anos.
Para celebrarmos este evento em grande estilo, com muita alegria, música
e diversão, preparamos uma glamourosa...

Festa de Gala
A festa acontecerá no dia 08/10, a partir das 21h, e será realizada no
centro de convenções do Hotel Di Giulio, localizado na Avenida Benedito
Matarazzo – 12109 (http://maps.google.com.br/maps?hl=pt-BR&tab=ll).
Teremos transporte para ida (com 2 horários pré-definidos: 20h30 e 21h)
e volta da festa (com 2 horários pré-definidos: 1h30 e 2h30). O hotel
disponibilizará 30 vagas de estacionamento para quem estiver de carro, porém
esse número poderá sofrer alterações devido à movimentação de hóspedes do
hotel.
O coquetel e jantar serão servidos das 22h30 até a 00h30. Após esse
horário, o consumo individual será cobrado e acertado diretamente com o
hotel.
O traje obrigatório é Black-tie. Portanto moças e moços estejam muito
elegantes! 
A venda dos convites avulsos será feita até o dia 20 de setembro, com a
tesouraria do chapter de São José. O valor dos mesmos é de R$90,00 (noventa
reais). Quem quiser convites envie e-mail para financesjk@cisv.org.br
solicitando o número de convites desejados (no máximo 2 por pessoa) e os
nomes dos destinatários dos convites, e enviando junto do mesmo uma cópia
do comprovante de pagamento (os dados da conta para depósito estão no final
deste info-pack). A retirada do convite será feita durante o EN, com Andréa, na
secretaria, mediante confirmação do pagamento.

RELEMBRANDO...
INSCRIÇÕES
Não esqueçam de preencher corretamente e enviar a Planilha de
Participação no EN e Divisão de quartos até o dia 09/09/2011,
para o e-mail encontronacional@cisv.org.br, pois é o prazo final que o
hotel nos concedeu para providenciar o número de quartos necessário.
Cada participante deverá preencher a Ficha de Inscrição online
(https://spreadsheets.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dEtic3pBTkl
Lb2dVODlFSnJFclBPcGc6MQ). A Ficha de saúde e a Ficha legal
(disponíveis na Biblioteca do CISV: http://biblioteca.cisv.org.br/forms.html)
devem ser preenchidas e enviadas junto com o comprovante de depósito
(seja pagamento à vista ou a primeira parcela do pagamento parcelado),
para o e-mail encontronacional@cisv.org.br.
Pedimos por favor, que nos mandem o mais rápido possível os
documentos solicitados acima, para que possamos acertar os últimos
detalhes de hospedagem no hotel e providências finais.
Assim que recebermos as fichas e o comprovante de depósito,
enviaremos confirmação da inscrição via e-mail.
Para aqueles que optarem pelo pagamento parcelado, pedimos que nos
envie o comprovante da segunda parcela no mesmo dia do depósito ou
no dia posterior, para controle da Tesouraria.
IMPORTANTE: As inscrições só serão efetuadas e confirmadas
mediante apresentação do comprovante de pagamento e envio de
todas as fichas solicitadas. Inscrições desacompanhadas destes itens
só serão validadas mediante envio dos mesmos.

PLANOS DE PAGAMENTO
Plano B: Inscrições após 30/08
Quartos
Sênior

Individual

Duplo

À vista: R$1080,00

À vista: R$920,00

Júnior

À vista: R$850,00

-

* Após essa data, os pagamentos serão somente à vista.

O que está incluído?

Hospedagem de acordo com o plano escolhido;
Café da manhã nos dias 07, 08 e 09;
Almoço nos dias 07 e 08;
Jantar nos dias 06 (para quem fizer o check-in até as 20h30) e 07/10;
2 Coffee-breaks nos dias 07 e no dia 08, sendo um pela manhã e outro à tarde;
Festa de confraternização no dia 08 de outubro, com duração de 4 horas, incluindo comidas e
bebidas, e transporte para a festa (ida e volta com horários pré-definidos).
Kit de participação do EN.

Plano C: Sem hospedagem
Sênior/Júnior

Diária
R$200,00

O que está incluído?
Almoço nos dias 07 e 08;
Jantar no dia 07/10;
2 Coffee-breaks nos dias 07 e no dia 08, sendo um pela manhã e outro à tarde;
Workshops e facilities do evento;
Festa de confraternização no dia 08 de outubro, com duração de 4 horas, incluindo comidas e
bebidas, e transporte para a festa (ida e volta com horários pré-definidos).
Kit de participação do EN.

DADOS PARA PAGAMENTO – EN e Convite da festa (Avulso)
O pagamento deverá ser feito por meio de depósito, na conta abaixo, e a
cópia
do
comprovante
deve
ser
enviada
para
o
e-mail
encontronacional@cisv.org.br.

BANCO DO BRASIL
Agência: 2513-5
CC: 7790-9
Favorecido: Convivência Internacional de Jovens – CISV São José dos Campos
CNPJ: 00.666.093/0001-98

Por enquanto é isso pessoal...
Esperamos por vocês!!!!

