Info Pack 2

Salvador / Bahia
12 a 14 de outubro de 2012

Queridos amigos CISVianos,
Saravá!
Todo mundo já sabe que de 12 a 14/10/2012 o foco de todos os CISVianos
será a 25ª Edição do Encontro Nacional do CISV Brasil, quando
celebraremos as Bodas de Esmeralda do CISV Brasil e as Bodas de Prata do
Chapter Salvador.
A delegação soteropolitana que esteve na 24ª Edição do Encontro Nacional
do CISV Brasil, realizado, em 2011, na terra dos nossos amigos joseenses, se
preparou com muito carinho para participar da passagem do bastão e
divulgar o Info Pack 1. Vão algumas fotos deste momento tão significativo:

Acima, uma foto da delegação completa. As próximas fotos representam os
diversos momentos da delegação baiana durante o Encontro Nacional de
2011, no Chapter da terra do avião:

COORDENAÇÃO DO ENCONTRO NACIONAL
Veja bem, para enviar documentos e tirar qualquer dúvida sobre o evento
deverá ser usado o e-mail encontronacional@cisv.org.br. O Coordenador do
Encontro Nacional é Eduardo Mattedi e será o responsável pelo referido email. Disponibilizamos também os telefones (71) 9938-4255 e (71) 99897375 para este contato. Além disto, ainda podem encontrá-lo no skype:
emattedi. No “feicibuqui” ele tem duas contas, mas só verifica uma vez por
mês (uma das contas), portanto, não recomendamos o contato através desta
parafernália moderna, pois pode demorar dois meses para obter resposta.
DELEGAÇÕES
O Líder da Delegação do Chapter, o Babalorixá (a Ialorixá), ou qual nome
queiram dar ao (à) pobre coitado (a), deverá fazer contato com o Chapter
Salvador em nome de seu Chapter, para enviar a Planilha de Participação no
Encontro Nacional até o dia 25/08/2012, pois 31/08/2012 é o prazo final
que o hotel nos concedeu para informar o número de quartos necessário
para o Encontro. Estaremos abertos (lá ele ... não podia faltar) para
analisarmos os casos excepcionais, mas após esta data não poderemos
garantir nenhuma vaga em função do deadline acertado com o Hotel.
Consideraremos inscritos os constantes na referida Planilha de Participação
no Encontro Nacional, enviada por cada Chapter, aliado ao envio do
comprovante de depósito para o e-mail do Coordenador do Encontro
Nacional. Espia só, não aceitaremos inscrições independentes. Os sócios do
CISV Brasil, seus Chapteres, são responsáveis pelas inscrições de seus
membros. Enviaremos confirmação da inscrição aos Chapteres via e-mail,
anexando o recibo referente ao depósito. O Hotel terá uma ala reservada
para o CISV, na qual só entrarão os inscritos regularmente, conforme
informações contidas nos Info Packs.
Cada participante deverá trazer impressa a Ficha de Saúde e a Ficha Legal
(disponíveis na Aba Formulários/Manuais, encontrada no lado esquerdo do
site da Biblioteca do CISV Brasil: http://biblioteca.cisv.org.br). A entrega
do Kit de participação do Encontro Nacional está condicionada à entrega
destas fichas devidamente preenchida e assinada.

QUANDO
De 12 a 14 de outubro de 2012.
Sugerimos que chegue a Salvador em 11/10/2012 devido à necessidade
irresistível de não perderem a nossa primeira confraternização. Pronto,
contamos: não vai haver jantar. Teremos um coquetel regado a uma boa
música, com o microfone aberto para os ousados e intrépidos cantores de
chuveiro, que rolará das 20h30min horas até às 23h30min. Assim, quem não
chegar até este horário e estiver querendo comer um quitute baiano
(acarajé com pimenta ou outras opções), sugerimos fazer um lanche no
Aeroporto ou utilizar o serviço de quarto do Hotel.

COMO CHEGAR
O Aeroporto Internacional de Salvador - Deputado Luís Eduardo
Magalhães é a melhor opção para virem a Salvador. Chegar por aqui é muito
fácil, pois há muitas opções de horários e companhias aéreas.

TRANSLADOS
O Hotel onde será realizado o Encontro Nacional fica a cerca de 10 minutos
do nosso Aeroporto, e a exatos 8 km em pista que dificilmente fica
engarrafada. Informamos que as empresas de taxi COMTAS e COMETAS
são as credenciadas junto ao nosso Aeroporto. Atualmente, uma corrida de
taxi do Aeroporto ao Hotel, através de um destas duas empresas, custa
R$42,57.
Caso necessitem de ônibus ou vans, indicamos a seguinte empresa, que
normalmente atende as demandas do Chapter SSA:
RNB Viagens e Turismo Ltda.
Tel.: (71) 3264-1047 / (71) 9981-8979
Site: www.rnbturismo.com.br
Email: info@rnbturismo.com.br

LOCAL
Catussaba Resort Hotel
Alamedas da Praia, Itapuã, Salvador, Bahia, Brasil, CEP: 41.600-460
Tel.: (71) 3374-8000
Site: www.catussaba.com.br
Vejam o site do Hotel. A bela paisagem da praia torna o Catussaba Resort
Hotel ainda mais encantador.
Permanências adicionais devem ser acertadas diretamente com o Hotel,
embora, desde já, o Coordenador do Encontro Nacional se coloca à
disposição para ajudá-los em qualquer negociação necessária.

CHECK-IN E CHECK-OUT
É simples:
O check-in será no dia 11/10/2012 a partir das 14h00min.
O check-out será no dia 14/10/2012, até às 12h00min.

CUSTO DO ENCONTRO
Opção A – Quarto Individual: R$1.350,00
Opção B – Quarto Duplo: R$1.000,00
Opção C – Quarto Triplo (apenas para os Júniores): R$850,00
Opção D – Sem Hospedagem: R$650,00
Opção E – Acompanhante com Hospedagem: R$700,00
Opção F – Participação apenas na Festa de Confraternização: R$100,00

Devido a pouca disponibilidade de quarto triplo no Hotel, aliado à
necessidade de atendermos à moção de 2007, que determina que todos os
Encontros Nacionais do CISV Brasil tenham um valor diferenciado para
júniores, sendo de no mínimo 15% inferior ao valor ordinário, os quartos
triplos estarão reservados para os representantes do nosso glorioso JB.
Caso algum representante do JB queira ficar em quarto individual ou duplo
pagará o valor como se fosse sênior.

O QUE ESTÁ INCLUÍDO NO CUSTO DO ENCONTRO
- Hospedagem de acordo com o plano escolhido;
- Café da manhã e almoço nos dias 12, 13 e 14/10/2012;
- Coffee-breaks pela manhã e à tarde nos dias 12 e 13/10/2012;
- Coquetel no dia 11/10/2012;
- Jantar no dia 12/10/2012;
- Festa de Confraternização no dia 13/10/2012; e
- Kit de participação do Encontro Nacional.
Aquele que estiver inscrito como “acompanhante” não participará do
Encontro Nacional. Em função disto, não receberá o Kit de participação; não
terá acesso à área onde ocorrerá o evento e não terá direito aos coffeebreaks. E o que é que pode? Pode fazer as refeições no hotel junto com
todos os participantes, bem como desfrutar do Coquetel e da Festa de
Confraternização sem nenhum custo adicional (além de ter acesso a toda
infraestrutura oferecida pelo hotel, é claro!). Mas, vejam bem, só
aceitaremos acompanhantes inscritos pelos Chapteres, que são os sócios do
CISV Brasil.

FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO
Não é segredo para ninguém que o baiano é pura festa, portanto, aguardem
notícias da festa no próximo Info Pack. Só garantimos uma coisa: ninguém
vai querer ficar na plenária até não sei lá que horas quando a festa começar
a rolar!

PAGAMENTO
Embora tenhamos informado no Info Pack 1 que os depósitos deveriam ser
feitos até 31/08/2012, alteramos esta data para até 25/08/2012, pois
31/08/2012 é o prazo final que o hotel nos concedeu para informar o
número de quartos necessário para o Encontro.
O pagamento deverá ser realizado, com indicação em centavos do DDD da
cidade do Chapter pagante, na seguinte conta:
Convivência Internacional de Jovens
Banco: 237 – Bradesco
Agência: 3673-0
Conta Corrente: 23.397-8
CNPJ: 16.301.889/0001-87
Solicitamos que o (a) Líder da Delegação do Chapter envie por email uma
cópia do depósito ao Coordenador do Encontro Nacional. A confirmação da
inscrição de cada delegação será realizada através de email do Coordenador
do Encontro Nacional para o (a) Líder da Delegação do Chapter, anexando o
recibo referente ao depósito.
O Chapter de Nosso Senhor do Bonfim, Padroeiro de Salvador, situado ao
largo da Baía de Todos os Santos, irá sempre se lembrar de todos que por
aqui estiveram!
Axé!
Comitê de Organização do Encontro Nacional de 2012.

CONTATOS
Coordenador do Encontro Nacional 2012:
Eduardo Mattedi e Silva
Email: encontronacional@cisv.org.br
Telefone: (71) 9938.4255 / (71) 9989-7375
Secretaria do Chapter Salvador:
Silvana Mendes de Mattos
Email: officessa@cisv.org.br
Telefone: (71) 9935.2415
Comitê de Organização do Encontro Nacional 2012:
Ana Custódia Costa Blanche
Daniela Fonseca Moura
Djalma Castro de Amorim Júnior
Flávia Andréa de Castro Rocha
Hugo Macêdo Torres
Kátia Dumaresq Carvalho Machado de Souza
Sonayra Karine Matos Campos
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