16 e 17 de maio | São Paulo

“Roda mundo, roda gigante
Roda moinho, roda pião
O tempo rodou num instante
Nas voltas do meu coração...”
... “O tempo rodou num instante”... e já estamos próximos ao nosso primeiro Encontro de
Presidentes e Tesoureiros desta gestão.
Este ENPT foi planejado de forma a todos participarem, temos assuntos importantes para
discutir, por isto, preparem-se para uma “Roda Viva” de informações e atividades onde
podemos, além de trocar idéias e definir ações, aprender um pouco mais sobre esta estrutura
que acompanha as mudanças do mundo em que vivemos.
Temos certeza que será um momento importante para o desenvolvimento do nosso trabalho
no CISV.
Convidamos todos os Presidentes e Tesoureiros de Chapters a participar deste ENPT que, sem
dúvida, será um encontro memorável!
Rita Costa

Presidente CISV Brasil

LOCAL
Central Park Jardins
Alameda Ministro Rocha Azevedo, 523 - Jardins
(11) 30870100

Localização no mapa

http://www.hotel-sao-paulo.com/hoteis295-central-park-jardins/localizacao

- Hotel entrada dia 15/05 às 13h
saída dia 17/05 às 12h
- Encontro início dia 16/05 às 9h
término dia 17/05 às 14h
É importante que todos estejam presentes no início do encontro, às 9 horas do sábado.

AGENDA
SÁBADO
9h00 Highlights do CISV Brasil
11h00 Highlights dos Chapters
11h30 JNBM & JB South
12h ALMOÇO
14h Atividade Drácula
15h Programas nacionais
15h45 5 Years Hosting Plan
17h15 Coffee Break - Delícias Regionais
17h30 Novas regras para as logomarcas dos chapters
17h45 Tesouraria
18h15 Atividade - Workshops EN 2009

DOMINGO
9h Novo Conteúdo Educacional - Passport
10h AIM 2009, RTF (Regional Training Forum) 2010, AIM 2013 Brasil
10h15 Avaliação treinamentos norte/sul
11h Coffee Break
11h30 Risk Management
12h ENPT 2010 Participação dos chapters
12h30 Assuntos importantes (sugeridos pelos chapters)

INFORMAÇÕES IMPORTANTES
O valor do encontro será informado na próxima semana.
Confirmar presença até o dia 01/05 com Bernardo (bernardo.santana@cisv.org.br).
O pagamento será realizado diretamente à Tesouraria CISV Brasil.
Se for necessário utilizar recursos audiovisuais, por favor, enviar suas apresentações até o dia
12 de maio.
Envie-nos por e-mail uma foto sua com a idade entre 10 e 12 anos, usaremos em uma atividade.
Trazer algum lanche regional para o coffee break de sábado.
Os formulários que deverão ser preenchidos e entregues na reunião, estão sendo revisados, e serão enviados até o final da semana

Caso tenham alguma dúvida, entrem em contato conosco.
Este ano o encarregado pelo encontro será o Bernardo Santana
bernardo.santana@cisv.org.br

