12º ENCONTRO NACIONAL DOS LEITORES DO LIVRO DE
URÂNTIA – ANO 2017

TEMA:

“A EVOLUÇÃO DE URÂNTIA”

– (Parte III do L.U.)

a) Veja anexo 1 ”AGENDA”

DATAS:

1º dia :
2º dia :
3º dia :

LOCAL:

SÃO PAULO - CAPITAL

6a. Feira
Sábado
Domingo

17/NOV/17
18/NOV/17
19/NOV/17

18:00 - 22:00
08:00 - 22:00
08:00 - 13:00

CENTRO DE FORMAÇÃO DA SAGRADA FAMILIA
www.centrosagradafamilia.com.br

ENDEREÇO:

Rua Pe. Marchetti, 247 (travessa da Av. Nazaré)
Bairro Ipiranga – São Paulo - Capital
a) Veja anexo 2 “COMO CHEGAR”

COMO
PARTICIPAR:

HAVERÁ 2 FORMAS DE PARTICIPAÇÃO:
1- COM HOSPEDAGEM
2- SEM HOSPEDAGEM

a. Veja anexo 3 “HOSPEDAGEM”;
a. Veja anexo 4 “SEM HOSPEDAGEM”

QUALQUER DAS FORMAS REQUER INSCRIÇÃO:
a. Até dia 30/9/2017=
R$ 80,00 por adulto (+18 anos)
b. A partir 01/10/17 =
R$ 110,00 por adulto
c. Até 14 Anos
=
não paga
d. De 14 a 18 anos =
paga meia inscrição

COMO PAGAR:

POR MEIO DE DEPÓSITO OU TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA
i. veja anexo 5 “COMO PAGAR”

Anexo 1 “AGENDA”
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A AGENDA COMPLETA, COM TODAS AS PALESTRAS E PALESTRANTES SERÁ
DIVULGADA NOS PROXIMOS DIAS.
Para sua orientação, veja a programação dos horários em cada dia do evento. Esta
programação visa a auxiliar, principalmente aos participantes que não ficarão
hospedados, a fim de que estes possam planejar-se com relação a sua logística e
também quanto às refeições:
Dia 17/NOV/17 – Sexta Feira
CHECK IN - Aqueles que ficarão hospedados, poderão chegar ao Convento para
ocupar seus alojamentos a partir das 14:00 da sexta feira, não terão direito ao
almoço mas terão direito ao Jantar.
18:00 - 20:30
20:30 - 21:00
21:00 - 22:00

Jantar (Para hospedados + os não hospedados que adquirirem o Jantar) *
Abertura do 12º Encontro Nacional – Ano 2017
Palestra

Dia 18/NOV/17 – Sábado
07:00 - 08:00
08:10 - 10:35
10:40 - 11:00
11:00 - 11:45
12:00 - 13:00
13:00 - 15:45
15:45 - 16:15
16:15 - 18:00
18:00 - 19:00
19:00 - 20:00
20:00 - 22:00

café (Para hospedados + os não hospedados que adquirirem o Café) *
Palestras
Intervalo
Palestra
almoço (Para hospedados + os não hospedados que adquirirem o almoço) *
Palestras
Intervalo
Perguntas e respostas sobre qualquer tema do LU
Livre
Jantar (Para hospedados + os não hospedados que adquirirem o Jantar) *
QUIZ

Dia 19/NOV/17 – Domingo
07:00 - 08:00
08:10 - 10:00
10:00 - 10:20
10:20 - 11:20
11:20 - 12:00
12:00 - 13:00
13:00 - 16:00

* NOTA:

café (Para hospedados + os não hospedados que adquirirem o Café) *
Palestras
Intervalo
Palestra
Eleições
almoço (Para hospedados + os não hospedados que adquirirem o almoço) *
check-out

VEJA CONDIÇÕES DE AQUISIÇÃO DAS REFEIÇÕES NO ANEXO 4 – “SEM HOSPEDAGEM”

Anexo 2 “COMO CHEGAR”
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O Convento de FORMAÇÃO DA SAGRADA FAMILIA, está localizado na Rua Pe.
Marchetti 237, que é uma travessa da conhecida Av. Nazaré, no Bairro Ipiranga em
São Paulo – Capital, bem em frente ao Museu do Ipiranga.
Para os residentes de São Paulo e Região, que não pretendem ficar hospedados, o
acesso pode ser feito de Ônibus, Metrô + Ônibus, ou outros meios.
Aqueles que chegam de fora, por aeroportos ou rodoviárias, podem usar taxi, ônibus,
ônibus + Metrô;

METRO
Nas proximidades do Convento estão localizadas 3 estações de Metrô:
1- Estação Vila Mariana (a mais distante cerca de 2.000 metros)
2- Estação Alto Ipiranga (cerca de 1.600 metros) + Ônibus 9 minutos
3- Estação Santos/Imigrantes (21 minutos de caminhada – 1.500 metros)
Há ônibus que partem dessas estações e passam pelo convento com uma grande
frequência, de 6 em 6 ou de 10 em 10 minutos
Veja a melhor alternativa para o seu caso consultando o seu aplicativo preferido,
Waze, google map ou outro.

ESTACIONAMENTO
No convento há disponibilidade de estacionamento para até 18 vagas de carros,
gratuitamente. Informe-se para certificar-se de que elas já não estejam preenchidas.
De qualquer forma há 2 estacionamentos pagos nas proximidades.

CARONA
Esperamos ter muitos participantes de São Paulo. Se você pretende ir e vir com o seu
carro e pode dar carona, informe o seu trajeto para informarmos a outros
participantes que possam estar interessados na carona.

Anexo 3 – ½ “HOSPEDAGEM”

12º ENCONTRO NACIONAL DOS LEITORES DO LIVRO
DE URÂNTIA – ANO 2017
ALOJAMENTOS E PREÇOS
TIPOS DE ALOJAMENTO

NRO PESSOAS

DIARIAS

VALOR POR PESSOA POR DIA

07 SUITES INDIVIDUAIS

07

02

R$ 153,00

09 SUITES DUPLAS

18

02

R$ 140,00

05 SUITES TRIPLAS

15

02

R$ 140,00

20 QUARTOS DUPLOS

40

02

R$ 113,00

1- O preço é para cada diária por pessoa, portanto cada pessoa terá que pagar 2 diárias,
exemplo de 1 pessoa colocada em suíte dupla, 2 diárias de R$ 140,00 = total R$ 280,00 por
pessoa; Cada suíte dupla terá, então para o evento, um custo total de R$ 560,00;
2- A contagem da diária inicia-se no dia 17 sexta a partir das 14:00 com direito a jantar na sexta
e termina no domingo as 16:00 horas com direito a almoço no domingo;
3- No valor da diária estão incluídas todas as refeições (café da manhã, almoço e jantar)
4- É proibido levar alimentos de fora para serem consumidos no Convento.
5- IMPORTANTÍSSIMO:
a. As Suítes e quartos estarão equipadas com Roupa de Cama e Roupa de Banho limpas
para cada pessoa. As camas estarão feitas;
b. O convento não tem serviço de arrumação e limpeza de quartos e banheiros, durante
nossa permanência nos mesmos. Portanto é responsabilidade de cada um fazer a
própria cama. Se necessário trocar de roupas de cama ou banho, é só solicitar as peças
na recepção. Se necessária a limpeza de qualquer tipo, eles fornecem um Kit para que
possamos fazer a limpeza;
c. Nenhum dos alojamentos dispõe de TV ou Frigobar; as instalações são muito bem
arrumadas, mas são bem espartanas, nada de luxo;
d. Todas as camas são de solteiro, simples, normais e comuns. Em nenhum dos quartos
ou Suíte há camas de casal.
e. Os Quartos duplos estão divididos em 2 alas, uma masculina e uma feminina. O
Banheiro de cada uma dessas alas é comunitário. São banheiros grandes, dentro da
mesma área dos quartos, com 4 boxes de chuveiro e 4 boxes de Vasos sanitários cada;
Todos muito limpos e bem arrumados, com boa privacidade.
f. Leve o seu sabonete e o seu shampoo preferido, assim como o seu creme dental e
demais itens de higiene pessoal;

Anexo 3 – 2/2 “HOSPEDAGEM”
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6- TODAS AS RESERVAS DEVERÃO SER FEITAS DIRETAMENTE COM A UAB – ENVIE A
SUA SOLICITAÇÃO DE RESERVA PARA O EMAIL contato@urantia.com.br com todos
os seus dados e os de seus acompanhantes:
a. Nome completo;
b. Cidade ou Bairro de Origem;
c. Meio de transporte;
d. Data e hora prevista de chegada;
e. Aeroporto ou terminal - Local de chegada;
f. Data e hora prevista de Saída;
g. Aeroporto ou terminal - Local de partida;
h. Alimentação especial (exe.: Vegetariana ou dietas médicas);
i. Para crianças e adolescentes até 18 anos informe a idade;
j. Tipo de hospedagem desejada (Suíte simples, duplo, etc.);
k. Necessidades especiais, cadeirante, etc.;
l. No caso de alojamento compartilhado informe preferencia de colegas de
quarto, atenderemos se for possível;
m. Outras informações que julgue importante;
7- Sua reserva deverá ser primeiramente solicitada e se aprovada (dependendo da
disponibilidade) ela será confirmada após recebermos no mesmo e-mail o
comprovante do depósito ou transferência bancária. Veja no anexo 5 “COMO
PAGAR”.

Anexo 4 “SEM HOSPEDAGEM”
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Se você é residente em São Paulo e região e não deseja ficar hospedado no local do evento,
você poderá participar de nossas atividades diárias normalmente apenas lembre-se:
1- Sua logística de ida e volta tem um custo que se somado às suas refeições pode
justificar ficar hospedado;
2- Respeite os horários, especialmente os de inicio de atividades;
3- Você não poderá levar alimentos para o interior do Convento, mas você pode
adquirir as refeições que desejar participar, ou ainda alternativamente comer fora
do convento, ainda que isto seja um pouco complicado em função da logística
apertada de horários.
4- Você deverá:
a. Fazer a sua inscrição para participar do evento, veja os valores na primeira
página;
b. Se desejar participar da alimentação do evento poderá escolher:
i. Pacote completo de R$ 75,00 por dia, R$ 150,00 no total, isso lhe
dará direito a 2 jantares, 2 almoços e 2 cafés da manhã, além dos
coffee breaks pela manhã e a tarde;
ii. Pacote de almoços, isso lhe dará direito aos almoços de sábado e de
domingo e mais os coffee breaks de manhã e a tarde; O Valor é de R$
50,00 por dia ou R$ 100,00 no total;
iii. Se precisar de um arranjo diferente consulte-nos;
5- Suas refeições deverão ser contratadas com antecedência, não será possível
decidir isso na hora;
6- Lembre-se, a organização do evento proverá por coffee break às tardes, agua e
café durante o evento, parte disso é pago com o valor de sua inscrição.
7- Informe-se sobre possibilidade de carona entre os participantes;

Anexo 5 “COMO PAGAR”
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A UAB – Urântia Associação do Brasil, não tem nenhuma participação nas taxas
cobradas pelo Convento, seja pelo alojamento, refeições ou outros. Pelo contrário:
1- Todos os preços são repassados ao preço de custo, conforme cobrado pelo
convento;
2- A UAB se responsabiliza financeiramente pelas reservas contratadas, quer dizer
que uma vez contratado o espaço teremos de pagá-lo independentemente de
termos completado a quantidade de participantes que pretendemos ou não;
3- Nenhum dos membros da diretoria ou do Conselho Representativo recebe
qualquer tipo de ajuda para participar do evento, pelo contrário, alguns deles
se responsabilizam para garantir que a UAB terá os recursos para bancar as
despesas que não forem cobertas pelos participantes;
4- A taxa de inscrição é utilizada para pagar agua, café, coffee break, aluguel do
salão, aluguel de equipamentos de imagem e som, serviços de filmagem das
palestras e outros custos do evento. Normalmente o valor total dessas
inscrições não é suficiente para cobrir nem um terço desses custos; por essa
razão, sua contribuição para pagar pelos serviços ou para fazer doação, é muito
bem-vinda e desde já agradecemos;
5- Todos os pagamentos feitos pelos participantes devem ser diretamente
depositados ou transferidos pelos Participantes para a conta da UAB conforme
segue:
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA 0373
CONTA CORRENTE 4828-7
OPERAÇÃO 03
URANTIA ASSOCIAÇÃO DO BRASIL
CNPJ = 26.038.692/0001-50
6- IMPORTANTE ENVIE PARA contato@urantia.com.br OS COMPROVANTES DE
SEU PAGAMENTO, DEPOSITO OU TRANSFERENCIA, INDICANDO O QUE
PAGOU, E QUAL OU QUAIS SÃO OS PARTICIPANTES

