IMPORTANTE:

PARCELAMENTO



Temos 20 vagas subsidiadas até 25/2



















Os valores cobrados se referem a hospedagem em
quarto com banheiro privativo, roupa de cama e
banho, despesas operacionais e alimentação;
O valor subsidiado é por cada membro inscrito. Quem
tiver algum problema específico favor entrar em
contato ANTES DE FAZER INSCRIÇÃO para vermos se
conseguimos uma solução. WhatsApp 11 975214606
(não atende ligação – deixe mensagem por favor);
A voltagem lá é 220. Levem adaptadores;
Levar repelente e protetor solar;
Não devolvemos dinheiro, quem desistir pode passar
inscrição para outra pessoa;
Combine e avise previamente com quem quer dividir
o quarto, porque a organização não fará mudança de
quarto no dia - isso ficará para os membros
resolverem entre si. Sugerimos levar protetores
auriculares e de olhos;
Pedimos que quem tenha necessidades alimentares
especiais por favor levem seus alimentos. Observamos
que não há geladeira nos quartos, então estes devem
poder ficar sem refrigeração;
Por favor colaborem após as refeições levando seus
copos e pratos para a janela da cozinha
Trajeto via Rodovia Anhanguera ou Bandeirantes
Fone AUTOBAN 0800 0555550;
Terminal Tietê SP – ônibus para Vinhedo - Viação Lira:
(011) 2221.6310;
Ônibus urbano Vinhedo: Descer no portão do Recanto
Siloé, 500 m após o Mosteiro;
Ponto de Táxi Rodoviária Vinhedo: (019) 3876-1076;
De carro - 81 km de SP (cerca 1h05) pela Rod.
Bandeirantes e depois Rod Anhanguera;
Para quem vem de avião, o aeroporto mais próximo é
o de Viracopos/ Campinas;
No WhatsApp saberemos também quem vai de carro,
e como podemos nos ajudar no transporte para lá.
Boas vindas da Intergrupal SP!
E-mail: dasa.saopaulo@gmail.com
Agradecemos seu apoio e compreensão!
“Somos Anjos de uma asa só, voamos apenas quando
abraçados uns aos outros”

Quarto indiv. – 340 c/ subsidio até 25/2

3 parcelas
25/1 - R$ 120
25/2 - R$ 110
25/3 - R$ 110

2 parcelas
x
R$ 170
R$ 170

28º ENEDASA
A Intergrupal de SP convida a todos
para nosso evento de recuperação!!
Encontro Estadual de DASA Vinhedo – SP
1 a 3/Abril/2022
www.dasa-sp.org

Quarto duplo-260 c/ subsidio até 25/2

3 parcelas
25/1 - R$ 90
25/2 - R$ 90
25/3 - R$ 80

2 parcelas
x
R$ 130
R$ 130

Quarto triplo – 200 c/ subsidio até 25/2

3 parcelas
25/1 - R$ 70
25/2 - R$ 70
25/3 - R$ 60

2 parcelas
x
R$ 100
R$ 100

Participação no sábado SOMENTE PARA JÁ
MEMBROS de salas de DASA: R$ 155, inscrição até 28
de março – Vagas livres, mas sujeitas à disponibilidade
da Casa
Depósito: Itaú ag. 0428 cc 10987-0 LR
(PIX: dasa.literatura@gmail.com)
*ATENÇÃO!!!* - *NÃO ACEITAREMOS DEPOSITO
FEITO EM CAIXA ELETRÔNICO!*
Enviar comprovante para
dasa.literatura@gmail.com ou
WhatsApp (11) 99135 3711
Solicitamos para uma melhor organização que as
inscrições sejam feitas o mais rápido possível.

TEMA, TEMÁTICAS E TEMATICISTAS DO
ENCONTRO:
Serão escolhidos em consciência coletiva pelos
inscritos
R$ 340 (individual) e R$ 260 (duplo) e
R$ 200 (triplo)
(20 inscrições até 25/2)
R$ 590 (individual) e R$ 510(duplo) e
R$ 450 (triplo)
(Após as 20 subsidiadas e/ou após 26/2 (sujeitas
à disponibilidade da Casa) até 25/3)
Após 26/3/2022, sujeitas à disponibilidade da
Casa: R$ 690 (individual) R$ 610 (duplo) e
R$ 550 (triplo)
SURTO DE COVID E GRIPE: pedimos para que cada um
leve suas máscaras e álcool gel pessoal, e mantenha
distanciamento no salão e no restaurante e na hora do
coffee breaks, sem abraços nem apertos de mão, por
favor e por amor! Na ativa não cuidamos nem de nós,
que dirá dos outros – vamos agora fazer movimento
contrário aos padrões de doença!!

PROGRAMAÇÃO DO EVENTO
(Obs.: sujeita a alterações)
TEMA, TEMÁTICAS E TEMATICISTAS DO ENCONTRO:
A serem escolhidos em consciência coletiva por
aqueles que estiverem inscritos e no grupo do
WhatsApp.
Assim que a pessoa fizer inscrição será inserida (se
quiser) num grupo de WhatsApp onde todos ali irão
decidindo tudo em consciência coletiva, como em
2018, 2019 e 2020, que deu muito certo.

1/04/2022 (Sexta-feira)
15:00 Confirmação de
pagamento e acomodação
19:00 Jantar até 19h45
20:00 Reunião de Partilhas Será dada a palavra para
todos que quiserem se
apresentar

2/04/2022 (Sábado)
08:00 Café da manhã
09:00 Abertura
09:30 Depoimento longo
10:10 Intervalo para café
10:30 Atividade/Perguntas
11:00 Partilhas
12:30 Almoço (até 13h30)

2/04 (Sábado) - continuação

14:00
14:40
15:30
16:00
16:40
18:00
19:00
20:00
20:40
22:00

Depoimento longo
Perguntas e/ou Partilhas
Intervalo para o café
Depoimento longo
Perguntas e/ou Partilhas
Reunião de Serviço
Jantar (até 19h45)
Depoimento longo
Perguntas e/ou Partilhas
Corujão de Partilhas

3/04/2022 (Domingo)
8:00 Café da manhã
9:00 Depoimento longo
9:40 Perguntas e/ou Partilhas
10:30 Intervalo para café
11:00 Entrega de fichas e
encerramento
12:00 Checkout – tirar bagagens
do quarto
12:30 Almoço (até 13h30)
14:00 Saída da Casa

Informações Gerais:
PARA EFETIVAR A INSCRIÇÃO, envie e-mail com
imagem do comprovante para

dasa.literatura@gmail.com ou para o
WHATSAPP (11) 99135 3711 informando
nome, cpf, celular, data e valor
depositado, e tel. fixo se tiver.
Os quartos serão alocados por ordem de
inscrição EFETIVADA (a data considerada
será a do ENVIO DO COMPROVANTE, e
não do depósito...)
Por favor leve o comprovante de deposito para
apresentação na chegada do evento.
Dúvidas: WhatsApp 11 97521-4606 (não atende
ligação – deixe mensagem por favor)

Recanto Siloé
http://www.mosteirosaobento.com.br

538

R. do Observatório,
Vinhedo - SP
(19) 3876-3439 Siloé
(19) 3836-5080 Mosteiro

ROTA PARA VINHEDO
Av. Marginal Tietê Central
BR-116
Rod. dos Bandeirantes/SP-348
Pegue a saída 75A via BR-050/SP-330
EM VINHEDO: 12 min (6,8 km) até o Mosteiro São
Bento: R. do Observatório, 538:

