XXXVIII COMEERJ – PÓLO XII

“Educa-te e construirás um mundo melhor.”
Recomendações Oportunas para Pólo XII
As inscrições serão realizadas pela internet (www.comeerj.com.br). Porém, para a conclusão da inscrição alguns passos
devem ser seguidos, tais como: Imprimir a Ficha de Inscrição digitada no site, assinar a ficha de inscrição (para menores
de 18 anos, a assinatura do responsável é obrigatória), colher as assinaturas necessárias, efetuar o pagamento e
encaminhar a ficha de inscrição, com o comprovante de pagamento anexado, ao Pólo XII.
Sugerimos primeiramente que em sua casa espírita seja escolhido um responsável pela divulgação e recolhimento das
inscrições da XXXVIII Comeerj, se possível o coordenador de infância e juventude. É imprescindível que o responsável
leia atentamente o plano geral, lá encontrará informações tais como: clientela, período de inscrição, valor de inscrição
(investimento), conta para depósito, regimento, normas (conduta moral, vestimentas, prévia e etc...) e instruções para
preenchimento da ficha de inscrição.
Permitir/orientar ao interessado acesso ao plano geral, regimento, normas de ação e recomendações oportunas antes de
efetivar a inscrição para que haja concordância com os preceitos do evento.
Sites: www.comeerj.com.br e http://poloxii.comeerj.org

O Pólo XII gostaria de ressaltar algumas particularidades:
1) A clientela no nosso pólo compreende uma faixa maior, de 2 anos completos em diante (sem limite de idade).
Lembrando que crianças de 2 à 10 anos (inclusive) só poderão ir ao encontro acompanhadas dos pais ou responsável
participante do evento.
Consulte a possibilidade para inscrição de crianças com menos de 2 anos com a coordenação geral do Pólo XII.
2) O período de inscrição:
a) trabalhadores (membros de comissão): até o dia 30/11/16.
b) confraternista: até o dia 30/11/16.
c) caravanas: até o dia 15/11/16.
Atenção (Pólo XII): Só serão aceitas as inscrições postadas (correio ou email) até o dia 15/12/16.
pagamentos com cheque-pré para até 30/12/16.

Aceitamos

3) A condição mínima para que se participe da XXXVII COMEERJ, é que o interessado tenha 2 anos ininterruptos no
mínimo de participação na Instituição Espírita responsável pela inscrição.
Além do quesito de 2 anos cabe ao responsável analisar no candidato a maturidade do convívio em grupo bem como se o
mesmo possui conhecimentos básicos da Doutrina Espírita.
4) Criança (Pequenos Companheiros) que fizer uso de alimentação especial como mamadeiras, o responsável pela
criança é que se incumbirá de elaborar tal alimentação. A cozinha disponibilizará um liquidificador para o responsável da
criança preparar o alimento. Leite e frutas (disponíveis) também serão oferecidos para a confecção de mamadeira.
Alimentos de preparação como, por exemplo, Mucilon, deverá ser levado pelo responsável.
5) Para que sua inscrição seja efetivada, você precisa:
a) Imprimir a Ficha de Inscrição digitada no site;
b) Assinar a ficha de inscrição (para menores de 18 anos, a assinatura do responsável é obrigatória);
c) Colher as assinaturas necessárias (dirigentes da casa espirita);
d) Efetuar o pagamento; e
e) Encaminhar a ficha de inscrição, com o comprovante de pagamento anexado, ao Pólo de destino.
Importante: O envio das inscrições só poderá dar-se por dois meios:
a) envio da ficha via correio com aviso de recebimento registrado - AR, preenchida e assinada somada do comprovante de
pagamento para a Livraria Espírita Francisco Cerqueira (vide endereço abaixo);
b) escanear a ficha preenchida e assinada, bem como o comprovante de pagamento e enviar para o email: comeerj@yahoo.com

Valor da inscrição para o Pólo XII: R$50,00 para crianças de 2 a 10 anos
(inclusive) e de R$70,00 (valor mínimo) para participantes acima de 10 anos.
A taxa de inscrição deve ser depositada no Banco do Brasil (001):
Agência 3836-9
Conta poupança: 200.012-1 (variação 51)
Em nome do Conselho Espírita do Est. Rio de Janeiro.
Correspondências devem ser enviadas para Livraria Espírita Francisco Cerqueira
Rua Dr. Walmir Peçanha 87 – Centro - Três Rios – RJ – CEP:25802-180 – Tel: (24) 2252-0230 aos cuidados do Pólo XII
de COMEERJ (Este será o único ponto de recebimento de inscrições do Pólo XII com as devidas assinaturas e
comprovante de depósito).
Informações importantes:
A) O pólo XII não fará diferenciação de data/valor do pagamento, conforme sugestão do CEERJ. O Pólo XII cobrará o valor de R$
70,00 (valor mínimo) para pagamento entre 01/10 a 30/12. Crianças (Pequenos Companheiros - até 10 anos inclusive) o valor cobrado
é de R$ 50,00.
B) O Pólo XII tem número de inscrição limitada, por questão do espaço físico. Com isso será respeitada a ordem de chegada das
fichas (com pagamento) para preenchimento das vagas do pólo, com preferência de vagas (dentro do prazo) para os confraternistas do
22º CEU. Existem regras específicas para caravana (ver item 12 desse documento). Por isso, não perca tempo!
C) Analisamos pedidos de isenção parcial ou total. Caso haja interesse, favor entrar em contato com a coordenação geral do polo XII
através do email: comeerj@yahoo.com

6) Para as entidades onde haja Departamento de Infância e Juventude (DIJ) as inscrições dos seus membros terão de ser
assinadas primeiramente pelo coordenador do DIJ e posteriormente pelo presidente da Instituição Espírita (IE), como mostra o
quadro a seguir:

Onde não houver Departamento de Infância e Juventude bastará a assinatura do presidente.

7) Em caso de dúvida os contatos podem ser feitos por telefone Alex e Liliane (21) 2577-4945/98131-3811/98128-3189,
Michele Sant’Anna (24) 98801-2206, pela nossa página na internet: http://poloxii.comeerj.org ou email: comeerj@yahoo.com
8) Ao candidato será exigido a participação em Prévia realizada por casas espíritas devidamente instruídas para tal. A
participação na prévia é obrigatória! Um outro quesito para confirmação e efetivação da inscrição do confraternista será a
assinatura na lista de presença na Prévia que será enviada para o Pólo XII.
9) Visitas durante o Evento poderão ser realizadas todos o dias APENAS nos horários de 12:00 às 14:00h. Caso o visitante
deseje almoçar no evento, será solicitada uma contribuição de R$10,00. Não serão permitidas as visitas na abertura e
encerramento do evento.
10) Será proibido o uso de colchonete de casal nos alojamentos.
11) O cartaz pode ser obtido no site http://poloxii.comeerj.org - aba Divulgação, opção Cartaz.
12) Considerações Gerais sobre Caravanas:
O que é uma caravana para a COMEERJ Pólo XII?
Grupo de inscritos que, oriundos de uma mesma região (cidade ou cidades próximas), se juntam para viajar até o encontro.
O grupo deve conter, no mínimo, 20 pessoas e, no máximo, 50 pessoas.
O grupo deve entregar todas as inscrições juntas, através de e-mail, até a data de 15/11/2016.
Todas as inscrições devem estar devidamente preenchidas e acompanhadas do comprovante de pagamento. Caso exista alguma
pendência, é necessária a comunicação, anterior ao envio das inscrições, à coordenação geral do pólo XII.
Toda caravana deverá apresentar um ou mais organizadores, através dos quais serão feitas as comunicações e aos quais serão
encaminhadas as solicitações de correções de documentos ou condutas. Esse(s) organizador(es) deverá(ão), obrigatoriamente,
estar inscrito(s) na COMEERJ.

