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NOTA DE SOLIDARIEDADE ÀS VÍTIMAS DA TRAGÉDIA DE SUZANO-SP
A Associação de Docentes do Colégio Pedro II – entidade que luta pelo direito à Educação de qualidade e pela vida
digna e respeitosa de todos os cidadãos, especialmente de crianças e adolescentes – vem a público externar sua dor
e a prestar sua solidariedade a todas as vítimas da tragédia na Escola Estadual Raul Brasil, em Suzano/SP, ocorrida no
dia 13/03/2019.
A falta de segurança e a violência dentro do ambiente escolar, que atingem servidores, alunos e toda a comunidade,
não podem ser resolvidas com mais violência ou armas, mas sim por meio de políticas públicas voltadas para a paz e
contra a política do ódio, em defesa de uma educação mais humana e solidária.
Associação de Docentes do Colégio Pedro II
Rio de Janeiro, 14 de março de 2019

VIAGEM DE FÉRIAS: RIO GRANDE DO SUL

A ADCPII está organizando uma viagem para o Sul, visitando as cidades de Gramado e Canela, entre outras de tradição
vinícola como Bento Gonçalves e Caxias do Sul, além de Porto Alegre, nas férias de julho.
- Período: 18/07/2019 a 25/07/2019
- ACOMODAÇÃO EM QUARTOS DUPLOS
O Pacote inclui:
- Passagens aéreas, desde Rio de Janeiro (Galeão) – Voos diretos;
- Transporte em ônibus Turismo em todo o trajeto;
- Guia Turístico LOCAL acompanhante;
- 8 dias/7 noites de hospedagem;
- Café da manhã em todas as diárias;
- Transfer IN/OUT (Aeroporto POA/ Hotel / Aeroporto POA);
- Teleférico na Cascata do Caracol em Canela;
- Tour Maria Fumaça com INGRESSO;
- Passeio Epopeia Italiana;

- Casas Bonnet com almoço;
- Seguro viagem.
Hospedagem:
•

Hotel Açores Preminum (Porto Alegre) com regime de Alimentação: Café da Manhã
Período: Julho 18 a 19 (01 noite)

•

Hotel Sky (Gramado) com regime de Alimentação: Café da Manhã
Período: Julho 19 a 22 (03 noites)

•

Hotel Dall`onder (Caxias do Sul) com regime de Alimentação: Café da Manhã
Período: Julho 19 a 22 (03 noites)

VALOR: R$ 3.805,91 + taxa de embarque de R$ 61,43.
- À vista (Desconto 5%)
- Parcelado em até 10 vezes sem juros, no cartão de crédito (Sujeito à aprovação de crédito)
- Parcelado em até 05 vezes sem juros, no cheque (Sujeito à aprovação de crédito).

•

Clique aqui para ver detalhes enviados pela Nova Prátika Operadora de Turismo.

ATENÇÃO!
Precisamos da confirmação dos interessados mediante pagamento da taxa de R$ 50,00 até a próximo domingo, para
garantir o bloqueio das passagens aéreas. Caso não ocorra a confirmação de um mínimo de participantes, o valor
depositado será devolvido. Confirmado o passeio, entraremos em contato com os interessados.
O roteiro completo estará disponível na ADCPII.

Conta a ser depositado o valor da reserva, até domingo à noite:
Banco do Brasil, ag: 0265-8 c/c 9681-4
*Enviar o comprovante por e-mail (secretaria@adcpii.com.br) ou pelo WhatsApp (98849-3203)

•
•

Não associado além dessa taxa pagará o valor de R$ 40,00.
Inicialmente o associado poderá inscrever somente 1 acompanhante. Após o dia 20/03, se houver vagas
disponíveis, outros acompanhantes poderão ser incluídos.

