
Comissão de Formatura 008/21
Adesão e pagamento - churrasco e festa noturna (EM-3)

Campinas, 15 de setembro de 2021

Prezados pais e responsáveis,

É com grande satisfação que informamos que, após o encerramento do prazo para
preenchimento dos formulários com a manifestação do interesse dos pais e formandos nos
eventos, conseguimos o número mínimo de adesões para a realização dos dois
eventos propostos.

De um total de 91 formandos, recebemos 70 formulários. Houve 61 adesões para a festa
na chácara e 52 adesões para a festa noturna, sendo que 7 optaram por não participar de
nenhum dos eventos.

Embora esse primeiro passo tenha sido fundamental e muito importante, ele ainda não
garante a realização dos eventos. Temos um curto prazo para o fechamento dos contratos
com os fornecedores e necessitamos da confirmação de participação mediante pagamento.

Assim, conforme Comunicado anterior, detalharemos a seguir as informações necessárias
para o pagamento do(s) evento(s).

1)     FESTA DIURNA NA CHÁCARA – exclusivamente para os formandos, sem outros
convidados

● Dia 24/10/2021, domingo, das 11h às 17h;
● Local:  Chácara Recanto Alberto Salomão (Rua Giuseppe Máximo Scolfaro, 2851 -

Cidade Universitária. Campinas/SP);
● Cardápio: Super Chefs;
● Presença de DJ com música durante todo o período de festa;
● Presença de fotógrafo;
● Haverá frascos de álcool em gel disponíveis para utilização e serão seguidos os

protocolos de uso de máscaras (exceto durante alimentação e piscina);
● Presença de monitores (Prates e Sebastião) e das mães da comissão de formatura

para garantir a segurança dos formandos.

Valor por formando: R$ 125,00 Pagamento à vista até dia 18/09
Caso as autoridades alterem as regras para a realização de festas na cidade, em
função do agravamento da pandemia, o evento poderá ser cancelado. Em caso de
cancelamento, haverá reembolso de R$ 120,00 (R$ 5,00 serão retidos para pagamento
de multa contratual do serviço de alimentação).

Dados
bancários:

Banco Santander (033)
Agência 1023
Conta poupança 60005473-9

Titulares

Cláudia Serrano Pires do Rio - CPF:
171.246.618-62
Vanderleia Marques de Lima Duarte - CPF:
108.073.538-09

Chave PIX claudia.spr@gmail.com

Para efetuar o pagamento do evento na chácara, preencher o formulário - clique aqui

Atenção: o aluguel da chácara e a contratação dos serviços para a comemoração
diurna só ocorrerão caso haja o pagamento de todos os que responderam ao

https://www.riobranco.org.br/pdf/2021_Formatura-06-EM-3.pdf
https://forms.gle/RdUthzWdXxJbeQv79


formulário até o dia 18/09. O valor pago não será reembolsado, salvo na condição já
especificada anteriormente.

2)     FESTA NOTURNA – formando + 1 convidado

Conforme já informado no comunicado anterior, esse evento será realizado pela empresa
FORCAMP e será uma festa noturna, tipo balada, apenas para os formandos, com direito a
01 convidado.

A única alteração realizada em relação ao comunicado anterior foi a mudança da data
da festa, necessária em virtude da coincidência com a 2ª fase dos vestibulares da
UNESP e FGV. Desta vez, por segurança, realizamos uma checagem mais abrangente
e não encontramos coincidência da nova data escolhida com nenhum dos principais
vestibulares nacionais. Também houve a necessidade de adequação com as datas
disponíveis no local do evento.

● Dia 07/12/2021, terça-feira, véspera do feriado municipal, das 21h às 02h (5 horas
de festa);

● Local: Espaço Supremo;
Endereço: Estrada Colonia Tozan, 300 - Bairro do Guará, Campinas - SP, 13098-500;

● Cardápio: Coquetel completo realizado pelo Buffet Brunetto;
● Serviço de bartender com drinks NÃO alcoólicos (não serão servidas bebidas

alcoólicas durante a festa);
● Itens inclusos: iluminação, decoração, gerador de energia, segurança e

recepcionista, DJ com música durante todo o período da festa e presença de
fotógrafo;

● A festa também seguirá os protocolos sanitários determinados pelas autoridades
sanitárias do Estado e do Município à época da sua realização.

Para efetuar o pagamento do evento noturno:

Valor por formando (incluso 1 convidado):
R$ 598,40

Data final para assinatura do contrato com
a Forcamp: 20/09

Para assinatura do contrato e realização do pagamento, os pais deverão entrar em contato
diretamente com a empresa FORCAMP, através dos meios abaixo, que dará todas as
informações necessárias, inclusive quanto às formas de pagamento e parcelamento.
FORCAMP Formaturas
Endereço: Praça Capital, bloco São Paulo, sala 31
E-mail: forcamp@forcamp.com.br
Telefone fixo: (19) 3722-4318
Celular e whatsapp: (19) 99111-5156
Haverá um plantão no sábado, dia 18/09, das 8h às 12h para atendimento presencial dos pais
que preferirem comparecer pessoalmente.

Caso as autoridades alterem as regras para a realização de festas na cidade, em função do
agravamento da pandemia, o evento poderá ser cancelado. Em caso de cancelamento, haverá
reembolso de 90% do valor pago, sendo 10% retidos para pagamento de multa contratual do
serviço.

mailto:forcamp@forcamp.com.br


A confirmação da festa só ocorrerá caso haja a assinatura do contrato com a Forcamp
por todos os que responderam ao formulário até o dia 14/09. O valor pago não será
reembolsado, salvo na condição já especificada anteriormente.

A festa noturna também contará com a presença das mães da Comissão de Formatura, em
local afastado dos formandos, para resguardar a segurança de todos e resolverem
problemas que possam surgir.

Estamos disponíveis para tirarmos dúvidas através do e-mail
comissão.formatura@riobranco.org.br

Atenciosamente,

Comissão de Formatura do EM-3M


