
Comissão de Formatura 09/21
Adesão e pagamento da festa noturna (EM-3)

Campinas, 05 de outubro de 2021

Prezados pais e responsáveis,

É com grande satisfação que confirmamos a realização da festa noturna, uma vez que já
obtivemos o número mínimo de contratos assinados para viabilizá-la.

Para aqueles que responderam ao formulário anterior manifestando interesse na festa, mas
ainda não assinaram o contrato, bem como para aqueles que não responderam ao
formulário, mas que resolveram agora participar da festa, informamos que o prazo final
para assinatura do contrato com a Forcamp nos mesmos valores já anunciados será
até o dia 15/10.

Após essa data, o valor da adesão à festa será de R$ 650,00.

Assim, conforme Comunicado anterior, relembraremos a seguir as informações necessárias
para o pagamento do evento.

FESTA NOTURNA – formando + 1 convidado

● 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:

Contratos assinados ATÉ 15/10 Valor por formando (incluso 1 convidado): R$ 598,00

Contratos assinados APÓS 15/10 Valor por formando (incluso 1 convidado): R$ 650,00

Para assinatura do contrato, acesso a informações sobre parcelamento e realização do
pagamento, os pais deverão entrar em contato diretamente com a FORCAMP através dos meios
abaixo. A empresa dará todas as informações necessárias, inclusive quanto às formas de
pagamento e parcelamento.

OBS: Lembramos que o contrato já foi encaminhado para todas as famílias, junto com o
comunicado do dia 17/09, pelo aplicativo IsCool, bastando sua assinatura e devolução para a
Forcamp através dos contatos abaixo:

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

https://www.riobranco.org.br/pdf/2021_Formatura-08-EM-3.pdf
https://www.riobranco.org.br/pdf/2021-forcamp-comissao-em3.PDF
mailto:forcamp@forcamp.com.br


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.

Outros detalhes como traje da festa, data de retirada dos convites, protocolos de segurança,
etc. serão informados posteriormente em novo comunicado.

Estamos disponíveis para tirarmos dúvidas através do e-mail
comissaoformaturarb@gmail.com

Atenciosamente,

Comissão de Formatura EM-3

mailto:comissaoformaturarb@gmail.com

