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INDICAÇÕES PARA O IV CONGRESSO MUNDIAL 

 
 
 
 
A. Estes os novos critérios a que os Conselhos provinciais deverão se ater:  

1. para as províncias com até 150 salesianos cooperadores, só participa o Coordenador;  
2. para as províncias com um número de salesianos cooperadores superior a 150 e até 349, participa o 

Coordenador e 1 (um) representante escolhido dentre os Conselheiros provinciais;  
3. para as Províncias com um número de salesianos cooperadores igual ou superior a 350, participa o 

Coordenador e 2 (dois) representantes escolhidos dentre os Conselheiros provinciais  
 

B. Em espírito de família e flexibilidade, todos os participantes são convidados a adequar-se às eventuais 
dificuldades logísticas com que poderão se deparar.  
Por exigências organizativas, a maior parte dos participantes – leigos e religiosos – alojar-se-ão em quartos 
com dois leitos.  
Cada Conselheiro Mundial deve enviar à SEM o próprio plano de alojamento com a indicação dos nomes e a 
referência ao apartamento – individual ou para dois’. Este plano de alojamento deve chegar até o dia 15 
(inclusive) de setembro. Se até essa data o Conselheiro Mundial não comunicar a disposição do plano de 
alojamento (com elenco e referência aos apartamentos) não terá assegurada a acomodação no Salesianum. 
 
C.  De acordo com o Conselheiro Mundial da Região, cada Coordenador Provincial é convidado a indicar os 
nomes dos representantes da sua Província e também a sua colocação em apartamento individual ou para 
dois. 
Tal comunicação, por parte do Conselheiro Mundial, deverá ser enviada à atenção de Noemi Bertola, no 
endereço cooperatori@sdb.org 
 
D. A quota simples para as despesas de mesa e alojamento em apartamento para dois é de € 240,00 e inclui 
a estada desde o jantar do dia 7 de novembro ao almoço do dia 11 de novembro de 2012. 
 
A quota simples para as despesas de mesa e alojamento em apartamento individual é de € 264,00 e inclui a 
estada desde o jantar do dia 7 de novembro ao almoço do dia 11 de novembro de 2012. 
 
E. Pagamento 

1. para todos: a importância deve ser entregue em dinheiro vivo durante a realização do Congresso. 
Para pedidos de serviços não cobertos pela quota de participação (bebidas extras, ‘coffee breaks’, 
ligações telefônicas, etc.) cada participante deverá cobrir pessoalmente os relativos gastos. 

2. para aqueles que preveem permanências extras: é preciso contatar antes o Salesianum 
bookingsalesianum@sdb.org não só para informar-se sobre os ulteriores preços e o diferente plano 
tarifário mas também para inscrever-se e garantir deste modo a disponibilidade quer para chegadas 
antecipadas (antes da ceia do dia 7 de novembro), quer para permanências após o almoço do dia 11 
de novembro. 



Atenção – Na ausência de um específico pedido de reserva, fora do plano de alojamento estabelecido 
pelo IV Congresso, a Direção do Salesianum não garante qualquer atendimento albergueiro. 

 
 
 
NOTA BENE  

 
• O Congresso, infelizmente por limitação de espaço, não pode providenciar alojamento a parentes de 

participantes. Se estes organizaram sua vinda a Roma com a própria família, deverão, nos dias do 
Congresso, prover a suas expensas às acomodações fora dos ambientes do Salesianum. 

      
      Para tanto se sugere: 
 

Villa Serena 
Via della Pisana, 321 – ROMA 
Tel. +39 (06) 6615 2355 
 

F. Para quantos necessitem de CONVITE OFICIAL para obter o VISTO DE INGRESSO: dirigir-se, por 
obséquio, a Giuseppe Cesaroni < cooperatori@sdb.org >, enviando fotocópia do Passaporte. 
 
 
 
 
 
               SEM 
 
Segreteria Esecutiva Mondiale 
      
 
 
 
 


