REGULAMENTO

CAMPANHA DE ARRECADAÇÃO PARA REVITALIZAÇÃO DA
PINTURA DO SANTUÁRIO SÃO MIGUEL ARCANJO

1.

A Paróquia Santuário São Miguel Arcanjo, juntamente ao Conselho de Assuntos Econômicos
– CAE, propõe uma campanha de arrecadação para pintura interna e externa do Santuário,
mediante os seguintes termos:

1.1.

A adesão à campanha é de caráter voluntário e a participação é aberta a qualquer cidadão
são-miguelense, visitante devoto de São Miguel Arcanjo;

1.2.

A arrecadação ocorrerá por meio de carnê de doação, com 8 (oito) mensalidades no valor de
R$ 10,00 (dez reais) cada, totalizando R$ 80,00 (oitenta reais), que corresponde ao valor
integral do carnê;

1.3.

As mensalidades serão identificadas de junho de 2018 a janeiro de 2019;

1.4.

A qualquer momento, independente do mês vigente, o doador poderá quitar o carnê;

1.5.

A quitação do carnê dá direito a 1 (um) cupom para concorrer a 1 (uma) de 5 (cinco) viagens
com acompanhante para Aparecida/SP;

1.6.

O sorteio das viagens ocorrerá no dia 01 de fevereiro de 2019, com transmissão ao vivo pela
página oficial da paróquia no Facebook (@ParoquiaSantuarioSaoMiguelArcanjo);

1.7.

As 5 (cinco) viagens estão programadas para o período de 11 a 13 de fevereiro de 2019;

1.8.

O embarque deverá ocorrer, obrigatoriamente, no dia 11 de fevereiro de 2019; com check-in
no Hotel Rainha do Brasil previsto para às 12h (horário de Brasília);

1.9.

As diárias contemplam café da manhã e 1 (uma) refeição a ser escolhida (almoço ou jantar);

1.10. O Hotel Rainha do Brasil oferece visita noturna guiada ao Santuário Nacional de Nossa
Senhora Aparecida e 1 (uma) entrada ao Memorial da Devoção Nossa Senhora Aparecida ou
à Cúpula Central;
1.11. O translado de ida e volta será custeado pela Paróquia com veículo fretado;
1.12. A data de programação das viagens não poderá ser alterada. Caso a pessoa premiada não
possa participar da viagem, poderá transpor seu direito a terceiro.

Endereço: Praça Tenente Urias - São Miguel Arcanjo/SP - CEP 18.230-000
Contato: (15) 3279-4141 / (15) 99668-4141

