SEMINÁRIO GERAL (Seminário de Gratidão aos Pais)
16 a 17/06/2018 - Academia Sul-Americana de Treinamento Espiritual da Seicho-No-Ie - Ibiúna - SP
Orientadores: Fernando Antonio Mendes Marques, Suely Cornelsen, Keila Fabiele Braz Aroteia.
Ccnvidado especial: Dirceu Ribeiro dos Anjos.
“Dentre os teus irmãos, os mais importantes são teus pais. Mesmo que agradeças a Deus, se não consegues, porém,
agradecer a teus pais, não estás em conformidade com a vontade de Deus. Reconciliar-se com todas as coisas do Universo
significa agradecer a todas as coisas do Universo.”
(TANIGUCHI, Masaharu. Revelações Divinas, p. 14)

Importante:
 Pedimos a todas as regionais e ao público em geral que reservem vagas com antecedência com depósito
antecipado, conforme instruções neste boletim.
 O atendimento no Espaço Querubim para crianças de 0 a 10 anos somente com reservada antecipada.
 Crianças de 0 a 5 anos – são isentas.
 Crianças de 6 a 10 anos e juvenis de 11 a 14 anos contribuem com 50% das diárias.
 Público-alvo - a partir de 15 anos.
 Atenção: Levar toalha de rosto e banho e também objetos de higiene pessoal.
Contribuições:
Contribuição das diárias: R$ 100,00 (cem reais) por dia para pagamento parcelado. Total de R$ 200,00
(duzentos reais) em 3 parcelas somente com cartão de crédito, primeira parcela a vista, na Academia de
Ibiúna.
Pessoas acima de 70 anos contribuem com 50% do valor das diárias e parcelamento em 3 vezes, com a
primeira parcela a vista.
Desconto nas diárias:
Desconto de R$ 10,00 (dez reais), por diária, para pagamento integral antecipado. Depósito na conta da
SEICHO-NO-IE DO BRASIL (Academia de Ibiúna) com 5 dias úteis de antecedência. O comprovante de
depósito deve ser encaminhado para o fax da Academia (15) 3241-1632 ramal 125 ou por e-mail
academiaibiuna@sni.org.br) com os dados do participante e regional que pertence. O comprovante original
dever ser apresentado no ato da inscrição na Academia de Ibiúna.
O procedimento é o mesmo para os participantes individuais e para as caravanas organizadas pelas regionais
ou núcleos. Conta bancária da academia para depósito das diárias: Bradesco - agência 1937-2 - contacorrente: 6686-9 CNPJ: 61.278.388/0002-62.
Transporte:
Saída no dia 15/06/2018, às 20h00 horas, da Sede Central da SEICHO-NO-IE DO BRASIL. Volta prevista para o
dia 21/05/2017, às 14h30. Reservas de vagas mediante contribuição do ônibus no valor de R$65,00 (sessenta
e cinco reais – ida e volta) através de depósito para a SEICHO-NO-IE DO BRASIL: Bradesco - agência: 3392-8 –
conta-corrente: 05901-3. CNPJ: 61.278.388/0001-81. O comprovante deve ser enviado para o e-mail:
seminarios@sni.org.br, juntamente com os dados do participante para confirmação de vaga. Mais
informações: Departamento de Seminários da SEICHO-NO-IE DO BRASIL
(11) 5014-2217 e-mail: seminarios@sni.org.br ou na regional mais próxima de você.
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