COMUNICADO
PASTORAL
Natal, 23 de agosto de 2018.
Senhores Pais ou Responsáveis,
Alegria e paz.
O Festival da Juventude Salesiana 2018 se constitui a grande confraternização anual dos jovens que fazem parte
da Articulação da Juventude Salesiana (AJS), agradecendo os frutos da caminhada. Trata-se de um encontro muito
especial, para partilharem os trabalhos do ano e a formação em conjunto.
O Festival compõe-se de várias demonstrações artísticas que compreendem: teatro, música, dança, poesia, artes
plásticas. Acontecerá nos dias 16, 17 e 18 de novembro de 2018, no Colégio Salesiano Sagrado Coração, em Recife/PE.
Para participar do Festival, faz-se necessário estar envolvido nas ações da pastoral do Colégio e arcar com
pagamento da quantia de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), para custear despesas com alimentação, transporte
e alojamento e poderá ser parcelado em até duas vezes com os seguintes vencimentos: 10 de setembro e 10 de outubro
de 2018.
A inscrição deverá ser realizada até o dia 24 de agosto de 2018, na Central de Atendimento da Escola.
O pedido de desistência, sem ônus para o aluno, poderá ser realizado até o dia 24 de setembro de 2018, com a
devolução integral dos valores pagos. Havendo desistência depois do dia 24 de setembro de 2018, não haverá
devolução da taxa de inscrição.
Atenciosamente,
Pe Marcelo
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Pelo presente instrumento, na melhor forma de direito, como responsável legal do aluno acima inscrito,
AUTORIZO a sua participação no FESTIVAL DA JUVENTUDE, que acontecerá na cidade de Recife/PE, no Colégio
Salesiano Sagrado Coração de Jesus, situado na Rua Dom Bosco, nº 551, Bairro Boa Vista, nos dias 16, 17 e 18 de
novembro de 2018, com saída do Colégio Salesiano São José, no dia 16 de novembro de 2018, às 08h00 e retorno,
dia 18 de novembro de 2018, às 14h00 com chegada prevista para as 19h00, no local da saída.
Declaro ainda que AUTORIZO, em caráter universal, gratuito, irrevogável, irretratável e exclusivo, dos
Salesianos ou terceiros por estes devidamente autorizados, no Brasil ou no exterior, o direito de usar o nome, voz,
imagem, material biográfico, declarações, gravações, entrevistas e endossos dados pelo participante ou a ele
atribuíveis.
Os responsáveis pela delegação são a equipe de pastoral e os educadores: Pe. Marcelo, Maria Auxiliadora,
Luiz Henrique e Leônidas Fernandes.
_______________, ______ de _________________ de 2018.
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