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Queridos amigos e sócios do BMW Motorrad Clube do Brasil, como entidade 
oficial que congrega motociclistas de quase todo país, em nome de toda 
diretoria, queremos dizer que estamos comprometidos em garantir a 

segurança e o bem-estar de nossos sócios, membros, líderes, convidados e 
todo o público com quem interagimos. 

Estamos cuidadosamente acompanhando a pandemia do COVID-19 em todas 
as comunicações através dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças, 
agências governamentais federais, estaduais e locais. Concluímos que é grave. 

Agora, mormente esta semana, está claro que grandes reuniões, 
principalmente as realizadas em ambientes fechados, estão sendo fortemente 
desestimuladas pelos órgãos de saúde mundiais, no sentido de conter a 
propagação do Coronavírus. 

Estamos enfrentando uma infecção sem precedentes e, embora, o que 
fazemos seja importante e divertido, devemos manter as coisas sob total 
responsabilidade, sem pânico ou psicose, mas, acima de tudo, lembrando que 

a segurança de nossos sócios, familiares e amigos continua sendo nossa 
prioridade máxima. 

O senso comum mais importante deve prevalecer aqui com a compreensão de 
que este é um problema incomum e muito grave. 

Com base no exposto e respeitando todos os avisos das autoridades de saúde, 
a diretoria do BMW Clube do Brasil está cancelando o 66° Encontro Nacional, 

programado para o período de 03 a 05/04/2020 nos Jardins de Jurema 
Convention & Termas Resort. 

Como sempre, queremos agradecer por seu apoio e, sobretudo, pela 
compreensão que a situação requer. 

Estamos aqui para ajudar da melhor maneira que pudermos. E assim, estamos 
fazendo.  

Esperamos continuar a servir nossos sócios e a proporcionar eventos seguros 
e divertidos, se possível, ainda em 2020 e além. 

A seguir, seguem a condições negociadas com o Hotel Jardins de Jurema. 

http://www.bmwclubedobrasil.com.br/
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Negociação com o Jardins de Jurema Convention & Termas Resort 

Visando minimizar os efeitos negativos do cancelamento, estamos há dias, 
negociando com o Hotel uma condição que, mesmo não seja a melhor para 
todos, uma que seja menos impactante para a maioria. 

O Hotel compreendeu a situação, até porque muitos outros eventos estão 

sendo cancelados pelo mesmo motivo. 

Proposta: 

1. o evento do BMW Clube do Brasil poderá ser cancelado no período de 03 
a 05/04/2020, podendo ser alterado para um outro período da escolha 

do Clube, mediante a disponibilidade e tarifas vigentes. Isso significa 
que não poderá ser num feriado prolongado ou alta temporada, ou seja, 
respeitando-se a mesma condição desse recém-cancelado; 

2. O BMW Clube pretende reprogramar o evento entre os meses de Outubro 
e Novembro de 2020, período em que acreditamos que esta crise já 

tenha se esvaído. Para os sócios que já fizeram a reserva e tenham 
condições de participar do evento a ser reprogramado, nada será 
alterado em termos de custos; 

3. Para os hóspedes que não puderem participar do evento a ser 
reprogramado e já pagaram sua reserva, o Hotel fornecerá uma Carta de 

Crédito Individual com validade de 180 dias, prorrogáveis por mais 180 
dias. A data de início dos 180 dias começará a contar a partir da data do 

evento. No entanto, o Hotel esclareceu que a tarifa não será a mesma, 
haja vista, que a tarifa negociada para o evento foi diferenciada devido 
ao grupo ser expressivo. 

4. Por enquanto é o que temos a comunicar e esperamos de coração que 
façamos um evento memorável ainda este ano e possamos contar coma 

presença maciça de todos; 
5. O período da postergação em Jardins de Jurema, informaremos tão logo 

seja definido. 

Obrigado a todos e não hesitem em perguntar e esclarecer qualquer 
outro ponto que tenha ficado dúvida. 

http://www.bmwclubedobrasil.com.br/

