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Vila Velha/ES, 07 de março de 2013 
 

CIRCULAR                         __                           N.º 025/13 

3ª GRANDE REUNIÃO – INFORMAÇÕES GERAIS 
 

 Solicitamos aos pastores especial atenção no cumprimento das orientações abaixo: 

 

ÔNIBUS / VANS: CARTAZ DE IDENTIFICAÇÃO, TELEFONE DE CONTATO DO 

RESPONSÁVEL E ROTA 

1) Os irmãos deverão acessar, a partir das 18h de quinta-feira, dia 07/03/2013, o site 

https://servicos.presbiterio.org.br/transporte clicar no botão “Imprimir cartaz de 

identificação do Ônibus/Van”, informar o código da igreja e clicar em gerar, o sistema irá 

emitir automaticamente a identificação dos veículos que serão utilizados pela Igreja, além de 

um manual de orientação para os responsáveis mostrando as rotas e horários dos ônibus. 

2) Para cada igreja haverá uma rota de desembarque, o local de estacionamento e a rota de 

embarque de retorno que devem ser integralmente seguidas; 

3) O responsável em cada Igreja deve imprimir 2 (duas) vias de cada cartaz de identificação: 

uma será afixada na parte interna no vidro da frente do Ônibus/Van, outra na parte interna 

da porta direita; 

4) Cada obreiro responsável por Ônibus/Van deverá ter em mãos uma lista nominal, bem como 

o número de telefone celular de cada um dos passageiros (inclusive o seu) sob sua 

responsabilidade, enviando essa relação por e-mail até sábado às 12h para 

contatosterceiragrandereuniao@gmail.com.  

5) Já está disponível no site https://servicos.presbiterio.org.br/transporte uma apresentação 

explicativa em “Power Point”, que norteará as rotas e que deve ser seguida em sua íntegra; 

6) Haverá uma reunião no Maanaim de Cariacica no dia 07/03/2013, às 20h, para todos os 

responsáveis e co-responsáveis pelos Ônibus/Vans. As Igrejas que contrataram ônibus 

deverão levar o motorista ou representante da Empresa contratada para receber instruções 

das rotas; 

7) Haverá, nas rotas, diversas equipes de apoio da Empresa contratada pelo Presbitério, 

orientando o tráfego dos Ônibus e Vans. 

EXPLICAÇÕES ACERCA DO TRANSPORTE 

1) Rota de Desembarque: Compreende o trajeto feito pelo Ônibus/Van do lugar de origem até 

o ponto onde a Igreja irá desembarcar na Praça de Eventos (observar a cor do cartaz 
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afixado no vidro frontal do Ônibus/Van que corresponderá à mesma cor no espaço do 

Evento); 

2) Estacionamento: Define o local onde o motorista deve estacionar o veículo, durante o 

Evento, aguardando o encerramento do mesmo para retornar ao local de embarque de 

retorno. Haverá equipes da Empresa contratada pelo Presbitério que dará toda atenção e 

encaminhamentos para os locais previamente designados como estacionamentos. 

3) Rota de Embarque de Retorno: Compreende o trajeto feito pelos Ônibus/Vans até o local 

onde vai ocorrer o embarque de retorno da Igreja, dentro do seguinte:  

- Igrejas do Interior do Estado do Espírito Santo e de Outros Estados – O lugar de 

embarque de retorno será atrás do Shopping Vitória nas proximidades da Ilha do Boi, 

devendo os participantes seguirem a pé na Avenida Nossa Senhora dos Navegantes até tal 

lugar, isto após o encerramento do Evento e grupados por Igrejas. 

- Igrejas de toda Grande Vitória – Embarcarão de retorno nos Ônibus / Vans que estarão 

estacionados na Avenida Nossa Senhora dos Navegantes em frente ao local do Evento. 

Neste momento os participantes deverão estar grupados por Igreja e sob a condução direta 

de seus pastores e obreiros, aguardando a orientação de sonorização do Evento que 

coordenará a retirada ordenada e calma dos participantes. O retorno não será no mesmo 

ônibus da vinda.  

LANÇAMENTO DE DESPESAS 

 Informamos aos Senhores Tesoureiros das Igrejas que foram convocadas para a “3ª 

GRANDE REUNIÃO” que no Relatório Financeiro de Março/2013 foram criados 2 (dois) tipos 

específicos de despesas: 

1 – Alimentação 3ª GRANDE REUNIÃO 

2 – Transportes 3ª GRANDE REUNIÃO 

 Devem ser informados a data (10/03/2013), valor, número de Nota Fiscal, CNPJ, Empresa e 

data de emissão da Nota Fiscal; 

 As Notas Fiscais ou cupons deverão ser digitalizados e inseridos no Relatório Financeiro 

impreterivelmente até o 20/03/2013; 

 Informamos que o valor “per capita” do kit lanche é R$ 12,00 (doze reais) para as Igrejas 

do Interior do Estado do Espírito Santo que participarão presencialmente da 3ª GRANDE RUNIÃO 

e R$ 20,00 (vinte reais) para as Igrejas convocadas de outros Estados que participarão 

presencialmente da 3ª GRANDE REUNIÃO. 
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DISPONIBILIZAÇÃO DE SLIDES 

Para os irmãos que desejarem, todos os slides usados na transmissão de esclarecimentos 

estão disponibilizados no site da Rádio Maanaim (www.radiomaanaim.com.br), no site do 

“Serviços on line” (https://servicos.presbiterio.org.br) e no site de transporte 

https://servicos.presbiterio.org.br/transporte. 

HOSPEDAGEM 

 Será fornecido alojamento no Maanaim de Domingos Martins/ ES apenas para os irmãos 

das regiões de Brasília e Minas Gerais que já efetuaram reservas. 

CRIANÇAS MENORES DE 7 (SETE) ANOS NÃO PARTICIPARÃO DO EVENTO 

Orientamos, visando evitar problemas de acomodação, para que NÃO sejam levadas para o 

local do Encontro, crianças de colo e crianças menores de 7 (sete) anos de idade. O atendimento 

a essa orientação é fundamental para o sucesso do Evento. 

OBJETOS E DOCUMENTOS PERDIDOS 

1º. Em caso de desaparecimento de objetos e documentos, deverão ser acionados os monitores e 

obreiros do Setor/ Cor correspondente, que encaminharão a pessoa à Unidade de Bombeiros 

de cada Setor/ Cor. Sendo necessário, será projetado nome da pessoa nos telões instalados 

na Praça de Eventos; 

2º. Objetos e documentos perdidos serão encaminhados para a Barraca do Bombeiro 

devidamente identificada. Ao localizar qualquer objeto ou documento perdido a pessoa 

encaminhará para o Monitor/ Obreiro de seu Setor/ Cor que procederá à entrega do objeto/ 

documento ao seu local específico na Barraca dos Bombeiros. 

OBSERVAÇÃO  

1º. Não leve itens pessoais como: coletânea, bíblia, cadeiras, guarda-chuva, banquinho de 

sentar, etc.  

 

A Paz do Senhor 
A Secretaria. 
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