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CIRCULAR                         __                           N.º 020/13 

3ª GRANDE REUNIÃO  – TRANSPORTES 
INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS E URGENTES 

  

Comunicamos aos Pastores e Responsáveis por inscrições quanto à necessidade de serem 

preenchidos os formulários discriminados abaixo, URGENTE E PRIORITARIAMENTE, 

referentes ao transporte (ônibus/vans) para a “3ª GRANDE REUNIÃO”, com o objetivo de 

concluir as providências para o êxito do Evento. 

I. PARA AS IGREJAS QUE JÁ ALUGARAM ÔNIBUS – (FORMULÁRIO TIPO “A”): 

Os Responsáveis pelas inscrições deverão preencher o modelo de formulário 

denominado tipo “A” disponível no site https://servicos.presbiterio.org.br/transporte, visando 

informar à Comissão Organizadora do Evento, INADIAVELMENTE ATÉ ÀS 14H DE SÁBADO, 

DIA 02 DE MARÇO DE 2013, os dados solicitados no referido formulário eletrônico.  

Em caso de dúvida no preenchimento do formulário, favor entrar em contato através dos 

telefones (27) 3320-3440 - 3320-3441 - 3320-3442 - 3320-3443 ou pelo e-mail: 

comissaodetransportes@presbiterio.org.br. 

II. PARA AS IGREJAS QUE NÃO ALUGARAM E QUE SOLICITARÃO ÔNIBUS AO 
PRESBITÉRIO - (FORMULÁRIO TIPO “B”): 

Os Responsáveis pelas inscrições deverão preencher o modelo de formulário 

denominado tipo “B” disponível no site https://servicos.presbiterio.org.br/transporte, visando 

informar à Comissão Organizadora do Evento, INADIAVELMENTE ATÉ ÀS 14H DE SÁBADO, 

DIA 02 DE MARÇO DE 2013, os dados solicitados no referido formulário eletrônico.  

Em caso de dúvida no preenchimento do formulário, favor entrar em contato através dos 

telefones (27) 3320-3440 - 3320-3441 - 3320-3442 - 3320-3443 ou pelo e-mail: 

comissaodetransportes@presbiterio.org.br. 

ORIENTAÇÕES NECESSÁRIAS ÀS IGREJAS PARTICIPANTES: 

1. Na Terça-Feira, dia 05/03/2013 será disponibilizada no site 

https://servicos.pesbiterio.org.br/transporte uma relação geral com a numeração 
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para os ônibus, pontos de desembarque e também dos espaços que as Igrejas 

ocuparão no local do Evento.  

2. Necessariamente as Igrejas deverão imprimir e afixar os cartazes 

identificadores nos ônibus, conforme modelo que será disponibilizado pelo 

Presbitério também no Portal da Rádio Maanaim. 

3. Os convites para visitantes poderão ser também acessados no Portal da Rádio 

Maanaim e no site da Igreja (www.igejacristamaranata.org.br) e impressos pelos que 

assim desejarem. 

4. Reforçamos a orientação às Igrejas para que os membros não se desloquem para o 

local do Evento em veículo de passeio, pois não haverá espaço disponível para 

estacionamento apropriado. 

5. Outras informações, caso necessário, serão repassadas pela Transmissão Via 

Satélite, nas datas previstas ou extraordinárias, bem como por meio de circulares 

específicas do Presbitério. 

OBSERVAÇÃO 

1. A observância das orientações constante desta circular é indispensável para o êxito 

do Evento, visto a sua abrangência e amplitude.  

 
A Paz do Senhor 
A Secretaria.   
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