Querido(a) Congressista,

Manual do Congressista

Seja bem vindo ao Congresso Internacional de Missões de 2020 da
Igreja do Evangelho Quadrangular! Esta é a sexta edição deste
evento idealizado e organizado pela Secretaria Geral de Missões.
Eu estou convicto de que você levará em sua bagagem uma
experiência inesquecível. Serão três dias que transformarão a sua
vida e ministério!
Tenho plena convicção que seu investimento será revertido em
crescimento para sua vida espiritual e ministerial.
Meu desejo é que ao término deste Congresso, ao regressar para
sua cidade, você possa sair impactado(a) pela presença de Deus e
convicto(a) de que foi chamado(a) para realizar em Nome Dele uma
grande obra, que alcançará povos e nações.
Um forte abraço,

Pr. Fernando Camargo
Secretário Geral de Missões

Pr. Fernando Camargo

Secretário Geral de Missões
1. Local do Evento
Estância Árvore da Vida
Estrada Estância Árvore da Vida, nº 1, Sumaré - SP
Telefone: (19)3873-8900
O aeroporto mais próximo é o de Campinas (Viracopos), porém não
há disponibilidade de ônibus até a cidade ou local do evento.
No entanto, a Estância oferece um serviço de carro ou van que
pode ser contratado pelo congressista a parte, direto com eles.
Segue email da pessoa responsável por esta informação de
translado. andreia@eav.org.br ou jopiol@eav.org.br
Obs.: A SGM não se responsabilizará pelo translado e nem por
este serviço contratado com a Estância.

Almoço das 12h às 13h30min
Jantar das 18:00h às 19h10min
Obs: O congressista que chegar após o horário do almoço do dia
14/08 (sexta-feira) até as 15h, receberá um kit lanche.
Sábado (15/08)

2. Sobre Inscrição e Hospedagem
a) O Congresso terá início previsto para às 14h na sexta-feira e
término no domingo às 12:00h;

Café da manhã das 6h30min às 7h30min

b) A entrada na Estância será permitida a partir das 9:00h da sextafeira;

Jantar das 18h às 19h10min

c) Na inscrição está incluso:

Almoço das 12h30min às 14h

Domingo (16/08)
Café da manhã das 6h30min às 7h30min
Almoço das 12h30min às 14h

Sexta-feira (14/08)

d) No que se refere á divisão dos quartos, no momento da recepção
do congressista, o mesmo será encaminhado para o seu alojamento
e NÃO poderá ser alterado. Caso queira ficar hospedado com sua

caravana, entre no nosso site de inscrição e monte a sua caravana.
Lembrando que não teremos quartos de casais, somente
alojamentos femininos e masculinos;
e) Caso seja portador(a) de deficiência física, idoso(a) com dificuldade de
locomoção, gestante, poderão optar por ficar em alojamento especial.
Para isso, INFORME no momento de sua inscrição no sistema.

Lembrando que só poderá ter um acompanhante. No dia do
Congresso será necessário comprovar essa necessidade;
f) Não haverá serviço de quarto, ficando na responsabilidade de
cada congressista a manutenção e limpeza das acomodações.
g) Solicitamos cuidado no uso de aparelhos de som nos quartos,
respeitando o espaço de seu próximo;
h) A perda das chaves do quarto resultará em pena de multa,
cobrada pela própria Estância. A chave do alojamento ficará na
responsabilidade da última pessoa que ocupar este quarto, onde o
mesmo terá que deixar seu documento de identidade até a
devolução da chave no final do evento;

4. Sobre Motoristas de Caravanas
A hospedagem para os motoristas de caravanas será em um
alojamento específico, propiciando um ambiente de melhor
repouso, circulação e transição dos mesmos. Não podendo haver
exceções, conforme normas da própria Estância. Não esqueça de
fazer a inscrição dele normalmente pelo site e pagar como qualquer
outro congressista, e informar quando montar a caravana no
sistema que ele é o motorista.
5. Sobre Casos de Emergências
Somente em casos de emergências, teremos plantão médico 24
horas no ambulatório da Estância.
6. Sobre os Pertences Pessoais
Todos os pertences estarão na responsabilidade de cada
congressista. Dessa forma, a SGM não se comprometerá com
quaisquer percas ou danos.
Teremos um stand de “achados e perdidos”, onde deverão ser
encaminhados os objetos encontrados.
7. O que levar?
Roupa de cama (lençóis, travesseiro e cobertor) e banho, Bíblia e
itens de higiene pessoal.

i) As lâmpadas dos quartos deverão ser apagadas às 23:30h.
3. Sobre o Crachá
O crachá de identificação é individual e intransferível. Seu uso será
indispensável a todas as atividades do Congresso, bem como para
acesso e permanência no local do evento e para as refeições.
No caso de perda do crachá, o congressista não poderá substituí-lo,
devendo assim realizar uma nova inscrição, conforme regulamento
da Estância.

8. Considerações Gerais
• Para garantirmos melhor segurança, as crianças ficarão aos
cuidados dos pais ou responsáveis legais;
• Não será permitido o uso de celular no auditório;
• A lanchonete é de responsabilidade da Estância Árvore da
Vida, bem como os preços e produtos nela comercializados;

• Solicitamos a colaboração de todos congressistas em
respeitar os horários das ministrações, refeições e de toda
programação do evento;
• Ressaltamos que os stands da SGM não funcionarão nos
horários das ministrações. Informamos também, que
estarão disponíveis, para venda, blusas de frio afim de
auxiliar congressistas da região Norte e Nordeste;

• Durante as ministrações, pedimos que não tenha circulação
de pessoas, para evitar transtornos;
• O congressista poderá permanecer na Estância até às 15:00h
do domingo.

Desfrute deste tempo ao máximo!

