Querido(a) Congressista,

Manual do Congressista

Seja bem vindo ao Congresso Nacional de Células
de 2017 da Igreja do Evangelho Quadrangular! Está
é a segunda edição deste evento idealizado e
organizado pela Central Nacional de Células.
Temos plena convicção que seu investimento será
revertido em crescimento para sua vida espiritual e
ministerial.
Nosso desejo é que ao término deste Congresso
possamos voltar para nossas cidades transformadas
pela presença de Deus e convictos de que fomos
chamados para realizar em Nome Dele uma grande
obra, que alcançará todo o Brasil através deste
projeto o Trilho do Crescimento.
Um forte abraço,

Equipe Organizadora

1 – Local do Evento
Mendes Convention Center
Av. Gen. Francisco Glicério 206 - Gonzaga
Santos – SP
Telefone: (13) 3228-7500

van, entrar em contato com Anchieta Turismo
Tel: (041) 3040-5757 - (041) 99927-3339
Falar com Elis.
2 – Sobre Inscrição
a) O Congresso terá inicio previsto para as
18:00h do dia 14 e o término 13:00h do dia 17.
b) Na inscrição está incluso:
• Participação no evento
• Participação em até 4 workshops
• Material completo
3 – Sobre o crachá
O crachá de identificação é o 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.
4 – Sobre casos de Emergências

Os aeroportos mais próximos são o de Congonhas
(75km) e o de Guarulhos (100km). Verificar se há
disponibilidade de ônibus até a cidade ou local do
evento. Caso tenha interesse em contratar carro ou

Somente em casos de emergências, teremos plantão
médico durante o evento no ambulatório do Mendes
Convention Center.

5 – Sobre os pertences pessoais
Todos os pertences estarão na responsabilidade de
cada congressista. Dessa forma, a Central Nacional
de Células não se comprometerá com quaisquer
percas ou danos. Teremos um stand de ‘’achados e
perdidos’’, onde deverão ser encaminhados os
objetos encontrados.
6 – Alimentação
O Mendes Convention Center, possui um cardápio
exclusivo de alimentação especialmente para este
evento. Maiores informações procurar Vivian
(11)9 9734-8439.
7- Considerações Gerais
* Para garantirmos melhor segurança, as crianças
menores de 4 anos ficarão aos cuidados dos pais ou
responsáveis legais;
* Não será permitido o uso de celular no auditório.

* A praça de alimentação é responsabilidade do
Mendes Convention Center, 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.
* Durante as ministrações, pedimos que não tenha
circulação de pessoas, para evitar transtornos.
Atenciosamente,
Equipe Organizadora.

