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CARTA CONVITE 

CONFERÊNCIA REGIONAL NA REGIÃO 6 (MINAS GERAIS E ESPÍRITO SANTO), 

COM O IRMÃO PEDRO DONG, 

NOS DIAS 18 E 19 DE NOVEMBRO DE 2017. 

 

Sabemos que a Bíblia é um livro completo, que trata do plano de Deus. Este plano, ou economia, abrange 

tanto o Antigo Testamento quanto o Novo Testamento. Porém, dentre os sessenta e seis livros que 

formam a Bíblia, os livros de Gálatas, Efésios, Filipenses e Colossenses podem ser apontados como o 

coração, o núcleo, o âmago da revelação da economia divina. A figura do coração é adequada porque 

ocupa um lugar central no funcionamento do corpo; embora cada órgão tenha sua importância. 

 

Amados irmãos, 

 

É com muita alegria que convidamos as igrejas para mais uma Conferência Regional com o irmão Pedro 

Dong, em Contagem/ MG.  

 

Seguem orientações: 

 

I.  LOCAL E HORÁRIOS: 

A. LOCAL: 

ACTUALL CONVENTION HOTEL  

Rodovião Fernão Dias, 3443 - Jardim Riacho das Pedras, Contagem/ MG. 

Entrada somente pela Rua Centauro.  

 

B. HORÁRIO DA CONFERÊNCIA: 

18/nov. (Sábado): 17:00h às 20:30 h 

19/nov. (Domingo):  09:00h às 12:30 h  

 

 

Observação:  

Sábado, às 15:00 h: Reunião de Serviço, com os obreiros e irmãos responsáveis das igrejas, 

no Hotel. 

 

 

II. INSTRUÇÕES PARA ACESSO AO ACTUALL HOTEL: 

 

A. Para os participantes que farão uso do transporte público, seguem as opções próximas à 

Rodoviária de Belo Horizonte: 
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Opção 01: VIA METRÔ 

Embarcar na Estação Lagoinha (Estação da Rodoviária) sentido Estação Eldorado. 

Desembarcar na Estação Eldorado, sentida rua Jequitibás, embarcar no ônibus de nº 102 - 

JARDIM RIACHO/ MARACANÃ VIA METRÔ e desembarcar no ponto da Rua Rio 

Mantiqueira, próximo ao Actuall Hotel. 

 

Opção 02: VIA ÔNIBUS 

Embarcar no ônibus de nº 1900 - FLAMENGO/BELO HORIZONTE na avenida Olegário 

Maciel, próximo ao Mercado Novo e desembarcar no ponto próximo ao Actuall Hotel. 

 

Opção 03: VIA ÔNIBUS 

Embarcar no ônibus de nº 7840 - CONJUNTO BELA VISTA/ BELO HORIZONTE na 

avenida Amazonas, próximo à Praça Sete e desembarcar no ponto próximo ao Actuall Hotel. 

 

1. Haverá duas opções de chegada, sendo uma para os que vierem sentido Belo Horizonte – 

Contagem, e outra para os que vierem sentido Sul de Minas – Belo Horizonte. Veja os mapas 

abaixo: 

 

 

OPÇÃO 1 – Sul de Minas/ Belo Horizonte 

Observação: Pegar a marginal da Rodovia, assim que chegar a empresa IVECO DEVA 
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OPÇÃO 2 – Belo Horizonte/ Contagem 

Observação: Pegar a marginal da Rodovia, assim que chegar no CARREFOUR 

 

 

 

III. ORIENTAÇÕES AOS IRMÃO DE CONTATO: 

  

A. Cada igreja deverá designar um irmão de contato que será encarregado pelas inscrições e retirada 

de crachás junto ao Serviço de Inscrição da Conferência; 

 

B. Em nenhuma hipótese, os crachás serão entregues individualmente. 

 
C. O irmão de contato, ao chegar, deverá dirigir-se imediatamente ao Serviço de Inscrições da 

Conferência a fim de: 

 
 

1. Apresentar o comprovante de depósito dos respectivos valores; 

2. Pagar as inscrições avulsas, se houver; 

3. Realizar as permutas, caso haja, mediante a taxa de R$ 5,00 cada e; 

4. Retirar os crachás. 

 

Observação: Os crachás somente poderão ser retirados: pelo irmão de contato ou 

responsável pela igreja e mediante a apresentação do comprovante do pagamento total das 

inscrições. 
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IV. TAXAS: 

 

A. Taxa única de participação:  

 

1. O valor da taxa de participação será de R$ 35,00. Para as igrejas que enviarem suas 

inscrições e efetuarem o pagamento até o dia 31/10/2017, a taxa de inscrição será de 

R$ 30,00. 

2. Crianças de 0 a 6 são isentas da taxa de participação. 

3. Crianças de 7 a 10 anos pagam 50%; 

4. Para convidados não será cobrada a taxa de inscrição, mas será indispensável retirar o 

crachá no serviço de inscrição; 

5. Não haverá devolução do dinheiro das taxas de inscrições. 

 

B. Taxa para refeições: 

 

1. Refeições no local da conferência (Actuall Hotel)  

a)   Jantar e almoço executivo no hotel: R$ 30,00 por pessoa.  

Os irmãos que optarem por fazer as suas refeições no Actuall Hotel, deverão efetuar o 

pagamento das mesmas junto com as inscrições até o prazo final 31/out; 

 

b)   Não haverá venda de refeições avulsas (jantar e almoço) no Actuall Hotel; 

 
c)  Lanchonete: O próprio hotel providenciará o funcionamento de uma lanchonete dentro do 

salão, próxima à área dos banheiros.  

 
2. Refeição em restaurante próximo ao local da conferência: 

  Restaurante Makro (menos de 1 Km de distância): 

  Rodovia Fernão Dias | Br-381 - Riacho das Pedras, Contagem - MG, 32280-680 

  Telefone: (31) 3359-2315 

  Valor médio: R$ 23,00 por pessoa. 

 

V. HOSPEDAGEM (Favor ler TODOS os itens com muita atenção!) 

 

A. Tarifas de Hospedagem no Actuall Hotel – Telefone: (31) 2104-4000 
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B. Telefones e contatos de hotéis próximos ao Local da Conferência: 

 

1. SESC Contagem/ Betim (3,2 km de distância do Actuall Hotel) 

Rua Padre José Maria De Man, 805, Novo Riacho Contagem/ MG 

Telefones: (31) 2108-4500 / (31) 3270-8100 

 

Valor a média a ser cobrado do SESC: 
 

 
 

2. Hotel Íbis Betim (3,5 km de distância do Actuall Hotel) 

Rod. Fernão Dias, Km 482, s/nº - Dom I. Jardim Piemonte / Sul, Betim - MG, 32689-898 

Telefone: (31) 2111-1600 

 

C. Informações importantes para aqueles que ficarão hospedados em hotéis:  

1. Para esta conferência, as solicitações de hospedagens nos hotéis, ficarão por conta das 

igrejas e dos irmãos.  

2. Encorajamos aos irmãos que forem solicitar hospedagem nos hotéis, que antecipem a 

solicitação e não deixem para enviar no último dia.  

3. É obrigatório que todas as pessoas que irão se hospedar nos hotéis, apresentem 

documento de identificação oficial com foto e dentro do prazo de validade, se houver, 

principalmente menores de 18 anos. 

4. Para quem ficar hospedado nos hotéis não é necessário trazer cobertor, roupa de cama, 

travesseiro, toalhas de banho e de rosto. 

 

D. Para os irmãos e irmãs que precisarem de hospedagem, haverá vagas nos locais de reuniões e nas 

casas dos irmãos. No entanto, será necessário que haja esta solicitação na planilha de inscrições.  

 

1. Para estes irmãos, será necessário trazer roupa de cama, toalha e itens de higiene pessoal. 
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VI. TODOS OS PARTICIPANTES TERÃO DE SER APROVADOS PELOS IRMÃOS RESPONSÁVEIS 

DA IGREJA:   

 

Por razões de segurança, pedimos aos irmãos que sejam criteriosos na aprovação dos 

participantes, inclusive os avulsos. Não enviem participantes com histórico de problemas 

disciplinares ou morais. 

 

VII. PRAZO E ORIENTAÇÕES PARA ENVIO DAS INSCRIÇÕES:  

 

A. Prazo final para envio das inscrições: 31 de outubro de 2017 (Terça-feira). 

1. Pedimos a cooperação dos irmãos com respeito ao cumprimento deste prazo; 

2. Encorajamos às igrejas que trabalhem com o envio antecipado das inscrições. 

 

B. As igrejas deverão enviar suas inscrições para o e-mail (ATENÇÃO PARA O E-MAIL): 

conferenciaregiao6@terra.com.br (NÃO ENVIAR PARA O E-MAIL DA MANANCIAL) 

 

VIII.  FORMA DE PAGAMENTO: 

A. O pagamento das taxas inscrição deverá ser feito mediante depósito bancário na seguinte conta 

corrente: 

 

Associação das Igrejas da Obra Regional da Região 6  

BRADESCO 

Agência 850 

Conta Corrente: 8360-7 

 

1. Para transferência de valores por TED/ DOC, via internet, o CNPJ é: 19.231.159/0001-45; 

2. O comprovante de depósito deverá ser enviado para o WhatsApp de número de (31) 99491-

9038 (irmão Rafael); 

3. Por segurança encorajamos os irmãos a levarem o comprovante de depósito e a cópia da 

planilha de inscrições para a conferência, facilitando o acerto final. 

 

Observações importantes:  

- NÃO efetuar depósito na conta da Distribuidora e Livraria Manancial (460-0) ou na antiga 

conta da Igreja em Belo Horizonte (430-8), nem enviar inscrição para o e-mail da 

Manancial. 
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IX.  ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS E ENTRADA DE PEDESTRES: 

 

A. O Actuall Hotel, oferece estacionamento no valor de R$ 15,00 a diária por veículo. O acerto será 

feito pelo usuário do veículo, juntamente com a administração do hotel; 

B. Caso os irmãos não queiram estacionar dentro do hotel, terão como opção estacionar do lado de 

fora, onde haverá um serviço de segurança. 

C. Aqueles irmãos que estiverem hospedados no hotel, estarão isentos da taxa de estacionamento. 

 

X. RECOMENDAÇÕES GERAIS: MUITO IMPORTANTE! LEIAM COM ATENÇÃO CADA UMA! 

 

A. O Actuall Hotel não possui espaço disponível para realizarmos o serviço de crianças.  

Por este motivo, rogamos aos irmãos para não trazerem crianças com idade inferior a 10 anos. 

 

1. Orientamos às igrejas da microrregião a organizarem o serviço de crianças no local de reuniões.  

2. Para os irmãos que virão de cidades mais distantes, encorajamos a administrar o cuidado dos 

filhos com familiares (avós e tias, por exemplo), para não deixarem de participar da conferência. 

3. Os pais que trouxerem os seus filhos, deverão ser responsáveis pelo cuidado durante a 

conferência. 

 

B. O Serviço de literatura irá funcionar em um espaço próximo à entrada do auditório, para 

atendimento às igrejas. 

 

C. Sugerimos aos irmãos que vierem de ônibus rodoviário para comprar suas passagens de retorno ao 

chegarem na rodoviária. 

 

 

Em caso de dúvidas e de maiores informações, favor entrar em contato somente nos telefones abaixo:  

 

(31) 3398-7142 (Escritório da igreja em Contagem)  

(31) 99491-9038 Rafael (fone e WhatsApp) 

 

 

Belo Horizonte, 05 de outubro de 2017.  

P/ Obra Regional – Região 6 


