
 
CONFERÊNCIA EM CAMPINAS 

 
Rua Arnaldo Barreto, 1035 

Vila São Bernardo – Campinas-SP 
Fone: (19) 3273-8885 

 

e-mail: igrejaemcampinas@uol.com.br 
 

site: www.igrejaemcampinas.com.br 
 

 
Carta-convite 

 
Amados irmãos, é com grande alegria que convidamos vocês para a conferência 
regional em Campinas.  Nosso sentimento e oração: que o Senhor nos encha de 
alegria e luz nesses dias!  

 
Dias: 26 e 27 de Agosto de 2017. 

Horário: sábado às 18hs00 e domingo às 9hs00, no piso 1. 

Inscrições: não será cobrada taxa de inscrição para participar das reuniões, 

entretanto todos deverão retirar o crachá de identificação na entrada.  
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Inscrições para hospedagem e alimentação: 

Favor preencher todos os campos da ficha de inscrição (em anexo) e enviar por e-

mail, juntamente com o comprovante de depósito bancário, correspondente às 

refeições, até a data limite de 21 de Agosto. 

 

e-mail: igrejaemcampinas@uol.com.br  

 

OBS: Pedimos aos irmãos de contato que prestem auxílio às igrejas novas e 

enviem a planilha anexa, informando a necessidade de hospedagem e 

alimentação.  

 

5- Dados para depósito (para refeições): 

 

IGREJA EM CAMPINAS - CNPJ: 51.901.775/0001-79 

Banco ITAÚ – Agência: 0166 – Conta Corrente: 27714-5 

Enviar cópia do depósito e a relação dos inscritos para o e-mail da igreja. 

  

 

6- Alimentação: 

Sábado:  O BooKafé estará funcionando com: café, sucos, salgados e doces. 

Iremos servir jantar após a reunião.  

Valor do jantar: R$ 15,00 (será servido no piso 2). 

Domingo: O BooKafé estará funcionando a partir das 7:30 h. Iremos servir almoço 

após a reunião. 

Valor do almoço: R$ 15,00 (será servido no piso 2). 

Obs.: Os tíquetes de refeição deverão ser retirados pelo irmão de contato, no 

balcão de informações no piso 1.  
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7- Estacionamentos: 

a. Rua Arnaldo Barreto, 1035.  

b. Rua João Felipe Xavier da Silva, 523 (destinado a desembarcar os irmãos com 

necessidades especiais e em serviço). 

 

8- Observações adicionais: 

a. Crianças:  

Solicitamos aos irmãos que não tragam crianças.  

b. Hospedagem: Segue formulário anexo a ser preenchido. 

Distribuiremos os inscritos na seguinte ordem: casas dos irmãos e local de 

reuniões, FAVOR TRAZER ROUPA DE CAMA, BANHO E UTENSÍLIOS DE 

HIGIENE PESSOAL. 

OBS: A hospedagem será garantida conforme o limite de vagas disponíveis e por 

ordem de chegada das inscrições. Se ultrapassar a nossa capacidade, 

informaremos antecipadamente aos irmãos. 

 

Caso alguém prefira ficar hospedado em hotel, segue abaixo algumas opções: 

HOTÉIS LOCALIZADOS PERTO DO LOCAL DE REUNIÕES, COM FÁCIL 

ACESSO:  

1- HOTEL NACIONAL INN CAMPINAS  

Av. Benedicto Campos, 35, Jardim do Trevo - Fone: (19) 3772-1400. 

2- MERCURE HOTEL CAMPINAS  

Avenida Aquidaban 400, Fone: (19) 3733-7700 

3- HOTEL VILA RICA CAMPINAS (econômico) 

Rua Donato Paschoal nº 100, Parque Itália – Fone (19) 3773-8000 
 

4-THE ROYAL PALM PLAZA HOTEL RESORT 

Av. Royal Palm Plaza, n˚ 277 – Jd. Nova Califórnia – Fone: (19) 3738-8000 

 



A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. 

 

Irmãos responsáveis da Igreja em Campinas 

 

Mapa do local de reuniões da Igreja em Campinas:  

 


