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SECRETARIA DE JOVENS E ADOLESCENTES DA MEUC
Orientações para a entrada dos Grupos no 40º CONGRESSO DE JOVENS,
02-05 de Março de 2019
HORÁRIO DE ABERTURA DOS PORTÕES
A abertura dos portões para acesso ao arraial do C.J dar-se-á às 6:00h de sábado, dia 02 de março de 2019.
Não será permitido a entrada, circulação e montagem de acampamentos antes deste horário. Pedimos que
todos os líderes divulguem as informações junto aos seus grupos, para evitarmos constrangimentos e
aborrecimentos no momento da chegada.
SENTIDO ÚNICO
Até o meio dia de sábado, teremos um sentido único para veículos nas ruas do arraial. A entrada se dará
pelo portão localizado na Estrada do Fundão e a saída para carros/ônibus/caminhões será pelo portão da
FLT (exceto para a equipe oficial de alimentação do Congresso de Jovens ou carros autorizados). Confira o
mapa na página 2.
QUEM ENTRARÁ PRIMEIRO?
Por motivo de segurança, pedestres entrarão às 06:00h no portão Localizado na Estrada do Fundão. Logo
em seguida, às 06h. 05min. abriremos os portões para carros/ônibus/caminhões, conforme ordem de
chegada, adentrarão ao arraial. A preferência dada aos pedestres, nesses primeiros 05min., visa a segurança
e agilidade no acesso ao parque. Não há necessidade de desespero ou afobação! Portanto, pedimos que isso
possa ser conversado com os jovens para que haja compreensão.
Importante: carros/ônibus/caminhões poderão parar na rua do arraial APENAS para que sejam
descarregados. Essa parada deve ocorrer somente quando a fila parar, evitando deixar espaços grandes
entre os veículos. Pedimos agilidade de todos para que isso seja realizado rapidamente.
PROIBIDO ESTACIONAR NA RUA
Para facilitar o tráfego de veículos (carros, ônibus, caminhões), durante a manhã de sábado é proibido
estacionar os veículos nas ruas do arraial. Carros e caminhões podem ser estacionados no terreno ao lado
do pavilhão (confira o mapa) ou nas áreas de camping. Ônibus não poderão estacionar no local do evento,
por motivos de espaços, incentivamos os grupos a conversarem com as empresas de ônibus
antecipadamente.
NOSSA RECOMENDAÇÃO
Todos estão ansiosos para entrarem no arraial e montarem seus acampamentos. Pedimos um pouco de
calma, haverá lugar para todos. Viaje tranquilo, espere sua vez e curta o 40º Congresso de Jovens. Tudo foi
programado para você! Seja bem vindo!
DESAFIE SEU GRUPO A ORAR PELO CONGRESSO DE JOVENS, PELAS VIAGENS, CLIMA, PROGRAMAÇÃO,
LOUVOR, PALAVRA E PALESTRANTES. QUE VIDAS SEJAM TRANSFORMADAS.
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