Prezado congressista,
Com alegria estamos preparando o 41° Congresso de Jovens da MEUC, realizado em São Bento do Sul/SC nos
dias 22 a 25 de Fevereiro de 2020. O evento visa ser um instrumento para reunir, motivar e desafiar jovens a
conhecer e permanecer na presença e vontade do Senhor Jesus Cristo.
IMPORTANTE! Leia com atenção as orientações a seguir:
 HORÁRIO DE ABERTURA DO PORTÃO (localizado na Estrada do Fundão): A abertura do portão para entrada
no arraial do Congresso dar-se-á às 6h00 de sábado, dia 22 de fevereiro de 2020. Não será permitido a
entrada, circulação e montagem de acampamentos antes deste horário. É de extrema importância a
observação destas orientações para evitarmos constrangimentos e aborrecimentos no momento da chegada.
 SENTIDO ÚNICO: Até o meio dia de sábado, teremos um sentido único 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).
 QUEM ENTRARÁ PRIMEIRO? Por motivo de segurança, pedestres entrarão às 06h00 no portão localizado na
Estrada do Fundão e em seguida os carros/ônibus/caminhões, conforme ordem de chegada/fila, poderão
adentrar ao arraial. Importante: carros/ônibus/caminhões poderão parar na rua do arraial APENAS para que
sejam descarregados. 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 da tenda ou nas áreas de camping. Ônibus não poderão estacionar no local
do evento, 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 todo mundo. Viaje tranquilo, espere sua vez e curta o 41º
Congresso de Jovens.
 A alimentação do Congresso foi completamente repaginada. Haverá venda de lanches durante todo o evento,
aproveite!
 Reunião de líderes às 16h00 de sábado, no auditório do Park Hotel Lar Filadélfia. Os líderes estão
convocados!
 Reunião Congresso Técnico (esportes) ocorrerá às 13h30, em uma sala da FLT.
 Use de forma consciente e responsável a infraestrutura de camping, especialmente a parte elétrica.
 A organização do Congresso disponibilizará seguranças contratados durante o evento. Porém, cada
participante é responsável por seus pertences (equipamentos eletrônicos, roupas, tênis, barraca, etc.), não
recomendamos trazer para o Congresso, objetos de valor, especialmente equipamentos eletrônicos, jóias,
relógios, bicicletas, etc. Você poderá curtir o Congresso plenamente sem estes objetos. A organização do
evento não se responsabiliza caso você traga algo que seja furtado, danificado ou perdido. Neste sentido,
desafiamos o grupo a convidar pelo menos um casal responsável. Este casal, além de fazer a segurança do seu
acampamento, poderá auxiliar com a alimentação para o grupo durante os dias do Congresso. A inscrição
deste casal é de responsabilidade do grupo e/ou do próprio casal.

 No arraial onde acontece o Congresso de Jovens, existem, piscina, brinquedos radicais como tirolesa, pêndulo,
salto da fé, paredão de escalada, etc. Pedimos que os mesmos sejam utilizados com cautela, seguindo todas
as orientações de segurança, a fim de evitarmos acidentes. Não recomendamos a utilização das lagoas para
tomar banho, muito menos promover brincadeiras que possam incomodar outros jovens, muito menos sem o
consentimento dos mesmos.
 Haverá uma enfermaria preparada para atender casos de pequena complexidade médica. Pedimos cuidado
para que não aconteçam acidentes.
 Não teremos pessoas controlando 24h por dia os portões de acesso, no entanto nosso pedido é que uma vez
que você acesse o arraial do evento, só saia do mesmo ao final do evento. Não é necessário sair do arraial
para adquirir coisas em outros estabelecimentos comerciais, tudo o que é necessário teremos a venda ou
podemos viabilizar a partir da organização do evento. Além de que teremos atividades para todo o período,
não sendo necessário buscar atividades ou passeios fora dos portões do Congresso. Caso seja realmente
necessário sair, menores de 18 anos de idade só poderão sair na companhia do líder do seu grupo.
 A entrega das pulseiras ocorrerá da seguinte forma: o líder de cada grupo é encarregado de retirá-las na
central de inscrições a partir das 08h00 de sábado, 22/02. Utilize a pulseira durante todo o evento, é através
dela que os seguranças saberão se você está inscrito no evento. Caso estravie a pulseira, entre em contato
imediantamente com a organização do evento que providenciará uma nova pulseira mediante a apresentação
de documento de identificação.
 Incrições para esportes individuais ocorrerão no sábado, 22/02, a partir das 9h00 às 12h30 / 15h30 às 17h30
( Inscrições para Xadrez e Dominó encerram às 11h30).
 Levantaremos uma oferta de gratidão no domingo a noite. Esta oferta será integralmente revertida no
ministério com jovens e adolescentes. Pense com carinho e contribua.
 Febre Amarela: Vacine-se e previna-se utilizando repelentes ao longo dos dias do Congresso, esta é uma
recomendação da vigilância sanitária de São Bento do Sul e também da organização do 41º Congresso de
Jovens.
Um pedido especial
Pedimos que você junto ao seu grupo carregue o Congresso de Jovens em suas orações (organização,
palestrantes, clima, viagens, segurança, conversões e decisões, grupos, líderes).
Tudo foi programado para você! Seja bem vindo!
Estamos a sua disposição para mais informações e esclarecimentos.

Atenciosamente,
SEJA - Secretaria de Jovens e Adolescentes
contato@sejameuc.com.br

