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WORKSHOP ASuR 2012 
 

II BOLETIM WRKSHOP ASuR 
 
LOCAL E HORÁRIO 
Será no CAJI – Colégio Adventista de Ji-Paraná. Dia 17 e 18 de Março de 2012. 
Começará no Sábado às 08h45. Portanto, prepare-se pra chegar a partir das 08h00 para receber seu kit e 
se orientar melhor, sem atropelos. 
 
INSCRIÇÕES/KIT 
Download Ficha de Inscrição. Faça a inscrição até o dia 08 de Março, para que possamos preparar os 
kits. Siga o procedimento padrão estabelecido pelo Ministério Jovem da ASUR. O valor é de R$20,00 
(vinte reais). Você deposita o valor na Conta Bancária da ASUR: Banco Bradesco Ag. 0457-0 C/ Corrente 
53033-6. Manda uma cópia do comprovante para Katiane Soares pelo e-
mail: katiane.soares@adventistas.org.br ou fax 3422-8642 ou entregue pessoalmente. Junto com o 
comprovante, envie a ficha de inscrição para que possamos nos organizar melhor para atendê-lo. Prazo 
para Inscrições: 08 de março. Não poderemos garantir alimento para os que fizerem a inscrição após esse 
período. 
 
PALESTRAS 
A programação está estabelecida para sábado durante o dia, e a noite. E também para o domingo durante 
o dia. Apenas irão receber os certificados apenas aqueles que participarem de todo o Workshop, sem 
exceção. Haverá controle para sabermos quem participou de todas as palestras. 
 
ALIMENTAÇÃO 
Não teremos como providenciar alimentação para os que fizerem inscrição no último dia. Portanto, faça 
sua inscrição dentro do prazo. 
Para os que moram em Ji-Paraná, ou os que têm como se alimentarem fora do workshop, por favor, nos 
avise na inscrição, para que possamos prover alimento para todos, mas sem desperdício. Nesse caso a 
inscrição fica apenas por R$ 16,00 (dezesseis reais). 
Para as caravanas que chegarem à sexta à noite, nos avise para que possamos recebê-los. Nesse caso, 
não teremos como providenciar a janta. Para todas as caravanas que dormirem na sexta à noite, haverá 
desjejum no sábado pela manhã. Se sua caravana vai chegar pela manhã, não teremos como providenciar 
o desjejum. Chegue mais cedo para se alojar e não perder nada da programação. 
 
ALOJAMENTO 
Iremos providenciar alguns locais para alojamento, mas os colchões, roupa de cama e utensílios de 
higiene, deverão ser providenciados por cada participante. O valor da inscrição não permite oferecermos 
mais conforto. Se alguém quiser trazer barraca, nos avise antes, para providenciarmos um local 
adequado. 
Para o sábado a noite, após a programação, haverá tempo hábil para aqueles que quiserem sair e passear 
em Ji-Paraná. Mas haverá limite de horário pra chegada ao CAJI, e será rigorosamente seguido. Aqueles 
que quiserem ficar no CAJI, haverá programação extra, e será anunciada durante o Workshop. 
 
VENDA DE MATERIAL 
Após o Pôr-do-Sol de sábado e no domingo, haverá SELS Aberto, com diversos materiais do Ministério 
Jovem, e demais áreas da Igreja. Aproveite! 
 
Pr. Fábio Meireles 
Dept Ministério Jovem e Comunicação 
Associação Sul de Rondônia - UNoB 
(69) 8124-5094 
 
 
 
 
Ficha de inscrição também disponível em: (Copie e cole em seu navegador) 
http://www.universodesbravador.com.br/arquivos/eventos/2012/jovens/WORKSHOP%20%20ASuR/Inscri
cao_Workshop_ASuR_2012.doc 


