
Instruções para o Congresso de Artes em Missões RIO 2013 

Como o Brasil tem dimensões continentais, precisamos tomar cuidado para que todos 

se sintam à vontade para aproveitar ao máximo tudo o que Deus tem preparado para aqueles 

que estarão aqui em nosso Congresso. 

Para não ofender os outros ou causar maiores problemas, todos os participantes do 

Congresso De Artes Em Missões deverão seguir o Código De Ética: 

1. Ações ilegais são obviamente proibidas no Congresso. Ex: o uso de drogas, cigarro, 

bebidas, canivetes, outros tipos de violências, vandalismo, racismo etc; 

2. Seguir as instruções da Equipe e Liderança. Se existe alguma razão para não fazê-lo, 

fale primeiramente com o  líder direto ou supervisor de área; 

3. Todos devem sempre estar com sua pulseira de forma visível; 

4. Os congressistas poderão deixar o local do evento em momentos de intervalo e 

término das atividades; 

5. No Congresso de Artes em Missões não é permitido “ficar” ou ter qualquer outro 

tipo de relacionamento “express” ou sem compromisso; 

6. Todos devem participar das atividades, será proibida a permanência de pessoas nos 

alojamentos durante as atividades ou devem ser esclarecidas com os Líderes que 

tomarão as providências necessárias¹; 

7. Não empreste, tire do lugar ou sequer toque aquilo que não é seu sem a devida 

permissão; 

8. Os casais de namorados não devem andar sozinhos em lugares isolados. Procurem 

estar sempre em local visível, evitando carinhos e carícias durante as programações e 

atividades. Queremos que você tenha um tempo especial na presença de Deus. 

Aproveite esta oportunidade; 

9. Os alojamentos deverão permanecer trancados quando não estiverem ocupados e a 

chave ficará em poder da equipe do congresso¹; 

10. Guarde bem os seus pertences e mantenha sua mala sempre bem arrumada, para 

evitar exposição e perda de algum objeto¹; 

11. É expressamente proibida a visita e permanência de homens nos alojamentos das 

mulheres e vice e versa¹. 

12. Respeite seus colegas de alojamento e seja cordial com todos¹; 

13. Respeite, também, o horário de silêncio de 00h as 7h para o bem dos seus colegas 

de alojamento. 

¹ - Informações exclusiva aos inscritos no Pacote 3. 



VESTUÁRIO 

O Código do Vestuário é um compromisso de respeito e cuidado para com todos os 

que vêm participar do Congresso de Artes em Missões RIO 2013. Esteja atento ao ler, pois ele 

pode fazer você decidir mudar a escolha de algumas roupas durante o Congresso. 

CÓDIGO DO VESTUÁRIO: 

1. Encorajamos você a estar mais coberto que descoberto. Pode ser que alguém venha 

a você e peça para se vestir “mais” ou mudar alguma coisa. Não leve para o lado 

pessoal. Nós queremos simplesmente ajudar, para que você não seja motivo de ofensa 

para outros. Uma sugestão é perguntar ao seu líder, caso você esteja inseguro; 

2. Durante os workshops use roupas leves e confortáveis que facilitem sua mobilidade; 

3. Nenhuma roupa deve ser muito apertada ou colada. Shorts devem ter um 

comprimento mediano (pouco acima do joelho); Não é permitido o uso de minissaias 

ou coisas parecidas; 

4. Roupas íntimas devem ser usadas sem serem vistas; 

Se descumprir algum dos itens aqui expostos, a equipe de liderança do Congresso de 

Artes em Missões poderá te enviar de volta para á sua casa. 

KIT DE SOBREVIVÊNCIA 

Algumas pessoas costumam organizar suas malas com um mês de antecedência, 

outros com uma semana e outros, ainda, no dia anterior à viagem. Então, para te ajudar a 

fazer suas malas, preparamos uma lista de bagagem, ou melhor, um KIT DE SOBREVIVÊNCIA 

para você não passar apertos aqui no Congresso de Artes em Missões RIO 2013. Você pode 

imprimir e fazer desse kit um “check list” para se preparar para o nosso congresso. 

Lembramos, ainda, que o Congresso NÃO se responsabiliza pela perda ou extravio de 

objetos/roupas/malas durante o período em que o participante estiver nas instalações do 

Congresso. Por isso é muito importante que você cuide bem das suas coisas, deixe sua 

bagagem organizada e fechada sempre que possível. Veja só: 

HIGIENE PESSOAL: 

( ) Colchonete 

( ) Lençol 

( ) Manta/cobertor (As noites no RIO tem 

sido frias/frescas). 

( ) Travesseiro 

( ) Toalha de banho 

( ) Toalha de rosto 

( ) Escova de dentes 

( ) Pasta de dentes 

( ) Sabonete 

( ) Shampoo 

( ) Desodorante 

( ) Perfume 

( ) Protetor solar 

( ) Repelente 



 

ROUPAS 

( ) Camisetas 

( ) Shorts 

( ) Bermudas 

( ) Calças 

( ) Roupas íntimas 

( ) Chinelo 

( ) Tênis 

( ) Meia 

( ) Blusa de frio 

( ) Colants 

( ) Roupas leves 

ACESSÓRIOS 

( ) Lanterna 

( ) Celular 

( ) Papel de anotações 

( ) Caneta/lápis 

( ) Dinheiro 

( ) Câmera fotográfica 

( ) Guarda-chuva (opcional) 

( ) Squeeze (para hidratação durante o dia) 

( ) Bíblia

NÃO RECOMENDADO 

 Computadores e Tablets; 

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES: 

1º As instruções sobre como chegar estão na página homônima na nossa página do evento. | 

No dia do evento teremos um responsável por dar instruções aos congressistas pelo telefone: 

(21) 2751-4475, peça para falar com o “Homem GPS”. 

2º Para o Check-in serão necessários: documento de identificação, comprovante de 

pagamento; e quando menor de idade “CARTA DE AUTORIZAÇÃO”. 

3º Para os interessados em participar do workshop de Pirofagia (Cuspir Fogo), você deverá 

trazer uma manteiga de cacau (comprar em farmácias) e uma toalha de rosto apenas para este 

fim. Além disso, os menores precisam trazer uma carta de autorização assinada pelo 

responsável específica para esta oficina que será enviada em breve. 

4º Para os inscritos no Pacote 1, informamos que serão vendidas refeições (almoço e janta) e 

também lanches no evento. Estes poderão ser adquiridos no ato de check-in. 

5º Serão vendidos lanches fora do Pacote para todos, como salgados e refrigerantes. Além 

disso teremos também a venda de produtos de artes, blusas, mochilas e afins. 

Shallom, 

         Companhia Atos                                                                      

Org. do Congresso de Artes em Missões RIO 2013 


