Ata 01 da Reunião Mensal da Jubag
Guarulhos, 10 de janeiro de 2015

A reunião mensal, foi realizada na Igreja Batista Central de Guarulhos, teve
inicio ás 14h40 min., onde foi feita uma oração pelo irmão Julio Cesar da Primeira
Igreja Batista de Guarulhos, e o presidente Gabriel Duarte do Bonfim abordou os
seguintes assuntos:
Conjubag








Coordenação Externa – Responsável: Daniela
o Equipe de cadastro – Responsável: Ana Gabriela
 Computadores
o Equipe de Ingressos – Responsável: Eduardo
 Modelo de Ingressos
 Como funcionará o sistema de ingressos
o Equipe de segurança – Responsável: Adriano
 Áreas importantes
 GCM
 Arrecadação de Alimentos – Responsável: Rodrigo
 Contagem de kilos
 Ofício Cristolândia - Associação
Coordenação Interna – Responsável: Mayara
o Equipe de Orientação – Responsável: Thiago
 Distribuição das fileiras
 Recolhimento de Ofertas
o Equipe de Datashow – Responsável: Giovanna e Estevão
 Vídeo de orientação interna
 Slides das Bandas (entrar em contato)
 Vídeos e avisos
 Mensagens
Coordenação de Música – Responsável: Welton
o Montagem e desmontagem – Responsável: Del e Equipe
o Ajustes e orientação de palco – Responsável: Ismael
 Agilidade, prioridade para as equipes visitantes
o Operador de mesa de som – Responsável:
 Número de pessoas, microfones, instrumentos, etc
o Operador de iluminação
Coordenação de participantes – Responsáveis: Ana Paula e Júnior

o





Equipe de lanche
 verificar quantidade por dia (50 - 10 - 35 - 25)
o Recepção e orientação das bandas (ponte com orientação de palco)
o Horário da participação
o Assinatura dos recibos
Divulgação - comunicação
o Doação de alimento - Cristolândia
o Horário de início - Vagas limitadas
Informações importantes
o Horário de início e término
o Sem comidas e bebidas
o Retire seu lixo
o Assentos
o Fique com seu ingresso
o Lotação máxima
o Estacionamento (placas)
o Camisetas

Censo JUBAG 2015





Informações úteis à JUBAG e para a Associação
Incentivem os seus pastores a preencher
lançamento oficial - CONJUBAG (já podem preencher se quiserem)
Divulgar no CONJUBAG

Encontrão Setor Sul




28 de fevereiro
IB Jd. Valéria (a confirmar)
Divulgar no CONJUBAG

Encontrão Setor Oeste



21 de março
Proposta: PIB Taboão

Noite de Talentos



Definir proposta de local
Divulgar no CONJUBAG

Acampamento



Visitas a partir de 25 de janeiro
Proposta - pré-lançar no CONJUBAG (teaser)

Festfutsal



Definir locais e enviar ofícios
Proposta - pré-lançar no CONJUBAG (teaser)

O presidente, com os temas propostos orientou cada grupo com relação ao conjubag,
as normas do teatro Adamastor, e solicitou que cada departamento estivesse preparando
as programações para apresentar no conjubag. Além disso, foi proposto que a partir de
fevereiro que as reuniões mensais fossem realizadas em outras igrejas, cada mês em
uma igreja. E foi feito um pedido do presidente para que oremos pelo conjubag, pela
oportunidade de realizarmos um congresso com toda a estrutura que estamos obtendo.
Por fim, foi dada a oportunidade para os avisos dos eventos das igrejas presentes e uma
oração final ás 16h40 min., para que encerrássemos a reunião.
Eu, Mayara Lima Lisboa, 1º Secretária, lavrei e assinei a presente ata, juntamente com o
presidente.

Mayara Lima Lisboa

Gabriel Duarte do Bonfim
Presidente - JUBAG

