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Orientações Gerais 

Belo Horizonte, 11 de maio de 2018. 

 

Prezados Irmãos, 

 

Como nosso Capítulo Provincial está cada vez mais próximo, apresentamos a seguir 

algumas orientações importantes, em especial, quanto à aquisição das passagens e 

programação do horário de chegada e partida de Belo Horizonte. 
 

A compra das passagens deverá seguir o procedimento normal, ou seja, cada 

Comunidade deverá providenciar a compra das passagens dos religiosos participantes 

do Capítulo.  
 

Os dias e horários de chegada e retorno a Belo Horizonte deverão ser informados 

com antecedência à Secretaria do Emaús (Sra. Viviane Fernandes / Sr. Franklin 

Venegas), para programação interna dos traslados e hospedagens, se necessário. 
 

A entrada no Recanto Coqueiro D’agua será no dia 28/06 (quinta-feira), a partir das 

11:00 horas, para o almoço a ser servido às 12:00 horas.  
 

O acerto com o Recanto Coqueiro D’Água deverá ser feito no dia 05/07 (quinta-feira).  
 

Orientamos que cada Ecônomo efetue o pagamento do valor devido ao número de 

religiosos de sua Comunidade diretamente na recepção do Recanto, obtendo a 

respectiva nota fiscal em nome da sua Comunidade.  
 

O valor da diária é de R$ 150,00 x 7 dias, totalizando R$ 1.050,00 por pessoa, mais 

eventuais extras a cargo da Comunidade.  
 

O rateio das despesas com viagens (Passagens aéreas, rodoviárias e combustível) 

para o Capítulo Provincial ocorrerá da mesma forma de costume, ou seja, o total 

dessas despesas será dividido pelo número de religiosos da Província e depois 

multiplicado pelo número de religiosos de cada comunidade, perfazendo no valor que 

cada ecônomo local terá a pagar ou a receber. Não ratearemos despesas com táxi e 

transporte alternativo (Uber, 99 pop, Cabify e etc..). Dessa forma, lembramos aos 

ecônomos que guardem os respectivos comprovantes das passagens e recibos de 

combustível para que possamos fazer os cálculos e tragam valor em espécie para o 

rateio. 

 

Por fim, ressaltamos que o Recanto Coqueiro D’Água não oferece acesso à internet de 

forma satisfatória. Assim, orientamos a todos que levem seus respectivos “modens”, 

caso possuam, bem como seu Notebook, ou Tablet, ou celular de uso pessoal e 

adaptadores para tomadas. 
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Nenhum documento para o Capítulo será impresso. 

 

Relembramos a todos que estejam atentos às orientações sobre a vacinação contra a 

febre amarela enviadas pela secretaria da Província, por e-mail, no dia 02 de abril 

(Conforme em anexo). 

 

Na ocasião do Capítulo estaremos na estação do inverno, aconselhamos trazer roupas 

de frio / Agasalho. 
 

Solicitamos também que cada religioso leve seus paramentos para as celebrações. 
 

Pedimos a gentileza do Superior que transmita estas orientações aos demais religiosos 

que não possuem acesso à internet. 

 

Os religiosos que não participarem do Capítulo deveram enviar com o Superior a carta 

de justificativa. 
 

Para qualquer dúvida, favor entrar em contato com o Centro Emaús que estaremos à 

disposição. 
 

 

Atenciosamente, 

 
 
 
 
 
 
Padre Hernaldo Pinto Farias      Padre Renivaldo 
Bruno da Cruz 
Superior Provincial       Ecônomo Provincial 
 


