INFORMAÇÕES GERAIS:
1. CHEGADA E RECEPÇÃO
Data: Domingo, dia 09 de julho de 2017.
Horário para o cadastramento: das 09:00 às 16:00 hs. (Quem chegar fora deste
horário, favor entrar em contato com a secretaria do curso dias antes). Celulares à
disposição: Luis Sartorel 9969.9305; Vânia 9633.7417; e o telefone da secretaria
3388.8704 (até sexta 07). Todos com prefixo (85)
Local da recepção e cadastramento dos cursistas: Paróquia de São Raimundo Nonato
Rua Delmiro de Farias, 1930 Bairro Rodolfo Teófilo – (Por trás do HEMOCE).
* Como chegar à Paróquia:
Obs.: Para os que vêm de fora: Desembarcar somente na “Rodoviária Central
Engenheiro João Thomé”.
DO TERMINAL LAGOA - Pegar o ônibus Bela Vista/Lagoa, descer na Igreja São
Raimundo Nonato.
DO TERMINAL DE ANTONIO BEZERRA - Pegar o ônibus Jovita Feitosa, descer na
Praça do Colégio Christus, entrar na Rua Gonçalves Dias até a Rua Delmiro de Farias e
seguir até encontrar a Igreja São Raimundo Nonato ou ir para o Terminal da Lagoa e pegar
o ônibus: Bela Vista Lagoa, descer na Igreja São Raimundo Nonato.
DO TERMINAL DO PAPICU – Ir até o Terminal Lagoa e pegar o ônibus: Bela Vista
Lagoa, descer na Igreja São Raimundo Nonato.
DO TERMINAL DA PARANGABA – Pegar o ônibus Francisco Sá Parangaba, descer
no supermercado Vander Box na Rua Frei Marcolino e seguir até encontrar a Igreja São
Raimundo Nonato.
ATENÇÃO: Qualquer ônibus que passa na Av. José Bastos, descer no Hemoce entra a
direita na Rua Delmiro de Farias até a Igreja São Raimundo Nonato.
DE CARRO: vindo centro pela Av. José Bastos, entrar na primeira rua depois do Hemoce
que é a Rua Alexandre de Baraúna, vai passar pelo restaurante a loira, continua na Rua
Alexandre de Baraúna, até a Rua Francisca Clotilde entra a direita até a Igreja São
Raimundo na rua Delmiro de Farias.
Vindo da Parangaba direção centro vai pela Rua José Façanha vai até a Rua Francisca
Clotilde até a Igreja São Raimundo na rua Delmiro de Farias.
2. INVESTIMENTO: R$ 120,00 (Cento e vinte Reais)
ALIMENTAÇÃO: R$ 80,00 (Oitenta Reais)
Não haverá reembolso em caso de desistência.
AS FORMAS DE PAGAMENTO SÃO:
a) A vista no ato da inscrição;
b) Depósito bancário – Depositar numa agência do Banco Bradesco, em favor de Centro
de Formação Terra do Sol. Agência 0643 – 2; Conta Corrente n. 14.796-6.
c) No caso de pagamento de várias pessoas, pedimos que enviem a relação dos nomes dos
participantes, juntamente com o comprovante de depósito.
d) Cheque – Enviar cheque nominal cruzado, em nome de: Centro de Formação Terra do
Sol. No valor da inscrição, juntamente com a FICHA DE INSCRIÇÃO.

e) Cheque Correio – Procurar a Agência do Correio de sua cidade, comprar o cheque
correio no valor da inscrição e enviá-lo para o endereço da Secretaria do Curso, no nome
de Vânia Lúcia Martins Pereira. Esta forma de pagamento substitui o vale postal e é mais
segura.
3. REFEIÇÃO
PARA O ALMOÇO: O curso providenciará para você o almoço, para os 06 dias.
Obs: O café da manhã e o jantar serão oferecidos na casa em que você ficará
eventualmente hospedado/a.
4. REALIZAÇÃO DO CURSO
Data: 10 e 15 de julho de 20173.
Horário: O curso terá início às 8:00 h do dia 10 e terminará com o almoço às 13:00 h do
dia 15.
Local: Paróquia São Raimundo Nonato – Rua: Delmiro de Farias, 1930 - Fortaleza - Ce.
5. HOSPEDAGEM
A coordenação do curso, caso seja necessário, providenciará hospedagem para aqueles (as)
que moram fora da cidade de Fortaleza. As hospedagens das pessoas, vindas do interior do
Ceará ou de outros estados, serão feitas em casas de famílias, casas religiosas ou em
comunidades que se colocam, generosamente, a serviço do mutirão de formação.
Caso você já tenha hospedagem coloque na ficha o endereço e telefone.
LEMBRETE
1. Trazer roupa de banho e de cama (toalhas, lençóis e fronha...) e objetos de uso pessoal.
Cada um/a traga sua caneca (copo), pois não terá copos descartáveis = vamos fazer um
exercício de ecologia. TRAGA A BÍBLIA
2. Trazer o comprovante de pagamento (recibo)
3. O período de hospedagem, providenciado pela coordenação do curso, tem início no dia
da chegada, 10 de julho e termina na tarde do dia 15 de julho. Se você chegar antes ou
quiser sair depois, deverá cuidar de sua própria hospedagem. Seja delicado/a com a
família ou comunidade que o/a irá acolher, respeitando estas datas. É bom trazer uma
lembrança ou um objeto característico do lugar de origem para deixar como presente para
a família que hospeda.
ELENCAMOS AQUI AS OFICINAS PROPOSTAS:

01 – Pintura em Tecido
02 – Espiritualidade e Profecia
03 - Teatro
04 – Reciclando saberes
05 – Audiovisual
06 – Diálogo Interreligioso
07 – Dança Circulares

Centro de Formação Terra do Sol
Envie esta ficha ao Centro de Formação Terra do Sol - CFTS com URGÊNCIA.
Av. Dom Manuel, 339 - Centro - 60.060-090 Fortaleza-Ce
Tel. (85)3388.8704
E-mail: cursodeveraofortalezacvts@hotmail.com
http:// www.cursodeveraofortaleza.com.br

Atenção!
Preencha corretamente
todos os dados da ficha
de confirmação e envie-a
o mais breve possível,
para o CFTS

CURSO DE VERÃO NA TERRA DO SOL
Estimado amigo, estimada amiga.
Estamos escrevendo-lhe, para confirmar a sua participação no Curso de Verão na
Terra do Sol - Ano 17º - a ser realizado de 10 a 15 de julho de 2017.
O curso terá como tema “Religiões no mundo: Diálogos possíveis e Profecia”. O
pluralismo religioso deve ser vivido como um enriquecimento mútuo e não como uma
ameaça à própria identidade. Devemos, profeticamente, criar espaços de cooperação para
a construção da justiça e da paz. LEIA COM ATENÇÃO ESTAS INFORMAÇÕES.
Estamos à disposição para esclarecer qualquer dúvida.
Um grande abraço e até julho de 2017.

Coordenação do Curso de Verão na Terra do Sol.
Pe. Luis Sartorel

