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ASSEMBLEIA
ANUAL DA UFMBB

25,00

Inscreva-se
hoje mesmo!

DATA: 19 DE ABRIL DE 2017 (QUARTA-FEIRA)
LOCAL: CENTRO DE CONVENÇÕES DA AMAZÔNIA

HANGAR – BELÉM, PA - AV. DR. FREITAS, S/N – MARCO – BELÉM - PA

UFMBB - CREDENCIAL DE MENSAGEIRA
A IGREJA BATISTA: __________________________________________________________________________________________________________________________________________
CONVENÇÃO ESTADUAL: _______________________________________________________________________________________________________________________________
Comunica, para os devidos ﬁns, que a irmã:
Nome: _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Endereço: _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Bairro: ___________________________________ CEP: ____________________________________ Cidade: ________________________________________
Estado: __________________________ Telefone: (

) __________________________________ Fax: (

)__________________________________

E-mail: _________________________________________________________________________________________________________________________________________
Organização que pertence: (

) MCA (

) JCA

Cargo na MCA ou JCA da Igreja: ____________________________________________________________________________________________________
Proﬁssão: ____________________________________________________________________________________________________________________________________
Foi credenciada como nossa mensageira à 94a Assembleia anual da UFMBB.
__________________________________

__________________________________

__________________________________

Presidente da MCA

Pastor da Igreja

Assinatura da credenciada

Formas de pagamento:
(

) Boleto bancário no valor de R$ 25,00

(

) Depósito bancário no valor de R$ 25,00 em favor da UFMBB EVENTOS - BRADESCO –
agência 1434-6 Conta corrente 44550-9. ENVIE junto com a CREDENCIAL preenchida, uma
cópia do comprovante de depósito.

_____________________________________________________________________

de________________de 201

DIVISÃO DE PROMOÇÃO DA UFMBB
Rua Uruguai, 514 – Tijuca - 20 510 – 060 – Rio de Janeiro – RJ
WWW.ufmbb.org.br e eventos@ufmbb.org.br

UNIÃO FEMININA MISSIONÁRIA BATISTA DO BRASIL
CREDENCIAL DE MENSAGEIRA

COMUNICAÇÃO IMPORTANTE
A. Só aceitaremos a CREDENCIAL que estiver devidamente preenchida e acompanhada do cheque
ou da cópia do comprovante de depósito.
B. É necessário preencher todos os dados solicitados na CREDENCIAL de forma legível. Chamamos
sua atenção para o endereço, numeração e CEP da localidade.
1 - As inscrições no valor de R$ 25,00, serão feitas até o dia 20 de Março de 2017 (segunda-feira)
através do site e na sede da União Feminina Missionária Batista do Brasil o que lhe dará direito de
receber o material da Assembleia, em Belém, PA.
2 - Depois do dia 20 de Março/17 só faremos inscrições no local da Assembleia, na cidade de Belém,
PA, nos dias 18 e 19 de Abril de 2017. Para fazer a inscrição no local, você deverá levar a CREDENCIAL
devidamente preenchida e aguardar na ﬁla sua vez para ser atendida.
3 - Sua conﬁrmação de inscrição será o recibo que UFMBB enviará. Você somente o receberá, após
a identiﬁcação do seu pagamento na conta da UFMBB.
4 - Mediante a apresentação do recibo da UFMBB, você receberá no local, o material que será usado
na Assembléia.
5 - Preencha a CREDENCIAL e envie para a UFMBB, Rua Uruguai, 514 – Tijuca – Rio de Janeiro, RJ –
20510-060, junto com um cheque nominal à UFMBB ou uma cópia do comprovante de depósito.
Poderá também escannear (credencial/comprovante) e enviar para o e-mail: eventos@ufmbb.org.br
6 - Se dentro de 30 dias, você não receber nenhuma conﬁrmação da inscrição, entre em contato
conosco. Por favor, não deixe para resolver as coisas na última hora.
7. Inscrição online. Acesse o site da UFMBB preencha os dados da ﬁcha online e pague sua inscrição
com cartão de crédito. www.ufmbb.org.br
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