IGREJA CRISTÃ MARANATA – ÁREA DE TERRA VERMELHA
Vila Velha/ES, 05 de agosto de 2019

COMUNICADO
Comunicamos aos Pastores e Secretários das Igrejas da área de Terra Vermelha que o CORPO DE
BOMBEIROS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO realizará no dia 17/08/2019 (Sábado) uma ação
social de prevenção com a distribuição e troca de Kits Gás (registro regulador e mangueira) em casas do
bairro de Barramares, para as residências previamente cadastradas.
Para tanto, o CORPO DE BOMBEIRO, via Igreja Cristã Maranata, solicita 100 voluntários para
participarem desta ação.


Os voluntários devem ser maiores de 18 anos (ambos os sexos).



Haverá um treinamento ministrado pelo CORPO DE BOMBEIROS, com duração de
aproximadamente 1h, no dia 11/08/2019 (horário a definir). Todas as atividades de treinamento e
apoio serão realizadas no pátio da Igreja Cristã Maranata de Barramares 1.



Só poderá participar da ação social no dia 17/08/2019 quem fizer o treinamento.

O evento do dia 17/08/2019 terá início às 13h, com previsão de encerramento às 17h, horário de Brasília.
A inscrição dos voluntários (homens e mulheres) deverá ser feita através do Whatsapp (27) 996296139,
até o dia 09/08/2019 (Sexta-feira) pelo secretário da igreja, contendo:


Nome completo do (a) voluntário (a).



Data de nascimento



Código da igreja.



Haverá certificado de participação.



Não podemos entregar folhetos evangelísticos por questões constitucionais em virtude do Estado
ser laico.



O Corpo de Bombeiros irá fazer contato com a comunidade e os comerciantes da região para fazer
o cadastro das residências.

A Equipe do Corpo de Bombeiros é quem efetuará a troca junto com os voluntários, do Kit de Gás.
Fraternalmente,
“Quem vencer, herdará todas as coisas; e eu serei seu Deus, e ele será meu filho.”
Apocalipse 21:7
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