
NOTAS IMPORTANTES 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO – Assembleia Geral 

Ordinária 

CENTRO DE RECUPERAÇÃO INFANTIL - CREI 

Ficam convocados os associados efetivos e 

fundadores do CENTRO DE RECUPERAÇÃO 

INFANTIL - CREI a se reunirem em Assembleia 

Geral Ordinária, em primeira convocação, às l2 

(doze) horas do domingo dia 10 de maio do 

corrente ano de 2013, na sede social, na Rua 

Joana Angélica, 203, nesta cidade do Rio de 

Janeiro, para tratar dos seguintes assuntos:  

I - a) tomar conhecimento do relatório da 

Diretoria e do orçamento para o presente 

exercício de 2013, previamente submetido à 

apreciação do Conselho Fiscal; b) aprovar as 

contas da Diretoria Executiva referentes ao 

exercício anterior; c) eleger os membros da 

Diretoria Executiva; o Presidente e o Vice-

Presidente e os demais membros do Conselho 

Consultivo; e os membros efetivos e suplentes 

do Conselho Fiscal; todos para o triênio que 

ora se inicia; d) assuntos gerais. Esclarece-se 

que, não havendo o quórum estatutário de um 

terço dos membros em condições de votar, e 

de acordo com o disposto no artigo l5 do 

Estatuto da Sociedade, a Assembleia se 

reunirá com qualquer número, às 12 horas e 

trinta minutos. Rio de Janeiro, l7 de fevereiro 

de 2013. 

Lucília Ramalho - Presidente do Conselho 

Consultivo 

REUNIÃO DE ORAÇÃO – Na próxima 

quarta-feira, dia 6, às 15h00minh, recomeçam as 

reuniões de oração quinzenais. A primeira delas 

será na residência de Miriam Guimarães, Rua 

Barão da Torre, 620 apto 401 – Ipanema.  

Participem!   

APELO DO REV. BETO - Amigos e amigas 

da ICI, “necessito de doação de sangue em meu 

nome (Carlos Alberto Chaves Fernandes) no 

HemoRio para poder fazer uma cirurgia de 

retirada da bexiga no próximo dia 07/03,  no 

Hospital da Lagoa”. Lembrem-se, por favor, de 

fazê-lo em nome de Carlos Alberto Chaves 

Fernandes. O HemoRio dará um “recibo” e este 

devo levar na terça-feira ao médico do 

Hospital. Por favor, se você tiver feito a doação, 

me ligue (2222-0348 ou 9618-4738) para saber 

como farei para pegar o recibo com você.  

PRÓXIMO ENCONTRO DA ICI NO 

HOTEL SÃO MORITZ - Nosso próximo 

encontro no Hotel São Moritz acontecerá entre 

os dias 7 e 9 de junho.   Aqueles e aquelas que 

tiverem interesse em parcelar o pagamento, 

podem começar a fazê-lo já.  Confira os preços 

e organize-se desde já.  Vamos fazer um grande 

encontro! Seguem os preços: Inscrição: R$ 

30.00 - R$ 420,00 – 1 adulto no quarto de 

solteiro; R$ 320,00 – cada adulto no quarto 

duplo (2 adultos no mesmo quarto); R$ 290,00 

cada adulto no quarto triplo (3 adultos no 

mesmo quarto); R$ 220,00 – cada adulto no 

quarto quádruplo ou quíntuplo. * Cortesia de 

duas crianças até 12 anos no quarto com dois 

adultos pagantes. Caso haja uma terceira criança 

de 6 a 12 anos ela irá pagar R$ 110,00.  Forma 

de pagamento: a partir de 4x (de 3 de março a 3 

de junho) e assim sucessivamente. A inscrição 

deverá ser paga separadamente.  O pacote inclui 

pensão completa (café da manhã, almoço e 

jantar). 

PRÓXIMO DOMINGO - No próximo 

domingo, no culto da manhã, Elisa Gusmão 

trará um estudo sobre o tema O cristianismo e 

as mulheres. Elisa é presbítera da United 

Reformed Church, paróquia St. Thomas, da 

cidade de Watford, na Inglaterra. 

ICI EM AÇÃO - Hoje pela manhã nosso Pastor 

Leonardo celebra a Quaresma com nossos 

irmãos e irmãs da congregação da Igreja Cristã 

de Ipanema no Vidigal.  

ANIVERSARIANTES DA SEMANA -dia 05: 

Herta Spiegel; dia 06: Lya Costa da Silva; dia 

07: Pedro Hornemann; dia 08: Affonso 

Ferrario; dia 09: Rev. Leonardo Costa da Silva 

de Oliveira Amorim., Jorge Luis Rocha da 

Silva.    

DIÁCONOS DE PLANTÃO – manhã: 

Lya; noite: José Alouysio e Rute; Próximo 

domingo: manhã: Izabel; noite: Marcelo e 

Roberto. 

tel:2222-0348
tel:9618-4738

