LOCAL DO EVENTO
Ministério Mais de Deus
Endereço: St. C Sul QSC AE – Taguatinga
CEP: 72.016-040
MAPA DA IGREJA: (colocar a imagem do mapa)
https://www.google.com.br/maps/place/Ministerio+Mais+De+DEUS/@-15.8360479,48.0634407,17z/data=!4m12!1m6!3m5!1s0x935a32c3d6f288f1:0x2e42357fbdf8677e!2sMinist
erio+Mais+De+DEUS!8m2!3d-15.8364917!4d48.0633871!3m4!1s0x935a32c3d6f288f1:0x2e42357fbdf8677e!8m2!3d-15.8364917!4d48.0633871

IMPORTANTE: A organização do evento não disponibilizará translado para os congressistas até
o local do evento, ou seja, a Igreja Mais de Deus. Para você que não é de Brasília, dê uma
olhada em nossas dicas de como chegar ao local.

DICAS:
O local do evento é de fácil acesso. Seguem as dicas de algumas formas de chegar:
AEROPORTO – IGREJA MAIS DE DEUS (26 Km)
Para aqueles que desembarcarão no Aeroporto Internacional de Brasília, os melhores meios de
transporte para chegar ao local do evento são táxi e Uber.

TÁXI
Valor estimado:

R$ 61,80*

Bandeira 1

R$ 77,40*

Bandeira 2

*Valores cotados em 01/02/2017
UBER*
Valor estimado:

R$ 62 – R$ 82 UberBLACK (Uber de luxo)
R$ 43 – R$ 57 UberBAG (UberX com um porta malas maior)
R$ 36 – R$ 48 UberX (Viagens baratas para o seu dia a dia)

*É necessário baixar o aplicativo online e gratuito disponível para Android e IOS. O pagamento
pode ser feito em dinheiro ou cartão de crédito.

RODOVIÁRIA INTERESTADUAL DE BRASÍLIA – IGREJA MAIS DE DEUS (19 Km)
Para você, congressista, que desembarcará na Rodoviária Interestadual de Brasília, além de
táxi e Uber como meios de transporte, há a possibilidade de chegar ao local do evento de
ônibus ou metrô.
TÁXI
Valor estimado:
R$ 46,26*
Bandeira 1
R$ 57,66*
Bandeira 2
*Valores cotados em 01/02/2017

UBER*
Valor estimado:
R$ 47 – R$ 63 UberBLACK (Uber de luxo)
R$ 33 – R$ 44 UberBAG (UberX com um porta malas maior)
R$ 27 – R$ 37 UberX (Viagens baratas para o seu dia a dia)
* É necessário baixar o aplicativo online e gratuito disponível para Android e IOS. O pagamento
pode ser feito em dinheiro ou cartão de crédito.
CENTRAIS DE TAXI
- Rádio Táxi Alvorada (61) 3321.3030
- Rádio Táxi Brasília

(61) 3323.3030

- Cooperativa Unitáxi (61) 3325.3030

METRÔ
Valor do bilhete: R$ 5,00
Para quem vai desembarcar na Rodoviária Interestadual de Brasília, uma boa opção de meio
de transporte para chegar ao evento é o metrô.
Embarque na Estação Shopping que fica a cerca de 3 minutos da rodoviária, pegue o metrô
sentido Ceilândia e desembarque na Estação Praça do Relógio. O local do evento fica a cerca
de 10 minutos da estação, fazendo um trajeto a pé.

*O tempo estimado do percurso até o local do evento é de aproximadamente 51 minutos,
baseando-se no tempo de deslocamento entre as estações, podendo haver alterações
dependendo do horário.
(link do trajeto da Praça do Relógio para o local do evento:
https://www.google.com.br/maps/dir/Pra%C3%A7a+do+Rel%C3%B3gio,+Bras%C3%ADlia++DF/St.+C+Sul+QSC+AE+Ministerio+Mais+De+DEUS+-+Taguatinga,+Bras%C3%ADlia++DF,+72016-040/@-15.8349694,48.0625508,17z/data=!3m1!4b1!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x935a32e923032cbf:0x55322540a
b25f7c6!2m2!1d-48.0568763!2d15.8333228!1m5!1m1!1s0x935a32c3d6f288f1:0x2e42357fbdf8677e!2m2!1d-48.0633871!2d15.8364917!3e2 )
ÔNIBUS
Valor da Passagem:

R$5,00

Outra opção para quem desembarcar na Rodoviária Interestadual de Brasília é ir de
ônibus até o local do evento. Para isso é necessário que o congressista, ao desembarcar na
rodoviária, atravesse a pista em direção à parada de ônibus. As linhas de ônibus que fazem o
trajeto até o local do evento são: 336.1, 385.2, 920.1. Ao pegar qualquer uma dessas linhas, é
necessário desembarcar na Praça do Relógio em Taguatinga e caminhar por cerca de 10
minutos até o local do evento.
*Esse percurso demora em média 1h20, dependendo do horário.
Outra dica importante:
Esta dica é para você que chegará ao evento em carro particular: siga pela via EPTG sentindo
Taguatinga, passe pelo viaduto de Taguatinga e continue em frente rumo à via Elmo Serejo
(também conhecida como via Estádio). Entrando na Elmo Serejo, faça o primeiro retorno à
esquerda , voltando no sentindo Taguatinga, continue em frente, e logo na primeira entrada à
direita estará a Igreja Mais de Deus, o local do evento.

