Organização das Voluntárias de Goiás

Centro de Apoio ao Romeiro
- Perguntas e Respostas O que é o Centro de Apoio ao Romeiro?
O Governo de Goiás, por meio da OVG, instala uma estrutura para dar suporte aos
peregrinos durante as romarias do Divino Pai Eterno, em Trindade, e Nossa Senhora
D’Abadia, no povoado de Muquém, em Niquelândia.
São servidos lanches para os romeiros numa estrutura que conta com banheiros
químicos, espaço com bancos para descanso e atendimentos de primeiros socorros.
Um posto de comando da Polícia Militar, uma ambulância e uma viatura de resgate
do Corpo de Bombeiros também ficam de prontidão nas unidades.
Onde é instalado e em que período?
Trindade: Rodovia dos Romeiros, na GO-060, km 9,5. A romaria acontece nos meses
de junho e julho.
Muquém (distrito de Niquelândia): Rodovia da Fé, na GO-237, km 14. A romaria
acontece de 5 a 15 de agosto.
Qual o horário de funcionamento do Centro de Apoio ao Romeiro?
24 horas por dia.
Como é o funcionamento do Centro de Apoio ao Romeiro?
Funcionários da OVG, voluntários e bolsistas do Programa Bolsa Universitária se
revezam no atendimento aos romeiros 24 horas por dia.
O que é servido de lanche aos romeiros?
Leite, leite com canela, café, chá, suco, pão (com mortadela ou manteiga) e água.
Como ser voluntário no Centro de Apoio ao Romeiro?
Basta entrar em contato com o Centro Goiano de Voluntários (CGV) pelo 3201-9709
e se inscrever para atuar como voluntário. O interessado vai passar por uma
capacitação no CGV e assinar o termo de adesão à atividade.
Como a OVG realiza esse projeto?
Por meio de parcerias com vários órgãos do governo estadual, empresas da iniciativa
privada e Prefeituras Municipais de Trindade e Niquelândia.
Onde obter mais informações:
Rua T-14, nº 249, Setor Bueno, Goiânia - GO
Assessoria Técnica da Diretoria Geral - Eventos
62 3201-9435 | 3201-9465
E-mail: eventos@ovg.org.br
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Horário de Atendimento:
Segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 14h às 18h.

