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Às Igreja locais 
Pastores/as, tesoureiros/as  
Coordenadores/as de Ministério de Administração 
 

Ref: capacitação para novo sistema APRISCO 
 

Graça e paz! 
“Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus; se alguém 
serve, faça-o na força que Deus lhe dá, para que, em todas as coisas, 

Deus seja glorificado, por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a 
glória e o domínio para todo o sempre. Amém!” I Pedro 4.11 

A COREAM-4RE 2020/2021 em sua oitava reunião ordinária, no dia 07 de novembro 
de 2020 (por vídeo conferência), acolheu o relatório da Secretaria de Ação 
Administrativa e Tesouraria Regional, sobre o cancelamento do contrato por parte 
da empresa Vetor Web, responsável pelo sistema GI ou GIG. Após uma longa 
negociação, desde maio de 2020, a prestação de serviços será finalizada em janeiro 
de 2021. Decidimos, então buscar uma nova alternativa viável para atender nossas 
igrejas e contratamos uma nova empresa chamada APRISCO e a migração de 
dados já está em andamento. 

Sendo assim, comunicamos: 
    * A partir de janeiro 2021 estaremos usando o novo sistema APPRISCO. 
    * Teremos 3 capacitações online (secretaria, tesouraria e folha) nos meses de 
novembro, dezembro e janeiro 21 (respectivamente); 

Obs.: As capacitações serão totalmente online, no formato de CURSOS e LIVES. 
Estes tutoriais estarão em nosso portal regional: 4re.metodista.org.br.  

O que será preciso fazer? 
    * Relatórios em dia 
    * Cotas em dia 
    * Parcelamentos em dia 
    * Não cadastrar/atualizar mais pessoas e aguardar o novo sistema 

Para maiores esclarecimentos, a Secretaria de Comunicação na pessoa do irmão 
Ayron Goese e a Secretaria de Administração, através do Rev. Leomir Henrique 
Pascoal, estarão à disposição para orientações necessárias.  

Mais informações a respeito serão enviadas à tempo. Desde já tranquilizamos de 
que o novo sistema será viável e facilitado, visando um melhor atendimento. 

Que a bênção de Deus continue sobre suas vidas, famílias e ministérios. 

Atenciosamente, em Cristo, 

 
Rev. Welfany Nolasco Rodrigues 
Secretário Correspondente da COREAM 

C/c         Bispo Roberto Alves de Souza 
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Secretaria de Ação Administrativa e Tesouraria 
Secretaria de Comunicação 


