
26 de agosto de 2010

Para: Autoridades Gerais e os seguintes líderes no México, na América Central, na América do Sul 
e no Caribe: Setentas de Área; Presidentes de Estaca, Missão e Distrito; Bispos e Presidentes 
de Ramo

Prezados irmãos:

Calendário das Transmissões Via Satélite de 2011

Encontra-se anexo o calendário das transmissões via satélite de 2011, com instruções gerais. 
As instruções específicas, inclusive as tabelas dos idiomas e horários de transmissão, serão 
enviadas cerca de seis semanas antes de cada transmissão. 

Incentivamos a que prestem bastante atenção a esse calendário. Essas transmissões são uma 
parte importante dos esforços da Igreja em instruir e edificar os membros no mundo todo.

Atenciosamente,

A Primeira Presidência

Tradução de First Presidency letter 26 August 2010: 2011 Satellite 
Program Schedule. Portuguese. 11261 059



 



Calendário das Transmissões Via saTéliTe de 2011
méxico, américa Central, américa do sul e Caribe

as estacas e as alas não devem programar eventos que entrem em conflito com a transmissão de conferências, de 
devocionais e das reuniões mundiais de treinamento de liderança. As presidências de estaca e os bispados são 
incentivados a assistir às transmissões dos devocionais e das reuniões mundiais de treinamento de liderança alistadas na 
primeira coluna.

Exceto quando especificamente indicado, todos os programas deste calendário podem ser vistos quando transmitidos ou 
podem ser gravados para serem vistos posteriormente.

mês

ConferênCias, deVoCionais e 
reunião mundial de TreinamenTo 

de liderança serões e ouTras reuniões

Janeiro 9 e 16 de janeiro (domingo) 
Serão do SEI para os Jovens Adultos

Fevereiro 12 de fevereiro (sábado) 
Reunião Mundial de Treinamento de Liderança

4 de fevereiro (sexta-feira) 
Uma Autoridade Geral Fala a Nós 
(Apenas para funcionários do Sistema Educacional da 
Igreja) 

Março 26 de março (sábado) 
Reunião Geral das Moças

6 e 13 de março (domingo) 
Serão do SEI para Jovens Adultos

Abril 2–3 de abril (sábado–domingo) 
Conferência Geral e Reunião Geral das Moças

Maio 1 e 8 de maio (domingo) 
Serão do SEI para Jovens Adultos

Junho
Julho 23 e 24 de julho (sábado, domingo) 

Concerto Comemorativo do Dia dos Pioneiros
Agosto 2 e 10 de agosto (terça-feira, quarta-feira) 

Transmissão Via Satélite dos Seminários e Institutos de 
Religião 
(Apenas para funcionários dos Seminários e Institutos de 
Religião)

Setembro 24 de setembro (sábado) 
Reunião Geral da Sociedade de Socorro

11 e 18 de setembro (domingo) 
Serão do SEI para Jovens Adultos

Outubro 1–2 de outubro (sábado–domingo) 
Conferência Geral e Reunião Geral da Sociedade 
de Socorro

Novembro 6 e 13 de novembro (domingo) 
Serão do SEI para Jovens Adultos

Dezembro 4 e 11 de dezembro (domingo) 
Devocional de Natal da Primeira Presidência

observações
 1. A maioria das transmissões pode ser gravada para uso posterior. Todas as restrições estarão indicadas nas instruções de 

cada programa.
 2. Os líderes do sacerdócio serão avisados das mudanças na programação, inclusive dos acréscimos.
 3. Os líderes do sacerdócio serão avisados das transmissões para público limitado que exijam a utilização das instalações 

locais.
 4. Encaminhem todas as dúvidas ao escritório de administração da área.



 



1

Mantenha estas instruções ao lado do receptor de satélite

Instruções Gerais sobre o Programa de Transmissões Via 
Satélite para o Especialista de Tecnologia da Estaca

Fora dos Estados Unidos e do Canadá

Escreva as informações a seguir no espaço apropriado e tenha-as à mão quando telefonar para a assistência técnica:

Número de propriedade do edifício (disponível por meio do supervisor de manutenção):                 

Numeração do receptor de satélite (leia a numeração no painel frontal de cada receptor de satélite)
Número do receptor Idioma(s)

Número do receptor Idioma(s)

Antes da Transmissão Via Satélite de Cada Programa
O sistema de satélites da Igreja está continuamente à disposição para testes. Verifique o equipamento de satélite 
instalado em sua capela pelo menos uma semana antes de cada transmissão programada para que haja tempo de fazer 
qualquer reparo necessário.

Um teste do sistema de áudio e vídeo é realizado durante aproximadamente uma hora antes de cada transmissão. A 
parte de áudio do teste consiste em uma música interrompida periodicamente com a identificação verbal da rede de 
satélite da Igreja e do canal específico do idioma.

Verifique o seguinte:
 1. Ligue o monitor. Verifique se está recebendo um programa previamente gravado. Coloque o sistema de som da 

capela em um volume confortável e verifique se é preciso fazer ajustes no projetor de vídeo.
 2. Instale aparelhos de televisão em outras partes do prédio, conforme a necessidade. Verifique se a imagem e o som 

funcionam. A legenda/closed caption para os deficientes auditivos é normalmente transmitida em um aparelho de 
televisão específico.

 3. Verifique se o áudio está no idioma correto.
 4. Ajuste as luzes dos locais de transmissão de modo a permitir uma boa qualidade de imagem e a proporcionar luz 

suficiente para anotações.

Informações Técnicas

Em caso de dúvidas quanto ao equipamento de satélite instalado em sua capela ou se estiver com problemas técnicos 
durante o teste do sistema de áudio e de vídeo ou durante a transmissão, ligue para o suporte técnico no escritório de 
administração para obter ajuda:

O número de telefone do escritório de administração (pode ser obtido com o secretário da estaca):                                

Haverá atendentes de plantão no suporte técnico uma hora antes e durante cada transmissão programada. Em alguns 
escritórios de administração, o suporte também funciona durante o horário comercial normal.

Nas ligações para o serviço de assistência técnica, faça a ligação de um telefone junto ao equipamento de recepção de 
sinal de satélite e tenha um aparelho de televisão ligado ao receptor de satélite.

© 2008, 2010 IRI. Todos os direitos reservados. Impresso no Brasil. 5/10. 5/10. 
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Informações sobre o Programa de Transmissão Via Satélite
Você pode também ligar para o escritório de administração para obter informações gerais sobre futuras transmissões 
via satélite ou se tiver dúvidas sobre os horários dos programas via satélite e sobre outras informações pertinentes 
publicadas pela Igreja.

Consulte clerk.LDS.org para cartas, horários e dicas para a solução de problemas.

Após a Transmissão Via Satélite de Cada Programa

Faça o seguinte:
 1. Desligue e guarde o equipamento de vídeo.
 2. Desligue o sistema de som.
 3. Deixe o receptor de satélite ligado se a energia na capela for estável.

Instruções Gerais sobre o Programa de Transmissões Via Satélite para o Especialista de Tecnologia da Estaca


