
Informações do XXI Congresso da UMCEB 2023

  

&nbsp;XXI CONGRESSO DA UMCEB 2023 - CLIQUE AQUI E LEIA AS
ORIENTA&Ccedil;&Otilde;ES E PREENCHA SUA INSCRI&Ccedil;&Atilde;O

      

  

  

XXI CONGRESSO DA UMCEB UNIÃO DE MILITARES CRISTÃOS EVANGÉLICOS DO
BRASIL

  

CENTRO DE EVENTO - SESC – GUARAPARI-ES.
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Informações do XXI Congresso da UMCEB 2023

  

DIAS 19 a 22/10/2023

  

  

DESCRIÇÃO DO EVENTO

  

O Congresso Nacional da UMCEB é voltado para militares e agentes da segurança pública de
todo o Brasil, e seus familiares. Sua XXI edição terá como anfitriã a União de Militares Cristãos
dos Evangélicos do Espírito Santo – UMCEES

  

  

LOCAL DO EVENTO:

  

O Congresso será realizado na cidade de Guarapari-ES, apenas 50 km da Capital Vitória e 65
Km do aeroporto. Todo o evento, cultos, palestras, hospedagem, refeições e demais atividades
será no Complexo do SESC de Guarapari, um espaço privilegiado localizado na Av. Contorno,
1760 - Lagoa Funda, Guarapari - ES, com estrutura de centro de convenções,

  

  

COORDENAÇÃO GERAL:

    
    -  Diretoria Executiva da UMCEB  
    -  Presidente - Cel PMSC Emilson Carlos de Souza                        
    -  Vice- Presidente - Ten-Cel PMESP Joel Rocha        
    -  1º Secretário - Cel PMPE Eduardo José Pereira da Silva   
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    -  2º Secretário Ten-Cel PMAM Hélio Parima de Magalhães  
    -  1º Tesoureiro - Ten-Cel PMSC Jurildo Mello             
    -  2° Tesoureiro - Cel EB R1 Felipe Alexandre Paiva Dias de Sá  

  

  

COORDENAÇÃO EXECUTIVA:

    
    -  Organização: Cel Ribeiro     - 27 99929-9160   
    -  Secretaria: Sgt Cruz             - 27 99273-3089  
    -  Relações Púb: Irmã Neusir - 27 98806-9611  
    -  hospedagens: ST Severino - 27 98806-9615  
    -  inscrições: Sgt Cruz              - 27 99273-3089  
    -  Translado: ST Rodrigues     - 27 99613-1191  
    -  Turismo: Cap Ademilson      - 27 99652-9681   
    -  Recepção Aeroporto:              
    -  Recepção Autoridades:          
    -  Cerimonial, Bandeiras, Mastros:  
    -  Departamento de músicos:  
    -  Secretaria Executiva local:  
    -  Responsável Coffe Break, água, etc.:   
    -  Coordenador das Mídias Sociais e fotos:   
    -  Transmissão Redes Sociais (Youtube, Instagram e Face Book):  
    -  Salvas vidas  
    -  Consultório e atendimentos 1º socorros.  
    -    

  

  

INSCRIÇÃO:
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A inscrição já está disponibilizada no site da UMCEB no Link (....)

  

O valor da inscrição será de acordo com a opção de hospedagem e incluirá:

    
    -  - Kit do Congressista   
    -  - Participação no Congresso  
    -  - Hospedagem para os três dias de Congresso;  
    -  - Refeições para os três dias de Congresso.  
    -  - Translado - Aeroporto ou Rodoviária;  
    -  – Certificado   
    -  – Lazer em toda estrutura do SESC.  

  

  

HOSPEDAGEM:

  

As opções de hospedagem deverão ser definidas no momento da inscrição. Os tipos de
hospedagem têm valor diferentes, mas todas elas incluem o valor da inscrição.

    
    -  Apartamento Single (Individual): R$ 1.400,00  
    -  Apartamento Duplo R$ 1.100,00, por pessoa  
    -  Apartamento Triplo R$ 950,00, por pessoa  
    -  Apartamento Quádruplo: R$ 900,00, por pessoa  
    -  Crianças até 5 anos não pagam  
    -  Crianças 05 a 12 anos R$ 800,00, por pessoa  
    -    

  

PAGAMENTO:

  

A inscrição poderá ser paga à vista ou parcelado conforme a *PLATAFORMA DO SYMPLA*
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*O pagamento deverá ser realizado por meio de cartão de Credito/Débito transferência
bancária, PIX CNPJ (31.723.240/0001-48), ou depósito para a Banco 021, Agencia 051, Conta
1.360.224-8, Banco BANESTES.

  

  

OBS: Para os Congressistas que irão participar do evento e, desejarem chegar com
antecedência e ou permanecer após o Congresso , o valor da diária de R$ 300,00,
(por pessoa), ( Lembrando que esse
valor de R$ 300,00, e
specificamente para os dias anteriores e posteriores ao congresso
) Pensão Completa e deverão tratar direto com o hotel, veja se antecipadamente ou quando da
hospedagem. 

  

Site com imagens do local do evento

  

  

https://sesc-es.com.br/sobre-o-sesc/nossas-unidades/hoteis-do-sesc/centro-de-turismo-social-
e-lazer-de-guarapari/

  

  

  

O Congressista que optar por se hospedar fora do SESC, não terá direito a traslado durante as
reuniões, o valor da inscrição será de R$ 700,00 com direito a participação no Congresso,
almoço e jantar, kit do congressista, certificado e lazer em toda estrutura do SESC.  
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ATIVIDADES COM JOVENS, ADOLESCENTES E CRIANÇAS:

  

  

Durante o Congresso serão realizados reuniões/palestras e atividades voltadas para APOIO
FEMININO, JOVENS, ADOLESCENTES
e muitas atividades para as crianças, não deixe de trazer seus filhos.

  

  

TRANSLADO:  

  

O translado será feito nos seguintes pontos: Aeroporto de Vitória - SESC de Guarapari;
Rodoviária de Vitória - SESC de Guarapari e vice-versa.

  

  

O Congressista deverá informar com antecedência, (dia hora da chegada e retorno), tão logo
que comprar as passagens aéreas ou terrestres para controle da organização do translado. 
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INFORMAÇÕES TURÍSTICAS:

  

  

O município de Guarapari tem aproximadamente 50 praias, para todos os gostos e estilos, bem
estruturadas e urbanizadas, até desertas e rústicas. No centro, as mais movimentadas e
estruturadas são a Areia Preta, Castanheiras e praia do Morro, repletas de comércios e
quiosques, frequentadas por jovens e famílias. 

  

  

Para conhecer os principais pontos turísticos visite o site:  https://www.guarapari.es.gov.br/pagi
na/ler/105/turismo

  

  

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

  

  

CANCELAMENTO DE INSCRIÇÕES PAGAS: 

  

  

O cancelamento da inscrição poderá ser feito até 31/08/23, com direito ao ressarcimento total,
após esta data será cobrado o valor da Inscrição. A hospedagem e alimentação poderão se
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canceladas até 72 horas antes do início do evento. (ou seja, até dia 15/10/23) 

  

  

Site com imagens do local do evento

  

https://sesc-es.com.br/sobre-o-sesc/nossas-unidades/hoteis-do-sesc/centro-de-turismo-social-
e-lazer-de-guarapari/

  

  

  

      

  

  

  

Formulário de inscrição:
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