CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE
HOMENS PRESBITERIANOS
OF. SE/CNHP - 001/2017
Vitória-ES, 17 de abril de 2017.

Aos
Membros da Diretoria e Secretários de Atividades da CNHP, e
Presidentes das Confederações Sinodais e das Federações

CONVOCAÇÃO
Por ordem do Senhor Presidente da Confederação Nacional de Homens Presbiterianos – CNHP, Presb.
PAULO ROBERTO DA SILVEIRA DAFLON e, com base nas atribuições a mim conferidas, em
conformidade com o Art. 120, alienas “a” e “d” do Guia de Trabalho das Sociedades Internas (GTSI),
CONVOCO aos Membros da Diretoria e Secretários de Atividades da CNHP, Presidente da
Confederação Sinodal (ou seu representante legal), Presidente da Federação (ou seu representante
legal) e mais 6 (seis) delegados por Federação para o “XIV CONGRESSO NACIONAL DE HOMENS
PRESBITERIANOS”, a se realizar no período de 18 a 22 de abril de 2018, nas dependências do Centro
de Turismo Social e Lazer de Guarapari (SESC Guarapari-ES), sito Rodovia do Sol (ES-060), Nº 1,
Muquiçaba, Guarapari-ES, sendo no dia 18/4: de 10hs às 17hs - Entrega de Credenciais; 14hs Acomodação no SESC (hospedagem); 20hs - Composição da Mesa, Verificação de Poderes,
Instalação Congresso e Culto de Abertura.
As inscrições, tanto de delegados como de visitantes, poderão ser feitas a partir do site
www.uph.org.br/congresso, cujos valores* poderão ser pagos parceladamente, com o último pagamento até
dia 10/02/2018:
Adulto (em aptº duplo)
R$ 680,00

Crianças (5 a 11 anos)
R$ 340,00

Crianças (0 a 4 anos)
Isentas

Adulto (Aptº individual)
R$ 900,00

(*) incluso: 4 jantares, 4 almoços, 4 cafés da manhã e material do congresso

Outras informações ou esclarecimentos serão enviados oportunamente e/ou disponibilizados no site
www.uph.org.br/congresso, Revista da UPH ou através de contatos com a Secretaria Executiva pelo email:
secretarioexecutivo.cnhp@gmail.com ou telefones (27) 99947-1742 (Tim) ou 99958-4727 (Vivo)
Dou por convocado o XIV Congresso Nacional de Homens Presbiterianos, orando para que em tudo seja
exaltada a honra e a glória ao nosso Deus e do Seu Filho, nosso Redentor, o Senhor Jesus Cristo, a quem
rendemos todas as nossas homenagens.

