
IGREJA PRESBITERIANA DO BRASIL 

CONFEDERAÇÃO NACIONAL DAS SAFs 

Quadriênio (2018-2022) 

 

Tema do Quadriênio 

 

Orai sem cessar. 1 Ts 5.17 

 

 

EDITAL  

 

V ENCONTRO DA MULHER PRESBITERIANA 

 

 

Salto de Pirapora, 27 de março de 2022. 

 

Em nome da Presidente da Confederação Nacional de SAFS - 

CNSAFs, Sr. ª Ana Maria Prado, vimos, pelo presente, informar sobre o novo 

período para a realização do V Encontro da Mulher Presbiteriana e o 

valor da hospedagem para 2022.  

 

Tema: Mulheres Presbiterianas, Vivendo na Oração. 

Data: 03 a 06 de novembro de 2022 

Local: Centro de Convenções diRoma – Caldas Novas/GO 

 

Nesse sentido, solicitamos a divulgação ampla deste encontro, o 

qual será um marco memorável de alegria, edificação, proclamação e 

glorificação do nome Santo de nosso Deus Trino! 

 

 

 

 



Estão abertas as Inscrições para o V Encontro da Mulher 

Presbiteriana, no site da SAF: www.saf.org.br 

 

 

INSCRIÇÃO E TRANSFER 

 

Todos os participantes deverão pagar a taxa de inscrição. 

 

Valor da Inscrição: R$ 388,00 (trezentos e oitenta e oito reais) 

 

 

Valor do Transfer, para quem precisar deste serviço: 

 

- Transfer/Aeroporto de Goiânia ou de Brasília, para o hotel em Caldas (Ida 

e volta) – R$ 238,00 (duzentos de trinta e oito reais) 

 

- Transfer/Aeroporto de Caldas Novas para o hotel (ida e volta) - R$ 80,00 

(oitenta reias) 

 

  

Opções Valor Observações 

A - Inscrição (Sem 

Transfer) 

R$ 388,00 (trezentos e 

oitenta e oito reais) 

Podendo ser paga em 

até 3 vezes. 

 

B - Inscrição + 

Transfer/Aeroporto 

de Caldas Novas 

para o hotel (ida e 

volta) 

R$ 468,00 

(quatrocentos e 

sessenta e oito reais)   

Podendo ser paga em 

até 3 vezes. 

 

C - Inscrição + 

Transfer/Aeroporto 

Goiânia ou Brasília 

para o hotel (ida e 

volta) 

R$ 626,00 (seiscentos e 

vinte e seis reais) 

Podendo ser paga em 

até 3 vezes. 

 

 

 

 

 

http://www.saf.org.br/


Observação 

 

Participantes sem hospedagem nos hotéis da Rede DiRoma 

 

1) Para os participantes sem hospedagem nos hotéis da Rede 

DiRoma, além de depositarem o valor da Taxa de Inscrição do 

evento na conta da CNSAFs, caso desejem fazer as refeições 

nos hotéis, deverão tratar do pagamento das mesmas, 

diretamente com o Hotel Thermas de Roma, onde receberão os 

tickets. 

 

2) Os participantes sem hospedagem nos hotéis da Rede DiRoma não 

poderão fazer uso do transfer interno, das piscinas e 

demais áreas de lazer. Caso desejem participar das opções de 

lazer, deverão tratar diretamente com o hotel, fazer o pagamento 

dos valores cobrados para usufruir desses serviços e receber os 

tickets de entradas para essas áreas. 

 

3) Só haverá transfer entre os hotéis e o Centro de Convenções por 

conta do evento, para os participantes que efetuaram o 

pagamento da Taxa e do transfer e que estejam hospedados 

em Hotéis do grupo DiRoma, entre os 13 contratados, para a 

hospedagem dos participantes do evento.  

 

PAGAMENTO APENAS NA CONTA DA CNSAFs 

 

Apenas o pagamento da Taxa de Inscrição sem transfer ou do 

pagamento da Taxa de Inscrição com transfer (os ônibus contratados 

pelo evento para o transporte dos aeroportos para os hotéis), deve ser 

efetuado na conta da CNSAFs. Mas atenção, não serão consideradas 

provas de pagamento os “recibos de entrega de envelope” emitidos pelos 

“Caixas-rápidos” das agências bancárias do Banco do Brasil (conta para o 

depósito identificado). 

 

CONTA PARA DEPÓSITO 

 

Apenas para depositar o pagamento da Taxa de Inscrição sem 

transfer, ou da Taxa de Inscrição com o transfer. 



 

 

 

 

 

 

 

ORIENTAÇÕES DA TESOURARIA DA CNSAFs 

 

1. Os participantes devem enviar e-mail ou telefonar para a Tesoureira 

da CNSAFs, para dirimir dúvidas referentes a pagamentos e 

quanto a ter enviado comprovação do pagamento da Taxa 

de Inscrição e a Taxa do Transfer dos Aeroportos de Brasília, 

Goiânia ou Caldas Novas,  

2. Assim como para enviar as planilhas dos grupos e os comprovantes 

dos depósitos dos pagamentos das taxas de inscrições e transfer 

conforme a quantidade de pessoas contempladas nas planilhas. 

 

 

Enviar e-mail ou telefonar para: 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATENÇÃO – PARA QUEM PRECISAR SAIR ANTES DA SAÍDA DOS 

ÔNIBUS NO DIA 06 DE NOVEMBRO 

 

Para os casos de volta antes dos horários de fluxo dos ônibus. 

 

Para os casos de chegada antes do dia 03 de novembro ou a saída (06 de 

novembro) para os Aeroportos de Goiânia ou Brasília, fora do fluxo de 

ônibus planejado para o evento, o (a) participante arcará com as despesas de 

ônibus de linha, ou taxi. No caso do serviço de taxi, os valores estão 

aproximadamente: 

Quitéria Soares Bazílio de Oliveira 

E-mail:  encontrompcnsafs@gmail.com   

WhatsApp: (83) 98836-0100  
 

Banco do Brasil 

Ag. Nº 0083-3 - C/C Nº 80.873-3 

Igreja Presbiteriana do Brasil 

CNPJ: 00.118.331/0002-01 
 

mailto:encontrompcnsafs@gmail.com


 

 Caldas Novas para Goiânia – R$ 500,00 a R$ 600,00 

 Caldas Novas para Brasília – R$ 1.500,00 a R$ 2.000,00 

 

 

PRESIDENTES DAS SINODAIS  

 

Quanto as inscrições 

 

As inscrições de cada Confederação Sinodal (86), serão coordenadas 

pelas Presidentes das Sinodais, ou por quem elas desejarem. Devem ser 

incentivadas tanto as inscrições, como as reservas de hospedagem, por 

grupos, para facilitar o controle por parte dos responsáveis.  

 

Quanto as Blusas/camisetas  

 

 A CNSAFs não confeccionará camisetas para o EMP. Cada 

participante poderá aproveitar as belas camisetas da SAF, do Projeto ANA, 

dos Congressos de Federações e Sinodais e até de eventos da CNSAFs. 

 

Quanto aos EXPOSITORES 

 

Teremos presentes no V Encontro da Mulher Presbiteriana: Editora 

Cultura Cristã – JMN – APMT – APECOM – PMC – Canecas com foto da 

participante do Encontro – Bazar missionário – Broches da SAF – Fotos – e 

outros. 

 

BAZAR MISSIONÁRIO – PEÇAS DOADAS – CARINHO DE 

MÃOS TALENTOSAS - EM PROL DE MISSÕES CNSAFs 

2021/2022  

 

Solicita-se por meio das Confederações Sinodais, que façam chegar as 

irmãs, essa oportunidade de participação na Grande Obra Missionária do 

Senhor Jesus. E que as irmãs cujos corações sejam tocados por Deus, possam 

fazer doações de peças e produtos fabricados pelas suas bondosas mãos, nas 

Oficinas Dorcas, os quais serão vendidos e o valor será utilizado para auxiliar 

na viagem missionária da CNSAFs, que irá acontecer em data a ser definida 

se Deus assim permitir. (Todos os materiais e/ou peças doados, deverão ser 



entregues no Centro de Convenções DiRoma, no local do Encontro. 

Algumas irmãs da SAF da Primeira Igreja de Goiânia – PIPG, receberão as 

peças e cuidarão do BAZAR MISSIONÁRIO, que acontecerá no V Encontro 

da MP).  

 

 

BÍBLIAS E OFERTA MISSIONÁRIA PARA A VIAGEM 

MISSIONÁRIA. 

 

Haverá momento no Culto de Abertura para fazermos a entrega 

das ofertas missionárias que Deus colocar no nosso coração, assim 

como, de Bíblias.  

 

DESTINAÇÃO: 

 

As ofertas e Bíblias serão utilizadas na viagem missionária a ser definida 

pela CNSAFs, assim que Deus permitir. 

 

 

HOSPEDAGEM 

 

A hospedagem será em treze hotéis da Rede DiRoma em Caldas 

Novas, os quais foram contratados pela CNSAFs.  

 

Todos os assuntos referentes à reserva da hospedagem e ao 

pagamento da mesma, deverão ser tratadas diretamente com a 

Central de Reservas da Rede de Hotéis DiRoma. 

As reservas serão feitas por adesão. Cliente entra em contato direto 

com a Central de Reservas de Caldas para fechar nos telefones (64) 3455-

9393, WhatsApp (64) 99209-0514 ou enviar e-mail solicitando 

a reserva ou bloqueio dos aptos no reservas@diroma.com.br 

 

Devem se identificar mencionando que irão participar do V 

Encontro da Mulher Presbiteriana. 

 

O valor da hospedagem já inclui as 3 (três) diárias com pensão 

completa (café da manhã, almoço e jantar), preço Net. Bebidas inclusas no 

mailto:reservas@diroma.com.br


almoço e jantar, água sem gás, suco e refrigerante Mix e sobremesa incluindo 

sorvetes.  

 

Atenção! No valor da hospedagem, não está incluso o almoço do 

primeiro dia. 

 

 

REFEIÇÕES E USO DAS PISCINAS NOS HOTÉIS 

 

 Todas as refeições serão feitas APENAS no hotel escolhido para a 

hospedagem. 

 Cada pessoa deve utilizar APENAS as piscinas do hotel onde estiver 

hospedado (a). 

 Mas todas poderão utilizar o DiRoma Acqua Park, Caldas Novas/GO 

(parque aquático termal), por conta da hospedagem já contratada. 

 

 

Observação:  

 

 O valor da Taxa e do Transfer, deve ser depositado na conta da 

CNSAFs.  

 E o valor da hospedagem na conta informada pela Central de 

Reservas do Hotel. 

 

 

Hospedagem para o período 03 a 06 de novembro de 2022 
 

 

 

 

VALOR DAS TRÊS DIÁRIAS PARA CADA PESSOA 

 

 

Hospedagem com pensão completa: café da manhã, almoço e 

jantar, incluindo bebidas: água sem gás, sucos, refrigerantes Mix e 

sobremesas, inclusive sorvetes. 

 

 



ENCONTRO DA MULHER PRESBITERIANA   

Evento de 03 a 06/11/2022 

VALOR DAS TRÊS DIÁRIAS PARA 

CADA PESSOA 

HOTEL DUPLO TRIPLO 
 

QUÁDUPLO  

Thermas diRoma Bloco A e 

B - 2022 720,00 671,00 

             

647,00  

Thermas diRoma Bloco C* 895,50 836,00 

  

806,25  

Villas diRoma  - 2022 645,00 604,00 

             

583,00  

diRoma Exclusive  - 2022 645,00 604,00 

             

583,00  

Piazza  - 2022 645,00 604,00 

             

583,00  

Império  - 2022 624,00 582,00 

             

561,00  

diRoma Resort  - 2022 624,00 582,00 

             

561,00  

diRoma Fiori  - 2022 624,00 582,00 

             

561,00  

Roma  - 2022 588,00 550,00 

             

531,00  

Lacqua I    - 2022 624,00 582,00 

             

561,00  

Lacqua II   - 2022 624,00 582,00 

             

561,00  

Lacqua III   - 2022 624,00 582,00 

             

561,00  

Lacqua IV   - 2022 624,00 582,00 

             

561,00  

Lacqua V  - 2022 624,00 582,00 

             

561,00  

 
Obs.: 1 – O valor da hospedagem pode ser parcelado. Informações com a 

Central de Reservas.  



II –  O Bloco C* não é mais da Central de Reservas, mas para o 

Encontro da Mulher Presbiteriana, o hotel conseguiu os aptos de volta para 

atender  APENAS, as irmãs cujas reservas foram feitas para o Bloco C. 

 

III - A forma de pagamento será mantida como acordado para 

2021.  

 

 Reserva individual entrada de 30% dia 03/05/22 restante acerta no 

Check In. 

 Reserva de grupo pode ser parcelada em 6 vezes, conforme as 

datas a seguir: 

         03/05/22 - 03/06/22 - 03/07/22 -03/08/22 - 03/09/22 - 03/10/22 

 

HOSPEDAGEM PARA OS MOTORISTAS DAS CARAVANAS 

 

Para o Evento não será concedido cortesias para motoristas. Cada 

Caravana deverá pagar as despesas dos seus motoristas, incluindo-as nos 

custos do valor do ônibus que trarão as irmãs.  

Segue os telefones dos hotéis com tarifas mais em conta para 

acomodar os motoristas. Ficam próximos aos Hotéis do Grupo DiRoma. 

 

Hotel Bica Pau (64) 3453-1247 ou 3453-1925 

Hotel Orion (64) 3453-2064 

Hotel Triângulo (64) 3453-1709 

Hotel Morada do Sol (64) 3453-1548 

 

TRANSFER INTERNO 

 

A CNSAFs oferecerá o serviço de transfer dos hotéis para o Centro 

de Convenções, pela manhã (ida e volta) e a noite (ida e volta), em horários 

pré-estabelecidos. 



Recomenda-se que para agilizar a ida e a volta para participar das 

programações no Centro de Convenções, quem for em Caravanas, também 

pode utilizar os seus ônibus para deslocamento interno dos participantes de 

sua Caravana. 

INFORMAÇÕES SOBRE HORÁRIOS DE VOOS CHEGADA E 

SAÍDA 

Será contratada uma Empresa para fazer o transfer de quem vier de 

avião pelos aeroportos de Brasília, Goiânia ou Caldas Novas para o V 

Encontro.  Cabe aos participantes se responsabilizarem pelo 

envio das informações de chegada e de saída, junto a Empresa 

contratada pela CNSAFs, para prestar o serviço de transfer e a mesma 

será responsável por anotar as referidas informações. 

PROGRAMAÇÃO, MINICURSOS E PALESTRAS  

 

Em função da pandemia COVID-19, os adiamentos e algumas palestras 

já terem sido ministradas no Especial da CNSAFs 2020, a CNSAFs estará 

estruturando, adequando e publicando, em tempo, a programação para o V 

Encontro da mulher presbiteriana. 

 

 

              No amor de Cristo,  

 

 
“Sejamos verdadeiras auxiliadoras, irrepreensíveis na conduta, incansáveis na luta, firmes na fé, 

vitoriosas por Cristo Jesus”. 


