
CONFERÊNCIA DE ENTREMESCLAR 

SUMARÉ - SP  
 

09 e 10 de novembro de 2019 
 

Amados irmãos, 
 

Estamos alegres em anunciar a  Conferência de entremesclar que teremos em Sumaré, SP. Convidamos 
os santos de todas as igrejas do estado de São Paulo para participarem dessa conferência; será uma 
oportunidade para todos os santos se atualizarem, junto com os cooperadores entremesclados, com o mover do 
Senhor em Sua restauração única na terra.  

 
Seguem algumas informações abaixo: 
 
DATA:  

Dias:  09 e 10 de novembro de 2019.  
Início: 16h do sábado, dia 09 de novembro 
Final:  13h do domingo, dia 10 de novembro  

  
LOCAL DA CONFERÊNCIA:  
 
             Local de reuniões da Igreja em Sumaré: 

Rua Mucio de Souza Campos, 63- Vila Miranda 
Sumaré – SP 
19-38734426 
 

INSCRIÇÃO:  
 

Prazo final: 04 de novembro de 2019. 
Não haverá taxa de inscrição.  
Somente serão aceitas as inscrições efetuadas no site: http://inscricao.igrejaemsumare.com.br  
FAVOR NÃO ENVIAR PLANILHAS OU QUAISQUER RELATÓRIOS. 

 
HOSPEDAGEM:  
 

No formulário de inscrição na WEB, deverá ser informado o tipo da hospedagem: Hotel ou Casa dos 
irmãos. 

 
Casa dos irmãos:  
Para a hospedagem na casa dos irmãos, será observada a ordem de inscrição e a disponibilidade de 

vagas. 
 
Hotel: 
Cotamos valores em hotéis próximos ao local de reuniões: 
 
Hotel Jaguary Sumaré – diária para quartos: 
 1 pessoa: R$ 140,00  
 2 pessoas: R$ 150,00  
 3 pessoas: R$ 160,00 
 4 pessoas: R$ 180,00 
Obs: Café da manhã incluso e + 2% de ISS. 
 
Hotel Marfim I – diária para quartos: 
 1 pessoa: R$ 145,00 
 2 pessoas: R$ 180,00 
 3 pessoas: R$ 240,00 
Obs: Café da manhã incluso + 2% de ISS. 
 
Os irmãos deverão fazer suas reservas diretamente nos contatos informados ao final da carta convite. 
 
 



REFEIÇÃO:  
 
Serão oferecidas refeições no refeitório do local de reuniões da Igreja em Sumaré, no jantar do sábado e 
no almoço do domingo, pelo valor de R$ 10,00 cada refeição.  
Crianças até 11 anos não pagam. 
Os valores das refeições deverão ser entregues ao irmão de contato de cada respectiva localidade, e este 
depositará diretamente na caixa de ofertas da Igreja em Sumaré. 
Haverá venda de refrigerantes no local.  
  

 
MAIS INFORMAÇÕES:  
 
 Irmãos em Sumaré:  
 Valter Roveto - 19-9-8234-3693 19-2222-5406 
 Arlei Pizarro –  19-9-9898-7779 
 Local de reuniões (horário comercial) – 19-3873-4426 
 
 Hotéis: 
 
 Hotel Jaguary Sumaré 
 Rua Luiz José Duarte, 199 - Centro 
 Telefone 19 – 3873-3248 
 Whatsapp 19 – 9-9873-8337 
 Contato: Douglas 
 
 Hotel Marfim I 
 Rua José Maria Barroca, 57 – Centro 
 Telefone 19 – 3873-6142 
 
 Informar que sobre a Conferência na Igreja em Sumaré em ambos hotéis. 
 
 


