
Saudações em Cristo, 

Como já de conhecimento, destaco a aproximação do encontro mundial de militares 

cristão, AMCF 2014, que será realizado na Cidade do Cabo, no período de 30 de 

novembro até 06 de dezembro. 

Aos que pretendem ir, partindo do Brasil, anunciamos que não iremos propor um pacote 

único de viagem da UMCEB. Tendo em vista a heterogeneidade demográfica dos 

interessados em participar do encontro, não seria viável estabelecer uma data e horário 

único de partida, bem como, nas pesquisas que fizemos, as agências de turismo não 

apresentaram propostas vantajosa que contemplasse todos os participantes. 

Decidimos então, fomentar as uniões dentro dos estados para que essas possam buscar, 

junto as agências turísticas da sua região, pacotes específicos de acordo com seu estado 

de origem. Dessa forma, os participantes poderão obter  

pacotes de viagem que lhe sejam mais vantajosos, dentro da sua realidade, evitando os 

prováveis contratempos decorrentes das coincidências de horários com outros estados.  

Como sugestão, pedimos que se atentem para, dentro do possível, programarem sua 

saída para o dia 29 de novembro, no período noturno, assim vamos ter a possibilidade 

maior de acerto nos quesitos organização e translado em território estrangeiro. 

As inscrições para o Congresso devem ser feitas diretamente pelo site da 

AMCF,www.amcf-int.org, http://www.amcf2014.org/wsurvey.php?survey_id=3889, ou, 

www.umceb.com.br, Solicitamos que entrem em contato com a Secretaria Executiva da 

UMCEB e informe data, horário de vôo e demais informações pertinentes ao translado e 

estadia em território estrangeiro para que possamos ter uma central de informações dos 

que irão participar, assim teremos um amparo melhor, em qualquer situação de 

necessidade futura. 

Fiquem com a paz de Deus, e que todos possamos ser um em Cristo! 

 

Lutar Sempre, Desistir Jamais... 

 

Emilson Carlos de Souza 

Cel RR PMSC Pr 

Presidente da UMCEB 

E-mail: presidente@umceb.com.br 

Fones:  48 3233-4471/ 99098603 

www.umceb.com.br 

 
 
 

Caros Militares do Brasil  
 
Nossa calorosa recepção do Departamento de Serviços da AMCF – Global Interaction 
2014, na Cidade do Cabo, África do Sul. Ao se increver on-line o militar (ou pessoa) 
recebe um número de inscrição (R ... mostrado acima de cada confirmação de inscrição), 
que você deve usar em conjunto com o seu nome em todas as correspondências em 
relação ao GI AMCF 2014.   
 
Para seu benefício, leia e anote cuidadosamente as seguintes informações, os termos e 

condições sobre a AMCF - Global Interaction 2014:   



 
  
1 O preço por participante para assistir a AMCF Global Interaction 2014 é o seguinte:  
 
1.1. Padrão Taxa Mínima: O Preço Mínimo Padrão que inclui o alojamento é US$ 580,00, 
na Residencia de Estudantes da Universidade da Cidade do Cabo (albergue). Este 
montante deve ser pago, integralmente, até 30 de setembro de 2014, para garantir a sua 

inscrição.  
 
Nota: Os casais não podem ser acomodados no mesmo quarto no albergue. Homens e 
Mulheres serão acomodados em seções separadas do hostel devido ao layout das 
instalações sanitárias serem comuns.  
 
1.2. Valor do Hotel  (Strand Towers da Cidade do Cabo está totalmente reservado por 
nós da AMCF. Estamos agora reservando o The Fountains Hotel, na Cidade do Cabo).  

O Hotel tem preço para os participantes que escolhem essas acomodações de US$ 
800,00 por pessoa, compartilhando quartos também, e US$ 1.130,00, para acomodação 
individual, em um hotel 3 estrelas (the Fountain Hotel – foto abaixo). Casal escolhe quarto 
duplo com preço de diária de casal. 
Este preço de oferta é válido até 25 de Julho de 2014, depois, novas taxas precisam ser 

negociadas com os Hoteis.  
Se você pretende fazer uso desta oferta preferencial temos negociado, até o dia 25 de 
julho de 2014, para ficarem nesse hotel. Você precisa notificar-nos, por e-mail, que você 
deseja fazer uso da oferta de acomodação nesse hotel, até 30 de Julho de 2014, e fazer 
a 50 % do depósito do pagamento: US$ 400,00 (o saldo de US$ 400,00, para 15 outubro 
de 2014) para uma hospedagem compartilhada, nesse caso. 
Deve fazer o pagamento de US$ 565,00 (e o saldo de US$ 565,00 devido, para 15 de 
outubro de 2014), para acomodação individual no Hotel.  

 
1.3. Os valores acima incluem taxa de inscrição, acomodações selecionadas acima, três 
refeições por dia, transporte (transfer) para os pontos de entrada / saída do local do 
Congresso, bem como transporte diário entre a acomodações escolhidas (UCT ou Hostel) 
na Cidade do Cabo, de domingo à noite, 30 de novembro até a manhã de sábado, 06 de 
dezembro de 2014.  
 
1.4. Padrão Taxa Mínima Excluindo-se o Alojamento: O Preço Mínimo Padrão 

excluindo-se a acomodação é de US $ 450,00. Este montante deve ser pago 
integralmente até 30 de setembro de 2014 para garantir a sua inscrição. Esta tarifa 

inclui Taxa de Inscrição do participante, almoço e jantar 01- 05 de dezembro, o 
atendimento na Cerimônia de Abertura, em 30 de novembro, transporte para os pontos de 
entrada / saída do local do Congresso, bem como transporte diário entre as acomodações 
escolhidas pela AMCF (UCT ou Hostel), na Cidade do Cabo, a partir de domingo à noite, 
30 de Novembro e a manhã de sábado, 06 de dezembro de 2014.  
 
1.5. ATENÇÃO: Não há estacionamento disponível no local do Congresso. Os 

participantes que tenham feito reservas "excluindo taxa de alojamento" devem fazer uso 
de transporte público ou sair do Parque da Universidade de Cape Town (albergue), onde 
é possível estacionar seu carro alugado, ou mesmo usar o transfer da AMCF (Park and 
ride / drop-off)  que vão partir de lá nos horários atribuídos.  
 
2 Termos e Condições para o transporte, desde que:   

 



O transporte fornecido pela AMCF dos pontos de entrada / saída da Cidade do Cabo são 
restritos ao seguinte:   
 
2.1. Datas de chegada. Os participantes serão transportados, o mais rapidamente 
possível, a partir de pontos de entrada da Cidade do Cabo (aeroporto, terminais de ônibus 
e etc) para a acomodação escolhida (Hostel ou Hotel como selecionado em 1. Acima) e a 
data para isso é 30 de novembro de 2014.   

 
2.2. Datas de partida. Os últimos participantes ao sairem das acomodações, ao fim do 
Congresso, serão transportados a partir das acomodações escolhidas (Hostel, ou Hotel 
como selecionado em 1. acima) para um pontos de saída da Cidade do Cabo (aeroporto, 
terminais de ônibus e etc) e a data limite é 07 de dezembro de 2014.   

 
2.3. Os Pontos de Entrada / Saída da Cidade do Cabo são limitadas ao:  
2.3.1 Aeroporto Internacional da Cidade do Cabo,  
2.3.2 Estação Ferroviária da Cidade do Cabo  
2.3.3 Terminal Rodoviário da Cidade do Cabo de Longas Distancias.  
 
3. Chegadas antecipadas e partida final:   
 
Os participantes serão responsáveis por seus próprios arranjos e as despesas de 
acomodações e alimentação, antes de domingo à tarde, 30 de novembro de 2014 e 
depois do almoço de sábado, 06 de dezembro de 2014. (Ver nota 6 abaixo para obter 
ajuda na reserva de acomodação  adicional)  
 
4. Datas de pagamento:   

 
Os Termos e Condições de datas de pagamento e a política de cancelamento é como 
segue:  
 
4.1. O pagamento das taxas de inscrição tem os seguintes vencimentos:   
 
4.1.1. Um depósito de 50% é necessário, no mais tardar em 30 de julho de 2014, para 
garantir alojamento em hotel e o registro da inscrição, e 30 de Setembro de 2014, para 

assegurar acomodação em Hostel e "o próprio registro no local da acomodação".  
 
4.1.2. Um pagamento adicional de 25% é necessário, no mais tardar, em 15 de agosto 
de 2014 .  

 
4.1.3. Depósito final de 25% do valor esscolhido pelo participante é exigido até 15 
outubro de 2014.   

 
4.1.4. A falta de pagamento de qualquer parcela do saldo devedor até 15 outubro de 
2014 será considerado como um CANCELAMENTO.   

 
Se você já tiver pago integralmente, muito obrigado. Se não, e você deseja pagar agora 
os dados bancários são apresentados abaixo. Por favor, lembre-se de enviar uma cópia 
de seu comprovante de pagamento, com o seu número de inscrição claramente visível 
para o Departamento de Serviços da AMCF, no endereço abaixo. Isto é necessário 
porque o nosso extrato bancário nem sempre informa o nome da pessoa quem vai 
depositar o dinheiro. 



 
 
DADOS BANCÁRIOS:   
 
A taxa de inscrição deve ser depositada na seguinte conta bancária:   
 
Nome: The Joshua Trust  
 
FNB Conta Bancária: 62367838649   
 
Branch Name: Fish Hoek   
 
Branch code: 202309    Swift: FIRNZAJJ  
 
 
Se você tem pago, ou está pagando diretamente à sua organização de apoio principal ou 
seja UMCEB, União do seu Estado, por favor, lembre-se de citar-lhes o seu número de 
registro que lhe será, ou já foi fornecido.   
 
  
4.2. Cancelamento   

 
4.2.1. A falta de pagamento dos depósitos de acompanhamento (2 x 25%) até 15 out 
2014, será considerado um cancelamento e os participantes perderão seus registros e 

todas as verbas recebidas por nós serão perdidas.   
 
4.2.2. Todos os cancelamentos irão exigir uma taxa de administração de US$ 100,00. No 
caso de uma necessidade individual de cancelar seu comparecimento por qualquer 
motivo e enviar um participante substituto, esse o substituto será registrado e terá que 
fazer o pagamento da taxa de administração de US$ 100,00   
 
4.2.3. Cancelamentos após 01 de outubro de 2014, será cobrada uma taxa de 

cancelamento de 50% do valor que o participante escolheu.   
 
 4.2.4. Cancelamentos após 15 de outubro de 2014, será cobrada uma taxa de 

cancelamento de 100% do valor que o participante escolheu.   
 
4.2.5. Em casos de ausências perderão 100% do valor que o participante escolheu.   

 
  
5. A Comissão Executiva AMCF - Global Interaction 2014 reserva-se ao direito de alterar 
os preços e T & Cs devido as condições da fixação de preços e T & Cs são baseados em 
varições.  
 
(Para mais informações sobre os termos e condições, ver o documento "Participante 
Preço e T & Cs", clicando no link que irá levá-lo diretamente para o documento em nosso 
site http://www.amcf2014.org//p/706967/price - e-t & AMPc de)   
 
  
6. Informações adicionais: Os participantes podem reservar acomodações particulares 

para o período anterior e posterior ao AMCF Global Interactios 2014, contratando uma 
agência de viagens local ou da África do Sul.  



  
 
  
 
Atenciosamente  
 
Linda Steyn   
 
DIRETORA DE ADMINISTRAÇÃO   
 
AMCF GLOBAL INTERACTION - 2014 África do Sul     www.amcf2014.org   
 
Tel: +27 (0) 21 785 1415   
Celular: +27 (0) 82 940 4304   
 
e-mail: admin@amcf2014.org   
 
Fax: +27 (0) 86 530 4496   
   
 
The Joshua Trust, PBO Ref Nr é: 930040537, apóia a AMCF IG 2014   

 
 
 
 

  



LOCAL DO EVENTO: 

A Conferência Mundial da AMCF – Global Interaction 2014 será na Community Church no Observatory 
de Cape Town – Africa do Sul http://www.jubilee.org.za 

Jubilee Community Church - Jubilee Centre, 21 Nelson Road - Observatory 7925, Cape Town 
South Africa. 

 

CRUZAMENTO DA RUA NELSON COM RUA BAKER. O LOCAL DO EVENTO FICA NA DIREÇÃO 
CONTRÁRIA DESSA FOTO. 

 

  

http://www.jubilee.org.za/


FRENTE DO PAVILHÃO DO LOCAL DO EVENTO – RUA NELSON, 21. 

 

 

LOCAL DA HOSPEDAGEM EM CAPE TOWN. 

STRAND TOWER HOTEL (ESGOTADO)  -  http://www.strandtowerhotel.co.za/ 

 



LOCALIZAÇÃO DO STRAND TOWER HOTEL – Esquina das ruas Strand e Loop. 

 

 

ACOMODAÇÕES NO STRAND TOWER. 

  

 

 

http://www.strandtowerhotel.co.za/superior-room.html
http://www.strandtowerhotel.co.za/deluxe-room.html


THE FOUNTAIN HOTEL  -  http://www.fountainshotel.co.za/ 

 

 

LOCALIZAÇÃO DO FOUTAIN HOTEL - 1 St Georges Mall, 8001 - Cape Town 

 

 



ACOMODAÇÕES DO FOUTAIN HOTEL. 

  

 

DISTÂNCIA ENTRE OS HOTEIS E O LOCAL DO EVENTO. 

 

http://www.fountainshotel.co.za/double-room.html
http://www.fountainshotel.co.za/superior-room.html

