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Caros Primos 

 
Muito tempo se passou desde o nosso último encontro, e chega o 
momento de nos reunirmos novamente, conforme previsto no último 
encontro. 
É muito bom quando essa data se aproxima, pois chega a felicidade 
de saber que em breve vamos nos encontrar. 
Assim, estamos muito felizes em fazer o anúncio oficial da realização 
do V Encontro Nacional da Família Emmerich, que será realizado 
nos dias 27, 28 e 29 de Julho próximo em Alto Jequitibá (MG). 
 
Um forte e fraterno abraço a todos, e até o nosso encontro! 

Enos Emerick Jr. – Presidente da AFE 
 

• Como fazer a inscrição  
O V Encontro Nacional da Família Emmerich será realizado nos dias 
27, 28 e 29 de Julho de 2007 em Alto Jequitibá (MG), nas 
dependências do Colégio Evangélico. Já há algum tempo o Colégio 
se tornou um local destinado a realização de eventos, congressos e 
encontros e sua gestão está nas mãos da APCE (Associação 
Presbiteriana Cultural e Educacional), o que trouxe muitos benefícios 
de infraestrutura e logística. Com isso, tudo que se refere 
Hospedagem e Alimentação passa a ser executado pela própria 
APCE, o que para nós é muito bom, uma vez que dessa forma a 
AFE centraliza seus esforços na concepção, dimensionamento e 
administração das questões relativas ao Encontro em si. 
 
No V ENFE NÃO teremos a cobrança da taxa de participação que 
era cobrada para cobrir os gastos gerais (aluguel do local, materiais, 
gráfica, correio, equipamentos et cetera). Decidimos por extinguir 
essa taxa para que tenhamos um incentivo a mais aos participantes 
de estarem conosco naqueles dias do encontro. Serão cobrados 
apenas os valores referentes a hospedagem e alimentação, caso o 
participante se hospede nas dependências do colégio, ou venha a 
fazer alguma refeição ali. Esses valores serão cobrados diretamente 
pela APCE. Ver neste boletim os itens: “hospedagem” e “refeições”. 
 
Ao chegar no encontro o participante irá realizar sua inscrição 
GRATUITA na secretaria da AFE, que lhe fornecerá seu crachá de 
participação. Para que o participante se hospede no Colégio, ele 
deve se dirigir à secretaria da APCE para poder adquirir seu 
dormitório ou apartamento. Para as refeições, a APCE também 
estará vendendo as fichas separadamente para cada um. 
Existem casos de participantes que não se hospedam no Colégio, 
pois moram na região ou estão hospedados em casa de parentes. 
Há também o caso dos participantes que fazem suas refeições em 
sua própria casa, ou que porventura não jantam, ou não tomam café 
da manhã. Assim o V ENFE foi pensado de maneira que o 
participante paga somente o que usa. 
Com relação a camiseta do encontro, a mesma será vendida 
separadamente, e não estará inclusa na taxa de participação. 
 
Pedimos aos participantes que nos avisem de sua ida 
antecipadamente para que se possa ter uma idéia do número de 
pessoas e assim seja melhor dimensionado o evento. Por favor,  
pedimos a gentileza de confirmarem a presença via telefone, fax 
ou email. O contato pode ser qualquer um da tabela no final deste 
informativo, ou então o email contato@emmerich.org.br. 
 
Pessoal, queremos que TODOS participem e que tenhamos assim 
uma grande presença local no evento! Por favor, divulguem como 
e a quem puderem, na sua cidade e na sua comunidade. 
 

• O que levar para o Encontro: 
1) Roupa de cama, cobertor e roupas de frio. 
2) Produtos de higiene pessoal e toalhas. 
3) Se faz uso de medicamentos, não esqueça de trazê-los. 
4) Caso possua, traga documentos, fotografias, manuscritos, pois 
os mesmos serão copiados digitalmente para arquivo histórico. 
5) Prepare um número para apresentar na Noite Cultural. 

 

• Hospedagem 
Existem 2 opções de hospedagem que serão disponibilizadas. O 
alojamento, dividido em ala Masculina e Feminina, e os quartos 
que podem acomodar grupos ou famílias.  

Reservas antecipadas de quartos: APCE (33) 3343 1213 
• Refeição 

O Colégio possui uma excelente infraestrutura para refeições. A 
APCE também estará encarregada de vender as fichas de almoço, 
jantar e café da manhã em sua secretaria. Os valores serão: 

Almoço ou Jantar: R$ 6,00 (cada) 
Café da manhã:  R$ 3,00 (cada) 

(Obs: Crianças até 4 anos não pagam, e de 4 a 10 anos pagam a 
metade do valor) 

 

• Assembléia Geral 
Durante o V Encontro Nacional da Família Emmerich haverá a 
Assembléia Geral que irá deliberar alguns assuntos muito 
importantes, inclusive com a eleição de nova diretoria para a AFE. 
É muito importante sua participação. As pessoas que queiram 
fazer parte da nova diretoria nos procure durante o encontro para 
que possamos apresentar as chapas no momento da votação. 
 

• Anuidade da AFE 
Neste ano o tesoureiro conseguiu realizar um belo trabalho e gerar 
boletos bancários enviando-os a todas famílias que sempre 
receberam este Informativo. Anteriormente o depósito era feito 
diretamente em conta bancária, mas com o processo automatizado 
fica melhor também para quem contribui. Quem não colaborou e 
caso ainda queira colaborar, o boleto ainda pode ser utilizado, pois 
apesar de haver uma data de vencimento, ele é “contra 
apresentação”. 
Fica aqui o nosso “Muito Obrigado” às 62 famílias que contribuíram 
com a anuidade pois são vocês que permitiram a não cobrança da 
taxa de participação no encontro deste ano. 
A colaboração com a AFE através da anuidade, repetimos, não é 
obrigatória, mas sem ela nem mesmo este boletim estaria 
chegando via correios (são mais de 600 endereços na mala direta). 
Muito obrigado a todos! 
 

• Contatos 
Caso tenha quaisquer dúvidas, por favor entre em contato com: 
 

 

Enos Emerick Jr 
(11) 5185 6178 / (12) 3912 8200 
(11) 7620 8895 
presidente@emmerich.org.br 
 

 

Nilton Emmerick 
(27) 3227 4925 
(27) 9943 5788 
niltonemmerick@uol.com.br 

 

Francisco G. Emmerich 
(27) 8817 4720 
 
emmerich@cce.ufes.br 
 

 

Stélio Osias Emerich 
(22) 2522 1832 
(22) 9218 6545 
stelioemerich@ig.com.br 

 

 
 

Maior que nossas dificuldades é o prazer da reunião. 
Mais forte que nossas diferenças é o motivo que nos une! 


