
Comissão Organizadora orienta chegada dos 
delegados para o 6º Congresso da 
CNTSS/CUT 
22/05/2013 

 
São esperados cercar de 380 delegados representando todos os 
Estados e o DF 
 

Escrito por: Assessoria da CNTSS/CUT 
  
A Comissão Organizadora do 6º Congresso encaminhou, na última terça-feira, 
21/05, ofício às entidades filiadas à CNTSS/CUT esclarecendo os procedimentos 
necessários para a chegada das delegações que participarão do evento. 
 
Além da indicação do período da chegada, as orientações contidas no documento 
dizem respeito à hospedagem, traslado do Aeroporto até o Hotel, envio das 
passagens aéreas, entre outros.  
 
A Comissão solicita aos delegados que procedam conforme as orientações 
estabelecidas pela equipe de organização do evento para facilitar o processo de 
acolhida e acomodação das delegações. 
 
Também coloca à disposição equipe da CNTSS/CUT para esclarecer possíveis 
dúvidas sobre Congresso. Veja abaixo a íntegra do comunicado. 
  

CT 080/13 
  
 São Paulo, 21 de maio de 2013 

 

Aos 

Delegados e Delegadas ao 6º Congresso Nacional da CNTSS/CUT 

Companheiros e companheiras 
  
Seguem, abaixo, as orientações referentes ao 6º. Congresso Nacional da 
CNTSS/CUT: 
Data: 27 a 31 de maio. Todos (as)  os (as) delegados (as) deverão chegar no dia 
27 pela manhã e voltarão aos seus Estados no dia 30 e 31, conforme a 
disponibilidade de voo. 
Local: Novotel Jaraguá São Paulo Conventions 
Rua Martins Fontes, No. 71, Bela Vista, Tel.: 011 2802.7000. 

 

- Hospedagem: 
A CNTSS/CUT está solicitando de todas as entidades que nos enviem a relação 
das duplas por quarto para que possamos enviar ao Hotel. Em hipótese alguma o 
Hotel fará qualquer mudança de quarto/hospedagem de delegado (a) no momento 
do check-in. 

 

- Aeroporto/traslado: 

mailto:PADRAO@CUT.com.br


. Todos (as) delegados (as) deverão chegar pelo aeroporto de Guarulhos onde 

haverá uma pessoa com uma placa escrita “CNTSS/CUT”. A pessoa os 
encaminhara até o local onde está o transporte para o Hotel. 
. As passagens aéreas já estão sendo encaminhadas para o e-mail particular do 
(a) delegado (a) como para o Sindicato. 
. Depois de emitida e enviada, a CNTSS/CUT não se responsabilizará pelas 
despesas com trocas de horários e datas de passagem, caso o (a) delegado (a) 
necessite bem como não haverá traslado para que optar pela mudança. 

 

- Temperatura em São Paulo: 
. Durante a semana do Congresso a temperatura em São Paulo deve variar entre 
22 e 24 graus a máxima e a mínima entre 11 e 14 graus. Essa época São Paulo já 
acorda frio, esquenta durante o dia e à noite esfria novamente. 
- Na programação está previsto um jantar dançante no dia 28/05 à noite para 
confraternizarmos 
 
Qualquer dúvida, entrarem em contato com: 
Rosi – 011 99184.8464 
Luciana – 011 99172.7941 
Jussara – 011 99202.6741 

 

BOA VIAGEM E BOM CONGRESSO A TODOS E TODAS 
  

Maria A. A. G. Faria 

Presidente 

 


