
 

 

 
 
 
 
São Paulo, 11 de junho de 2013 
 
II Comunicado do II Curso Nacional de Formação de Lideranças Sindicais 
 
 
Companheiros e Companheiras! 

 
Estamos lhes enviando as informações necessárias sobre o II Curso Nacional de 

Formação de Lideranças Sindicais, promovido pelo CES, a ser realizado no Hotel 
Santa Mônica, em Guarulhos-SP. Maiores informações sobre o Hotel podem ser 
obtidas no portal www.santamonicaeventos.com.br  

 
1. O início do curso está previsto para o dia 01|07 às 8h30 e o final para o dia 

05|07 às 12h30. 

2. A chegada ao Hotel deverá ocorrer no dia 30|06, a partir de 16h e a saída no 

dia 05|07 até ás 15h. Caso queira chegar antes ou sair depois, as despesas 

ficarão por conta dos participantes, e, para tanto, deverão entrar em contato 

diretamente com a direção do hotel. 

3. Todas as despesas relativas a bebidas (com exceção do suco, água ou 

refrigerante durante as refeições), assim como os gastos efetuados nos 

apartamentos (frigobar, serviços de quartos, etc.) serão pagos pelos 

participantes. 

4. Informamos que os participantes ficarão alojados em quartos duplos. Caso 

algum dos participantes queira ficar em quartos individuais, o valor cobrado 

terá um acréscimo de R$ 260,00 (duzentos e sessenta reais), se houver 

disponibilidade de quartos. 

5. Para aqueles que se deslocarão por via aérea, orientamos, em função da 

proximidade geográfica, que marquem suas passagens para o Aeroporto de 

Cumbica em Guarulhos, preferencialmente no período das 14h ás 21h. Para 

que possamos garantir o translado do aeroporto até o hotel é necessário que 

nos comuniquem a empresa aérea, o número do vôo e o horário de chegada. 

6. O hotel dispõe de piscina e quadra poliesportiva que poderão ser utilizados 

nos horários de intervalos do curso. 

7. Em anexo, enviamos o mapa para se chegar ao local. O endereço do Hotel 

Santa Mônica é: Estrada David Correa, nº 900|Cabuçu, Guarulhos| SP, 

telefone 11 2404. 9200 

8. Lembramos que é aconselhável, devido ao clima frio durante o inverno em 

São Paulo, que os participantes tragam na bagagem roupas apropriadas à 

estação.  



 

 

 

 

 

9. É aconselhável que os participantes tragam cópias do comprovante de 

pagamento da taxa de inscrição do curso. 

10.  Numa das noites, faremos uma atividade cultural coletiva. Solicitamos aos 

participantes que se preparem para apresentar alguma manifestação típica 

cultural do seu respectivo estado. Poderão ser apresentados filmes, vídeos, 

teatro, música e demais manifestações culturais. 

11. Informamos que durante o curso disponibilizaremos uma estrutura para 

creche com recreacionistas para os filhos e filhas de cursistas. 

 

 

 

 

Solicitamos que você transmita todas as informações contidas neste 

comunicado aos companheiros e companheiras que farão o curso. 

 

 

 
 
Esperamos que você faça uma boa viagem. Estamos trabalhando para que o 

curso seja um momento importante de formação e de debates sobre temas 
fundamentais. Um abraço, saudações classistas! 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                   Gilda Almeida| Coordenadora Geral do CES  

      Augusto Petta| Coordenador Técnico do CES 
 
 


