
 

 

 

Informações aos delegados
 

Companheiro (a) 

É uma honra contar com a sua participação no 
informações 

 
 

Local: 

 

 
Credenciamento:
  

 
Estacionamento:

 
Wireless: 

 
Refeições: 

 
Equipe de apoio

 
Faça contato:

  

nformações aos delegados 

Companheiro (a)  

É uma honra contar com a sua participação no 8º Congresso. 
informações importantes que poderão ajudá-lo antes e durante o evento

 Hotel Braston São Paulo 
Rua Martins Fontes, 330 (metrô Anhangabaú)

Credenciamento:  Delegados  16/08 – das 15h às 20h30
     17/08 – das   8h às 10h30

Suplentes   17/08 – das 10h30 às 13h

Estacionamento:  a Fepesp arcará com o custo do estacionamento. 
carimbar o ticket com a equipe de apoio do Congresso
de retirar o automóvel. 

 Não haverá acesso livre à internet. Quem quiser, deve 
contratar o serviço e pagar por ele na recepção do hotel, ao 
custo de R$ 30,00 por dia.  Sai mais barato comprar um chip 
em qualquer operadora!  

 O acesso ao restaurante para o almoço e o jantar será
mediante a apresentação de tickets, entregues no 
credenciamento.  

Equipe de apoio: Haverá uma equipe de apoio à disposição de todos os 
delegados e entidades, sob  para o que for necessário 
responsabilidade da Érica, secretária da Fepesp

ça contato: A Érica está à sua disposição no telefone 
dias do Congresso, ela atenderá no (11) 94148.1213

 

 

 

8º Congresso. Seguem algumas 
antes e durante o evento. 

(metrô Anhangabaú) 

 

das 15h às 20h30 
8h às 10h30 

das 10h30 às 13h 

a Fepesp arcará com o custo do estacionamento. É preciso 
com a equipe de apoio do Congresso antes 

Quem quiser, deve 
contratar o serviço e pagar por ele na recepção do hotel, ao 
custo de R$ 30,00 por dia.  Sai mais barato comprar um chip 

para o almoço e o jantar será feito 
entregues no 

à disposição de todos os 
para o que for necessário ob a 

e da Érica, secretária da Fepesp. 

Érica está à sua disposição no telefone (11) 5082.2008. Nos 
(11) 94148.1213. 



 

 

 
 
 
 

 
 
 

Programação:
 
 

16/08

 
 

 

17/08

 

 
 

 

18/08

Programação: 

16/08 15h Recepção e início do credenciamento

17h Abertura 

  Votação do regimento interno

  Votação da comissão eleitoral

  Alteração estatutária 

 21h Jantar 

17/08 8h30 Credenciamento: delegados 

suplentes -

8h30 Informações da comissão eleitoral 

9h Balanço financeiro da gestão 2010

   Balanço político da gestão 2010

10h30 Perspectivas de organização dos trabalhadores
em educação do setor privado 

11h Intervalo  

11h30 Debate 

13h30 Almoço  

14h30 Terceirização e relações de trabalho

17h Intervalo 

17h30 Plenária - Plano de Lutas 

20h30 Jantar 

18/08 9h Eleição e posse da nova diretoria e conselho fiscal

 

 

Recepção e início do credenciamento  

Votação do regimento interno 

eleitoral 

Credenciamento: delegados - 8h às 10h30 

- 10h30 às 13h  

Informações da comissão eleitoral  

Balanço financeiro da gestão 2010-2013 

Balanço político da gestão 2010-2013 

Perspectivas de organização dos trabalhadores 
em educação do setor privado  

Terceirização e relações de trabalho 

e posse da nova diretoria e conselho fiscal 


