
COLEGA DELEGADO (A)

Primeiramente, registramos os nossos cum-
primentos pela decisão dos colegas de sua uni-
dade em escolhê-lo para representá-los no 23º
Congresso do SINPEEM, que será realizado no
período de 06 a 09 de novembro, no Palácio das
Convenções do Anhembi.

Para que você cumpra de forma plena e res-
ponsável o compromisso que assumiu de partici-
par do Congresso, conforme consta na ata de elei-
ção, comunicamos:

1 - os dias de sua participação no
Congresso são considerados como de
efetivo exercício. A dispensa de ponto
foi publicada na Portaria 6.780
(DOC de 29/12/2011, página 34);

2 - o seu credenciamento deverá ser
realizado, impreterivelmente, das
8h30 às 14h do dia 06 de novembro, no
Palácio de Convenções do Anhembi;

3 - no credenciamento deverão ser
apresentados RG e comprovante
de pagamento;

4 - em hipótese alguma será aceito o
credenciamento após as 14 horas do
dia 06 de novembro;

5 - a solenidade de abertura terá início
às 9h do dia 06 de novembro;

6 - os ônibus contratados pelo SINPEEM
para transporte dos delegados que
fizeram esta opção sairão dos locais
indicados, todos os dias, às 7h. A saída
dos ônibus do Anhembi ocorrerá
somente após o encerramento dos
trabalhos, a partir das 17h30;

 7 - o SINPEEM colocará ônibus gratuito
à disposição dos delegados na
rua Marechal Odílio Denys, Metrô
Tietê (travessa da rua Voluntários da
Pátria e da avenida Cruzeiro do Sul).
Haverá indicação no local;

 8 - os delegados que usarem transporte
próprio têm como opções mais acessíveis
os estacionamentos Unipare
(avenida Voluntários da Pátria, 344) e
Blue & Red Park (avenida Cruzeiro
do Sul, 1.819), posto que o
estacionamento do Anhembi não
oferece desconto;

 9 - o almoço será servido no Anhembi, das
12h às 14h. Em função do grande
número de participantes, desde já
pedimos a compreensão pela
possibilidade de filas;

10 - o Congresso tem duração de 36 horas;

11 - a frequência será registrada por leitura
de código de barras contido no crachá;

12 - em hipótese alguma haverá expedição
de segunda via do crachá;

13 - não haverá devolução do valor pago
pela inscrição para quem não
comparecer, independentemente
do motivo;

 
Certos de que está ciente das responsabili-

dades que assumiu perante os colegas que o ele-
geram para participar deste evento – inclusive de
participar do Congresso todos os dias (de 06 a
09 de novembro), das 8h30 às 17h30 –, deseja-
mos a você um ótimo Congresso!

São Paulo, 24 de outubro de 2012
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