CGI – DEZEMBRO/2017 - REGIONAL SP SUL - SP
Local das reuniões dia 02 e 03/12/2017:
EMEF Cyro Albuquerque – Rua Rogério de Paula Brito, 100 - Jardim São Januário – São Paulo – SP
CEP 05781-310.

A Escola onde será realizada as reuniões fica em frente ao Shopping Campo Limpo, dando várias opções
de almoço.
Hotel próximo à estação de Trem Morumbi (CPTM):
Ibis Budget Morumbi (12 min a pé)
O ibis budget SP Morumbi é um hotel de baixo custo na zona sul de São Paulo, a apenas 6 km do Aerop.
de Congonhas, a 45 km do Aerop. Internacional de Guarulhos e em frente ao centro comercial Morumbi.
É de fácil acesso a partir das auto-estradas principais, via Marginal Pinheiros, e está perto das Av. Berrini
e Av. Nações Unidas e do Consulado Americano. O hotel tem 378 quartos modernos para um máx. de 3
pessoas, com A/C, TV de ecrã plano, WIFI e um peq.-almoço de bufete para si servido todas as manhãs.
Reserva pelo Booking.com: 277,00 2 diárias. Café da manhã: 16,00
https://www.booking.com/hotel/br/ibis-budget-sao-paulo-morumbi.pt-br.html?aid=376377;label=bookingname-pt-rowBebSrDpYXzat*XUq7s6l1wS193330384533%3Apl%3Ata%3Ap1%3Ap21.514.000%3Aac%3Aap1t1%3Aneg
%3Afi%3Atiaud-146342138710%3Akwd65526620%3Alp1001773%3Ali%3Adec%3Adm;sid=221d407d00c3197386f2b88414780a0a;checkin=201712-01;checkout=2017-1203;ucfs=1;srpvid=5e9308a5c32f04b7;srepoch=1510017229;highlighted_blocks=231122903_104120011_2_2
_0;all_sr_blocks=231122903_104120011_2_2_0;room1=A%2CA;hpos=1;hapos=1;dest_type=city;dest_id=671824;srfid=35644892ea807605148a3de7a56bfd58e4940c66X1;from=searchresults;hptv=do#hotelTmpl

Hotéis próximos à estação de Trem Granja Julieta
Hotel Intecity Nações Unidas – 6 minutos a pé
Localizado a 5 minutos de carro do Morumbi Shopping, este hotel dispõe de uma piscina coberta sem
aquecimento, sauna e academia. Você pode desfrutar gratuitamente do business center, do buffet de
café da manhã e do WiFi gratuito. Todos os quartos do InterCity Premium Nações Unidas estão equipados
com ar-condicionado. Também apresentam decoração de bom gosto, TV LCD de 32" a cabo, frigobar e
banheiro com secador de cabelo e amenidades de banho.
O buffet de café da manhã é servido diariamente, com uma variedade de frutas da estação, pães e frios.
O InterCity Premium Nações Unidas fica a 7 km do Aeroporto de Congonhas. O Credicard Hall, o Centro
Empresarial Nações Unidas e o Clube Hípico de Santo Amaro estão todos localizados nas proximidades.
Além disso, o estacionamento privativo está disponível por uma taxa.
Reserva pelo Booking.com R$ 435,00 por 2 diárias com café da manhã.
https://www.booking.com/searchresults.pt-br.html?aid=354415;label=intercity-premium-nacoes-unidasHBY9Y3FZFqm4VxRSw2z%2AyQS104325486147%3Apl%3Ata%3Ap1%3Ap2%3Aac%3Aap1t1%3Aneg%3
Afi%3Atiaud-146342138710%3Akwd20115149224%3Alp1001773%3Ali%3Adec%3Adm;sid=221d407d00c3197386f2b88414780a0a;checkin=201
7-12-01;checkout=2017-12-03;city=671824;highlighted_hotels=262995;hlrd=with_av;keep_landing=1;redirected=1;source=hotel&gclid=Cj0KCQi
ArYDQBRDoARIsAMR8s_RaHzIP8mXujIkq8GOlGirzLjueuM6B0TmfHYrdYzKGtoBbn79d0QaApNPEALw_wcB&

Transamérica Executive Chácara Santo Antônio – 8 minutos a pé

Todas as acomodações são modernas e incluem TV a cabo, ar-condicionado e banheiro privativo com
amenidades de banho gratuitas. Para sua comodidade, o Wi-Fi e o estacionamento são gratuitos.
Valor pelo Booking.com: 496,00 por 2 diárias com café da manhã.
https://www.booking.com/hotel/br/transamerica-flat-nacoes-unidas.pt-br.html?aid=356937;label=metaghalink-localuniversalBR-hotel-24235_dev-desktop_los-1_bw-27_dow-Sunday_defdate-1_room-0_lang-pt_currBRL_gstadt-2_rateid0;sid=221d407d00c3197386f2b88414780a0a;all_sr_blocks=2423504_104559291_0_1_0;checkin=2017-1201;checkout=2017-12-03;dest_id=671824;dest_type=city;dist=0;group_adults=2;group_children=0;hapos=1;highlighted_blocks=2423504_1045
59291_0_1_0;hpos=1;no_rooms=1;room1=A%2CA;sb_price_type=total;srepoch=1510018551;srfid=94182f9
ddb79f59a21047fa1664c35cf1c7bfd0bX1;srpvid=0a150b3a5c640381;type=total;ucfs=1&#hotelTmpl

Estanplaza International – 8 minutos a pé
Valor pelo Booking.com R$ 582,00 por duas diárias com café da manhã
https://www.booking.com/searchresults.pt-br.html?aid=354415;label=hotel-13898-brP644ixcpuvmknpwi6MU%2ApQS169207783154%3Apl%3Ata%3Ap1%3Ap2%3Aac%3Aap1t1%3Aneg%3Afi
%3Atiaud-146342138710%3Akwd1107935692%3Alp1001773%3Ali%3Adec%3Adm;sid=221d407d00c3197386f2b88414780a0a;checkin=201712-01;checkout=2017-12-03;city=671824;highlighted_hotels=13898;hlrd=with_av;keep_landing=1;redirected=1;source=hotel&gclid=Cj0KCQiAr
YDQBRDoARIsAMR8s_SYymleerLFuduSewCx6jYL1gG73SHN16T9XCMMC8Bd2k8_VPumsDgaAkoPEALw
_wcB&

Para aqueles que se hospedarem em um desses hotéis, a distância até as estações da CPTM mais próximas
está marcada em cada referência.
Tanto partindo da estação Granja Julieta ou Morumbi pegar o trem sentido Grajaú, descer na Estação Santo
Amaro, fazer baldeação para a linha Lilás do Metrô, pegar o Metrô sentido Capão Redondo e descer na
Estação Campo Limpo, que fica a dois minutos a pé da escola onde será realizado o evento.
A viagem de trem/metrô, partindo dessas estações deve durar aproximadamente 30 minutos.
Aqueles que preferirem ir de ônibus, partindo do centro da cidade, na Praça da Bandeira pegar o ônibus 6450Terminal Capelinha, e pedir ao cobrador que avise quando passar pelo ponto do Shopping Campo Limpo, que
é muito próximo da Escola.
Aqueles que virão diretamente de outro estado ou que virão via aeroportos, pedimos a gentileza de nos avisar
para que possamos organizar sistema de caronas para o traslado até o local do evento. Preferencialmente
entrar em contato com a Alessandra (Coordenadora) pelo telefone (11) 99235-5005 ou com Marcelo (11)
99421-9180.
Pedimos apenas que esse contato seja feito o mais brevemente possível para facilitar a logística e caronas e
traslado.

