
 
 

 
 

Circular nº 001/2022/VI CONAFFA-ANFFA SINDICAL. 

 

Brasília, 05 de julho de 2022. 

 

Aos Senhores (as) 

Participantes do VI Conaffa. 

 

 

Assunto: informações gerais - VI CONAFFA. 

 

Senhores (as) Participantes, 

 

Com os nossos cumprimentos, apresentamos informações referentes aos procedimentos a serem adotados para 

participação no VI CONAFFA: 

1. Inscrições 

Todos os participantes devem realizar suas inscrições no sítio eletrônico www.conaffa.com.br conforme seu 

respectivo perfil. Devem ser preenchidas todas as informações, inclusive o Termo de Compromisso. Ressaltamos que 

as despesas serão de responsabilidade do inscrito em caso de desistência após o aceite no termo de compromisso de 

presença, estabelecido pelo art. 21 alínea “c” do Regimento Interno do VI CONAFFA. 

No ato do preenchimento da inscrição (Aba Cadastro do Usuário) no sítio eletrônico do Congresso, o 

participante deverá informar no campo “Dados Complementares” o nome do acompanhante ou o nome do outro 

AFFA participante que dividirá a acomodação. Enfatizamos que no caso de acompanhante os custos de passagem, 

hospedagem e alimentação serão de responsabilidade do respectivo AFFA participante. 

Informações sobre ajuda de custo e deslocamento com veículo próprio serão disponibilizadas em Resolução 

específica. 

Lembramos que o participante que se inscrever no perfil Observador deverá arcar com todas as suas despesas, 

tais como deslocamentos, hospedagem e alimentação (jantar). A inscrição contempla o coquetel de abertura (2ª. feira), 

e jantar de encerramento (6ª. feira). 

2. Passagem 

Após o participante realizar a sua inscrição na página do Congresso, a agência (Fernanda da Açoriana 

Turismo) entrará em contato apresentando a cotação da passagem aérea para posterior reserva. O deslocamento 

ocorrerá no dia 24/10 (segunda-feira) e retorno no dia 29/10/22 (sábado). Qualquer alteração no deslocamento, o 

solicitante deverá tratar diretamente com a agência, responsabilizando-se pelos custos adicionais. 

 

 

http://www.conaffa.com.br/


 
 

 
 

3. Hospedagem 

Os participantes do VI CONAFFA ficarão hospedados no Hotel Windsor Marapendi localizado na Av. Lúcio 

Costa, 5400 - Barra da Tijuca, Rio de Janeiro – RJ.  

Os participantes ficarão hospedados em quarto duplo devendo, no ato da inscrição, informar no campo “Dados 

Complementares” se irão com acompanhante ou o nome do AFFA que dividirá a acomodação. Caso não informe o 

nome do colega de quarto, a escolha será aleatória. Aquele que desejar ficar em quarto individual deve comunicar no 

ato da inscrição e arcará com a diferença de custo. 

a. Valor da Diária do Hotel Windsor Marapendi: 

Apto. Single = R$ 410,00 + 5% de ISS e 10% de taxa de turismo; 

Apto. Duplo = R$ 430,00 + 5% de ISS e 10% de taxa de turismo; 

½ diária acompanhante = R$ 215,00 + 5% de ISS e 10% de taxa de turismo. 

Qualquer esclarecimento adicional favor entrar em contato com a Roze da agência Attitude Promo Marketing 

e Eventos. 

4. Transfer Aeroporto – Hotel – Aeroporto 

O translado estará disponível para o trecho: Aeroporto (SDU ou GIG)/Hotel Windsor Marapendi/Aeroporto 

(SDU ou GIG) nos dias 24/10/2022 e 29/10/2022. Os horários dos transfers serão divulgados posteriormente. 

5. Acompanhantes 

Questões como valor da hospedagem, alimentação e passagens deverão ser tratadas diretamente com a 

empresa: 

- Roze (Hospedagem e Alimentação) Fone: (48) 3047-7600/(48) 99141-3095 e-mail: eventos@attpromo.com.br ; 

- Fernanda (Passagens Aéreas) Fone: (48) 98835-0067 e-mail: fernanda@acoriana.com.br . 

 

Certos de podermos contar com a participação efetiva de todos, solicitamos ampla divulgação aos AFFAs 

participantes do VI CONAFFA. 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

Verônica das Neves Sant’Anna Ribeiro 

Auditora Fiscal Federal Agropecuária 

Coordenadora do VI CONAFFA 
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