
                                                                                                            
  U.S. Department of Labor 

 

Seminário da RIAL sobre Emprego de Jovens 
 

BOLETIM INFORMATIVO ATUALIZADO 
 

(Versão: 13 de maio de 2008)  

 
Local e Data: Rio de Janeiro, Brasil, 20 e 21 de maio de 2008 

 

Guanabara Palace Hotel – Salão do Quinto Andar 

Dirección: Avenida Presidente Vargas, 392 Centro 

 (Observe-se que o local mudou) 

 

Este Seminário é realizado em cumprimento do Calendário de Atividades 2008-2009 da CIMT e foi 

organizado pelo Ministério do Trabalho e Emprego do Brasil, pelo Departamento de Trabalho dos 

Estados Unidos e pela Organização dos Estados Americanos (OEA).  

 

Participantes: 

 Funcionários dos Ministérios do Trabalho dos 34 Estados membros da OEA que tenham sob sua 

responsabilidade o tema de emprego para jovens. 

 Representantes do COSATE e da CEATAL. 

 Representantes de organismos internacionais, funcionários da OIT, do BID, de organizações da 

sociedade civil, pesquisadores e profissionais da área, e outros. 

 

Registro: 

Os participantes devem preencher o Formulário de Registro anexo a este boletim e remetê-lo à Secretaria 

Técnica da CIMT, segundo as indicações. 

 

Viagem: 

A OEA, com recursos recebidos do Governo dos Estados Unidos, financiará as despesas de viagem 

(passagem aérea e diárias) para alguns representantes de Ministérios do Trabalho de pequenas economias 

e para um representante do COSATE e para um representante da CEATAL.  

 

Hospedagem e alimentação: 

As despesas de hospedagem e alimentação correrão por conta dos participantes, com exceção daqueles 

que receberem apoio financeiro. Todos os participantes deverão fazer diretamente a reserva de hotel. 

Caso precisem de assistência nas reservas de hotel, favor comunicar-se com Ana María Angarita 

(aangarita@oas.org, (1202) 458 3446). 

 

Hotel recomendado: 

 

Hotel Guanabara Palace Hotel 
Endereço: Avenida Presidente Vargas, 392 Centro  

Tel: (+5521) 2195 6000  Fax: (+5521) 22230767  

www.windsorhoteis.com 

Apartamento single: R$ 215,00+imp (total aprox.US$145) 

Apartamento duplo: R$ 239,00+imp (total aprox. US$160) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:aangarita@oas.org
http://www.windsorhoteis.com/


 

Outros hotéis: 

 

Hotel Ibis 
Endereço: Rua Silva Jardim 32, Torre I  

Tel: (+55 )21/35118200 Fax: (+55) 21/35118220  

http://www.accorhotels.com/accorhotels/fichehotel/es/ibi/55

34/fiche_hotel.shtml 

Diária: R$139,00 + 9,50 café da manhã  

Distância: 15 minutos caminhando até o hotel do evento 

 

Marriot Hotel  
Endereço: Av. Atlântica 2600, Copacabana 

Tel: (5521) 2545-6500 

http://hoteis.marriott.com.br/jwmarriott-rio-de-janeiro 

Diária: a partir de U$358,00 

Distância: 30 minutos do local do evento de táxi 

    

 

 

 

 

Othon Palace Rio de Janeiro 

Endereço: Avenida Atlântica, 3264, 

Copacabana 

Tel.: (5521) 2106 0200 

http://www.othonhotels.com/H00264/  

Diária: a partir de R$333,00 

Distância: 20 minutos en taxi hasta el Hotel 

del evento  

   

Copa Sul Hotel 

Endereço: Avenida Nossa Senhora 

de Copacabana, 1284 

Tel.: (5521) 3202-9450 

http://www.copasul.com.br 

Diária: a partir de R$250,00 

Distância: 30 minutos en taxi hasta el Hotel 

del     evento  

 

 

 

Transporte aeroporto-hotel-aeroporto: 

Os organizadores no Brasil gentilmente oferecerão transporte do aeroporto para o hotel e do hotel para o 

aeroporto. Por isso, agradecemos por nos informarem seus itinerários (hora e data de chegada e número de 

vôo) e o hotel da estadia a: Marco Antonio da Silva Gurtler (marco.gurtler@mte.gov.br, Tel: (5561) 3317-

6896) 

 

Requisitos de entrada e saída do país: 
Os delegados são responsáveis pelo cumprimento dos requisitos de visto estabelecidos pelo Brasil. Sugere-se 

aos participantes que precisarem do visto brasileiro que se dirijam com a devida antecedência à 

representação diplomática correspondente para obtê-lo. Mais informações: http://www.abe.mre.gov.br/ 

 

É importante que todos os delegados verifiquem com a representação diplomática do Brasil em seu país se 

precisam de atestado de vacina contra a febre amarela. 

 

Idioma: 

A reunião terá interpretação simultânea para português, espanhol e inglês.  

 

Moeda: 

A moeda do Brasil é o real brasileiro. Em 1º de abril, a conversão em relação ao dólar era calculada a 

US$1 = R$1,7550. 

 

Clima:  

O Rio de Janeiro tem clima tropical. A temperatura média é de 22ºC (72ºF). Em maio a estação é outono, e a 

temperatura varia entre 19 e 25ºC (67 e 77ºF).  

 

Informações: 

Para qualquer consulta sobre esta reunião, entre em contato com: 

Secretaria Técnica da CIMT 

Departamento de Desenvolvimento Social e Emprego da OEA 

Att. Maria Claudia Camacho, Especialista Laboral 

Tel: 1 (202) 458-3207, 1(202) 458-3446 

E-mail: mcamacho@oas.org 

 

Todas as informações do evento serão atualizadas em: www.sedi.oas.org/ddse 

http://www.accorhotels.com/accorhotels/fichehotel/es/ibi/5534/fiche_hotel.shtml
http://www.accorhotels.com/accorhotels/fichehotel/es/ibi/5534/fiche_hotel.shtml
http://hoteis.marriott.com.br/jwmarriott-rio-de-janeiro/
http://www.copasul.com.br/
mailto:marco.gurtler@mte.gov.br
http://www.abe.mre.gov.br/
mailto:mcamacho@oas.org
http://www.sedi.oas.org/ddse


 

  

Seminario da RIAL sobre Emprego para Jovens 

RIAL Seminar on Youth Employment  

 

Maio /May 20-21, 2008 

Rio de Janeiro, Brasil 
         

FORMULÁRIO DE REGISTRO / REGISTRATION FORM  

 

 

Sobrenome / Last Name 

 
Nome / First Name 

 
Cargo / Title 

 
Organização  / Organization 

 
País / Country 

 
Telefone Telephone  

 
Fax 

 
E-mail  

 
 

 

Precisa de assistência financeira para participar da reunião?* 

Do you need financial assistance to participate in the meeting?* 

 

Sim / Yes___  Não / No___ 

 

 
Se precisa de assistência financeira, por favor envie este Formulário de Registro à Secretaria Técnica da CIMT até 21 

de abril de 2008. Caso contrário, a data limite para o recebimento deste formulário será 9 de maio de 2008.  

 
Should you require financial assistance, please submit  the registration form to the Technical Secretariat of the IACML 

no later than April 21, 2008. Otherwise the final deadline for submitting this form is May 9, 2008.  

 

 

Envie o formulário para /Send the Form to: 

Ana María Angarita, DDSE/OEA 

E-mail:  aangarita@oas.org 

Fax: 1 (202) 458 3149 

Tel: 1 (202) 458 3446 

 

* A assistência financeira está disponível para funcionários com responsabilidades nas áreas da juventude dos 

Ministérios do Trabalho de pequenas economias. Os recursos são limitados, e as solicitações serão analisadas e 

concedidas de acordo com a ordem de chegada.  

 

* Financial assistance is available only to officers dealing with youth issues of  Ministries of Labor from smaller 

economies.  Resources are limited and requests will be analyzed on a first- come first-serve basis. 
 

mailto:aangarita@oas.org

