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PREZADO(A) CONGRESSISTA,
ESTÁ CHEGANDO A HORA!
O 22º Congresso Internacional UNIDAS – A IMPORTÂNCIA DAS
AUTOGESTÕES NA TRANSFORMAÇÃO DO SETOR DE SAÚDE DO
BRASIL já se anuncia como um grande sucesso. Será um prazer
receber você para mais um evento com a marca tradicional da UNIDAS.
Vamos nos encontrar em Atibaia (SP), para trocar informações de
interesse, fazer networking, rever os amigos e confraternizar. Para sua
comodidade, listamos abaixo algumas dicas importantes para você
aproveitar da melhor maneira sua estada conosco.
LOCAL DO CONGRESSO
Hotel Bourbon Atibaia
O hotel está localizado a 63,6 km de distância da cidade de São Paulo,
via BR 146/BR 381
•

67,5 km de distância do aeroporto de Guarulhos

•

75,6 km de distância do aeroporto de Congonhas

DATAS DO CONGRESSO: 23 a 25.10.19 (quarta a sexta-feira)
Dia 23.10.19
•

Workshops | 14h
o

•

Área de eventos do hotel

Dinâmica especial de grupo e entrega do Prêmio IDSS e do
Prêmio Saúde UNIDAS | 18h30
o

Plenária (Ballroom Garden)
▪

A dinâmica especial de grupo será uma imersão à
alta

performance

em

sua

vida

pessoal

e

profissional. Uma chance única para transformar

seus desafios e metas em possibilidades reais de
mudança e evolução. Uma possibilidade para atingir
resultados consistentes de sucesso e de inspiração
de maneira criativa, inteligente e dinâmica
•

Traje sugerido: esporte (roupas leves)

Dias 24 e 25.10.19
•

Palestras | 9h
o

•

Plenária (Ballroom Garden)

5ª Expo UNIDAS | 8h
o

Foyer do Ballroom Garden

HOSPEDAGEM
As hospedagens nos dois hotéis credenciados devem ser tratadas
exclusivamente com a agência oficial do evento (KLP Turismo).
•

KLP Turismo

•

(84) 3213-1500 | (84) 99921-3174 | (84) 99984-6643

•

eventosklp.congressounidas@gmail.com

1. Hotel Bourbon Atibaia | LOTADO
O hotel está localizado na Rodovia Fernão Dias, KM 37,5 (às
margens da rodovia) e nas imediações da área urbana da cidade de
Atibaia, incrustrado numa área de 40 hectares privilegiada pela
natureza e com uma moderna área de eventos.
Check-in: 15h
Checkout: 12h
•

A tarifa especial de hospedagem (negociada para o Congresso)
será mantida para os congressistas que desejarem permanecer
até o dia 27.10.19 (domingo)

Early check-in e late checkout
•

Mediante disponibilidade | Tratar diretamente com o hotel

Estacionamento
•

R$ 46,00/dia | Tratar diretamente com o hotel

Alimentação
•

Café da manhã incluído na tarifa de hospedagem

•

Almoços dias 24 e 25 incluídos no valor da inscrição

•

Jantar solene de abertura (dia 24) incluído no valor da inscrição
o

As demais refeições (almoços e jantares) correrão por
conta dos congressistas e acompanhantes

Extras: qualquer tipo de despesa extra (itens de frigobar, restaurante,
bar, lavanderia, estacionamento etc.) correrão exclusivamente por
conta dos congressistas e acompanhantes
Transporte interno: o hotel oferece serviço (gratuito) de trenzinho
operando em linha circular com saídas da calçada da entrada do lobby,
para acesso aos diversos ambientes do complexo
2. Alegro Hotel by Tauá | RESTAM POUCAS VAGAS DISPONÍVEIS
O hotel está localizado na Estrada Municipal Alberto Tofanin, 6100,
acessível pela Saída 91 da rodovia Dom Pedro I, incrustrado em uma
área arborizada e distante cerca de 15 minutos (de carro) do local do
evento.
Check-in: 15h
Checkout: 12h
•

A tarifa especial de hospedagem (negociada para o Congresso)
será mantida para os congressistas que desejarem permanecer
até o dia 27.10.19 (domingo)

Early check-in e late checkout
•

Mediante disponibilidade | Tratar diretamente com o hotel

Estacionamento
•

Gratuito | Tratar diretamente com o hotel

Alimentação
•

Café da manhã incluído na tarifa de hospedagem
o

As demais refeições (almoços e jantares) correrão por
conta dos congressistas e acompanhantes

Extras: qualquer tipo de despesa extra (itens de frigobar, restaurante,
bar,

lavanderia

etc.)

correrão

exclusivamente

por

conta

dos

congressistas e acompanhantes
SERVIÇO DE TRANSFER
Haverá serviço de transfer exclusivo da UNIDAS (com coordenadores
devidamente identificados) entre o aeroporto de Guarulhos (SP) e os
hotéis credenciados (ida e volta), no período de 22 a 26.10.2019.
•

O congressista terá direito a transfer (ida e volta) incluído
na inscrição, e

deverá fazer o

agendamento (até

20.10.19) adequando os horários de seus voos aos
horários de saída dos veículos que estarão disponíveis
para os trajetos aeroporto-hotéis credenciados-aeroporto
o

Os acompanhantes dos congressistas poderão
utilizar o serviço de transfer exclusivo da UNIDAS
entre o aeroporto de Guarulhos (SP) e os hotéis
credenciados, mediante o pagamento de R$ 150,00
(ida e volta), por pessoa

o

O agendamento e o pagamento do transfer exclusivo da
UNIDAS para acompanhantes devem ser tratados
exclusivamente com a agência oficial (KLP Turismo)

▪

KLP Turismo

▪

(84) 3213-1500 | 99921-3174 | 99984-6643

▪

eventosklp.congressounidas@gmail.com

Transfer de chegada
•

Os congressistas (e acompanhantes que adquirirem o
serviço de transfer) deverão se dirigir ao ponto de
encontro (na área de desembarque do Terminal 2)

*Ponto de encontro: área de desembarque do Terminal 2 (aeroporto de Guarulhos)

Transfer de saída
•

Os congressistas (e acompanhantes que adquirirem o
serviço de transfer) deverão se dirigir ao ponto de
encontro (em área determinada no ambiente do Hotel
Bourbon)
o

Os

transfers

Guarulhos

de

saída

partirão

para

o

aeroporto

exclusivamente

do

de

Hotel

Bourbon
*Os agendamentos dos transfers (ida e volta) são obrigatórios para
congressistas e acompanhantes (que adquirirem o serviço) e deverão
ser feitos impreterivelmente até o dia 20.10.19. Após esta data, a
UNIDAS

não

agendamentos.

mais

se

responsabilizará

por

disponibilizar

os

•

Os congressistas deverão fazer o agendamento obrigatório

exclusivamente no formulário disponível no hotsite do evento.
o

O não preenchimento é de responsabilidade exclusiva
do congressista e desobriga os organizadores a oferecer
o referido serviço e a devolver valores pagos.

•

Os acompanhantes (que adquirirem o serviço) deverão fazer
o agendamento obrigatório exclusivamente junto à KLP
Turismo.
o

O não preenchimento é de responsabilidade exclusiva
do acompanhante e desobriga os organizadores de
oferecer o referido serviço e a devolver valores pagos.

*Para ter acesso aos veículos que realizarão os transfers (ida e volta),
os congressistas e os acompanhantes (que adquirirem o serviço)
deverão se identificar, para confirmação dos seus nomes nas listas de
embarques (nos horários previamente agendados).
*A KLP Turismo responde exclusivamente pelo agendamento dos transfers
dos acompanhantes (que adquirirem o serviço) e não tem qualquer
responsabilidade pela execução dos serviços.
*A execução dos serviços de transfers (ida e volta) é de responsabilidade
exclusiva da Vans Mil, empresa transportadora oficial do evento.
•

Coordenação dos serviços de transfer
o

Bruno: (11) 94033-2478

o

Plantão Vans Mil: (11) 94033-5076

*Os horários de saída dos veículos que realizarão os transfers estão
informados a seguir e também permanecem disponíveis no hotsite do
evento.

HORÁRIOS DOS TRANSFERS (chegada)
Dia 22.10.19
•

Aeroporto Guarulhos->Hotel Bourbon->Hotel Alegro
o

13h | 14h | 15h | 17h | 20h | 22h | 23h

Dia 23.10.19
•

Aeroporto Guarulhos->Hotel Bourbon->Hotel Alegro
o

7h | 10h | 12h | 14h | 15h | 17h | 20h | 22h

Dia 24.10.19
•

Aeroporto Guarulhos->Hotel Bourbon->Hotel Alegro
o

7h30

HORÁRIOS DOS TRANSFERS (saída)
Dia 25.10.19
•

Hotel Bourbon->Aeroporto Guarulhos
o

17h | 18h | 19h | 20h

Dia 26.10.19
•

Hotel Bourbon->Aeroporto Guarulhos
o

7h | 9h | 12h

HORÁRIOS DOS TRANSFERS (entre hotéis credenciados)
Dia 23.10.19
•

Hotel Alegro->Hotel Bourbon
o

•

11h | 13h

Hotel Bourbon->Hotel Alegro
o

21h30 | 23h

Dia 24.10.19
•

Hotel Alegro->Hotel Bourbon
o

•

8h | 20h

Hotel Bourbon->Hotel Alegro
o

18h30 | 22h30 | 00h

Dia 25.10.19
•

Hotel Alegro->Hotel Bourbon
o

8h

*O serviço de transfer entre os hotéis credenciados é gratuito e pode
ser utilizado livremente por congressistas e acompanhantes.
CREDENCIAMENTO
Dia 23.10.19
•

Secretaria do Congresso (lobby do hotel) | 10h às 18h

Dia 24.10.19
•

Secretaria do Congresso (Ballroom Garden) | A partir das 8h
o

Entrega da mochila com material de apoio do evento,
crachá, vouchers para almoços e jantares e tag (para
identificação da mochila)

o

Entrega das camisetas
▪

Manga azul (para uso no dia 24.10.19)

▪

Manga verde (para uso no dia 25.10.19)

APLICATIVO DO CONGRESSO
O aplicativo do Congresso estará disponível para smartphones e
tabletes. Por meio dele, os congressistas terão acesso a todas as
informações a respeito do evento e a diversas funcionalidades
(programação, palestrantes, informações gerais, envio de perguntas,
avaliação etc.).
Todas as informações relacionadas com o Congresso serão atualizadas
no aplicativo. O evento não disponibilizará serviço de internet.

TRADUÇÃO SIMULTÂNEA
Para obtenção de headphones necessários para ouvir a tradução
simultânea de palestras, será obrigatória a entrega de documento
pessoal (com foto) dos congressistas, que será restituído no momento
da devolução do equipamento.
VOLTAGEM ELÉTRICA
110v nos ambientes dos hotéis credenciados
110v e 220v na área do evento
PREVISÃO DO TEMPO EM ATIBAIA, NO PERÍODO
•

Entre 15ºC e 29ºC

•

Recomendamos levar casacos leves

*Fonte: AccuWeather

VISITAS AOS ESTANDES
Quem visitar todos os estandes e fizer o respectivo registo (QR Code)
receberá um brinde especial personalizado do evento (entrega na
Secretaria do Congresso).
Diversos

patrocinadores

e

apoiadores

farão

os

tradicionais

e

animadíssimos sorteios no ambiente da Expo UNIDAS, nos dias 24 e

25.10.19. É necessário visitar os estandes e preencher previamente os
cupons para concorrer aos brindes.
ALMOÇOS
Dias 24 e 25.10.19
•

Espaço São Paulo
o

Apresentação

obrigatória

do

voucher

recebido

no

credenciamento
o
•

Acesso pelo piso G

Salas Especiais (almoços com cardápios exclusivos), oferecidos
por patrocinadores, com vagas limitadas
o

Mediante inscrição diretamente com os patrocinadores

o

Acesso pelo piso C

JANTAR SOLENE DE ABERTURA (COM PALESTRA MAGNA)
Dia 24.10.19 | 20h30
•

Ballroom Garden (mesmo local da Plenária)

•

Show com a banda Santa Maria

•

Traje sugerido: esporte fino

ATIVIDADES ESPORTIVAS DE LAZER (Hotel Bourbon)
Dias 24 e 25.10.19 | 6h30
•

Caminhada no parque do hotel, com instrutor
o

Concentração no lobby do hotel

o

Duração de 40 minutos

Dia 24.10.19 | 18h30
•

Rachão de futebol (campo de futebol society)

•

Partidas de tênis e voleibol
o

Concentração no parque esportivo do hotel

o

Duração de 60 minutos

*Os participantes deverão levar seus materiais esportivos adequados
às atividades (roupas, calçados etc.)
CERTIFICADO
O Certificado estará disponível (on-line) a partir de 28.10.2019, no
hotsite do evento
PROGRAMAÇÃO PARA ACOMPANHANTES
Dia 24.10.19
•

Jantar Solene de Abertura (com Palestra Magna) | 20h30h
o

Ballroom Garden (mesmo local da Plenária)

o

Show com a banda Santa Maria

o

Traje sugerido: esporte fino
▪

Os acompanhantes poderão participar do jantar,
mediante aquisição de convites individuais na
Secretaria do Congresso (R$ 260,00 por pessoa)

Dias 24 e 25.10.19 | 6h30
•

Caminhada no parque do Hotel Bourbon, com instrutor
o

Concentração no lobby do hotel

o

Duração de 40 minutos

Dia 24.10.19 | 18h30
•

Rachão de futebol (campo de futebol society)

•

Partidas de tênis e voleibol
o

Concentração no parque esportivo do hotel

o

Duração de 60 minutos

*Os participantes deverão levar seus materiais esportivos adequados
às atividades (roupas, calçados etc.)

Lazer
Os acompanhantes poderão usufruir de diversas outras opções de lazer
oferecidas pelo Hotel Bourbon, tratando diretamente (com o hotel) e
arcando com os custos (quando houver).
CHECKOUT DOS HOTÉIS CREDENCIADOS
Para quem for viajar (retorno) no dia 25.10.19 (sexta-feira),
recomendamos fazer o checkout dos hotéis credenciados no início da
manhã, antes do início das palestras.
O Hotel Bourbon disponibiliza serviço de guarda-volumes para as
bagagens dos seus hóspedes todos os dias.
O Hotel Bourbon disponibilizará (exclusivamente no dia 25.10.19)
serviço de guarda-volumes para as bagagens dos hóspedes do Hotel
Alegro.
DESLOCAMENTOS AÉREOS
Recomendamos aos congressistas e acompanhantes fazer check-in
antecipado dos seus voos (ida e volta), em razão de as companhias
aéreas estarem realizando constantes ajustes em suas malhas, o que
poderá acarretar mudanças e cancelamentos.
INFORMAÇÕES ADICIONAIS
•

Leandro Araújo

(11) 94558-3994

•

Conceição Bassi

(11) 98347-4607

