DICAS &
LEMBRETES
Prepare-se para mais uma edição do
maior encontro vidreiro no Brasil. As informações
a seguir são essenciais para o seu planejamento.
Se precisar, fale com a gente:
simpovidro@abravidro.com.br ou (11) 3670-1388
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HORÁRIO DE VERÃO
Durante o 13º Simpovidro,
estaremos em horário de
verão nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste do
Brasil. Fique atento aos horários, sobretudo dos voos, e evite atrasos.
EMBARQUE
• Recomendamos que a marcação do seu assento, o check-in e a impressão do cartão de embarque sejam feitos antecipadamente, via Internet.
• Procure chegar ao aeroporto com pelo menos
uma hora de antecedência do horário de partida de seu voo para despachar as bagagens e
embarcar com tranquilidade.
• Em caso de perda do voo, dirija-se ao balcão
da companhia aérea, remarque seu bilhete e
aguarde a próxima partida. Nesse caso, é possível que haja cobrança de multa ou diferença
de tarifa. Não se esqueça: avise a organização
do 13º Simpovidro para que possamos garantir
o seu traslado. Entre em contato pelos telefones (11) 99638-1046 ou e-mail simpovidro@
abravidro.com.br
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS
PARA O SEU EMBARQUE
É obrigatória a apresentação de documento de identidade original para embarcar em qualquer aeroporto
nacional. São aceitos:
• Documento de identificação civil e validade
em todo o território brasileiro (exemplos: RG,
CNH, CTPS)
• Cópia autenticada do documento de identificação civil
• Boletim de Ocorrência, em casos de furto, roubo ou extravio do documento, na validade prevista pelo órgão de segurança
• Passaporte brasileiro com, no mínimo, seis
meses de validade.
Durante a sua estada no Simpovidro, mantenha
seus documentos em segurança, no cofre do
apartamento, para evitar qualquer problema.
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA
O EMBARQUE DE CRIANÇAS
As crianças deverão estar acompanhadas de
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um dos pais e portar documento de identidade original: RG ou Certidão de nascimento, no
mínimo.
ATENÇÃO:
• Segundo o Estatuto da Criança e do
Adolescente, menores podem viajar
acompanhados por familiares de até terceiro grau de parentesco, mediante comprovação por documentos.
• Caso o documento de embarque da
criança seja o passaporte brasileiro, verifique se ele traz a filiação do menor. Se
não trouxer, é obrigatória a apresentação
do RG original.
BAGAGEM
• De mão: o peso máximo
para embarcar malas de
mão sem custo é definido
por cada companhia, mas
deve ser de, no máximo,
10 kg. Nela devem ser
colocados, por exemplo,
medicamentos de uso contínuo, obedecendo
à restrição para produtos líquidos ou cremes
com limite de 100 ml ou 100 g por passageiro.
• Para despacho: as novas regras do setor desobrigam as empresas aéreas a despachar malas com até 23 kg sem custos. Verifique com a
sua companhia o preço cobrado pelo serviço.
• Extravio: após despachar os seus pertences,
guarde o comprovante — ele será fundamental
em caso de extravio. Se isso acontecer, procure a companhia aérea imediatamente e registre a ocorrência ANTES de sair do ambiente
de retirada da bagagem, ou seja, próximo à esteira. Ao sair da área de desembarque, avise a
organização do 13º Simpovidro para auxílio na
localização.
• Se o extravio ocorrer na viagem de retorno,
registre a ocorrência na companhia aérea e,
ainda na área de desembarque, informe sobre
o sinistro o escritório da Travel Ace (seguro de
bagagem). Telefone: 0800-761-9254 ou (11)
4323-7770 (este aceita chamadas a cobrar).
TRASLADOS
PROGRAME O SEU
• A equipe Abravidro estará
lhe esperando no aeroporto de Florianópolis!

Envie os dados dos voos de ida e volta para
simpovidro@abravidro.com.br até o dia 1º
de novembro de 2017.
• É importante informar data, horário, número do
voo e localizador.
• Os traslados de chegada e saída partirão do
Aeroporto Internacional de Florianópolis Hercílio Luz, em Florianópolis. O percurso entre
aeroporto e hotel, e vice-versa, será de aproximadamente 60 minutos (44 km de distância).
CHEGADA
Na área de desembarque,
procure a equipe identificada com a marca do evento:
ela lhe encaminhará ao veículo que o levará até o hotel.
Os participantes que chegarem a Florianópolis antes do início do evento
e quiserem utilizar o traslado do 13º Simpovidro
devem entrar em contato pelos telefones (11)
3670-1388 e 99638-1046 ou simpovidro@
abravidro.com.br.
SAÍDA
Os traslados de saída serão programados
com, no mínimo, três horas de antecedência
do horário de partida do voo.
No dia anterior, você receberá um informativo
em seu quarto notificando o horário de saída.
Em caso de dúvidas, procure a Secretaria Simpovidro.
ACESSO AO EVENTO E
CREDENCIAMENTO
O acesso à plenária do 13º Simpovidro e aos
jantares de abertura e encerramento só será
feito pelos inscritos no simpósio devidamente
identificados com pulseira que será entregue
no momento do check-in. Nesse momento,
também será entregue a credencial do evento,
com nome do participante, empresa e a agenda de atividades.
ENTRADA E SAÍDA
Os participantes do 13º Simpovidro deverão
obedecer aos seguintes horários, conforme
determinação do Costão do Santinho Resort:
9 DE NOVEMBRO DE 2017
Check-in e entrada nos apartamentos a partir
das 15 horas
12 DE NOVEMBRO DE 2017
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Check-out, fechamento de contas e liberação
dos apartamentos até as 11 horas
SAÍDA DO HOTEL E TRASLADO PARA O
AEROPORTO ATÉ ÀS 15 HORAS
IMPORTANTE:
• O traslado relativo ao seu voo sairá três
horas antes do horário de embarque no
aeroporto.
• No caso de diárias extras, os horários
de check-in e check-out permanecem os
mesmos.
SOBRE O LOCAL
COSTÃO DO SANTINHO RESORT
Estrada Vereador Onildo Lemos, 2.505 –
Praia do Santinho
Florianópolis, SC, CEP 88058-700
Telefone (+55) 48 3261-1000
O Costão do Santinho Resort é um resort cinco estrelas com serviço “tudo incluído”. Está localizado na
Praia do Santinho, distrito
de Ingleses do Rio Vermelho, no Norte da Ilha
de Santa Catarina, Florianópolis. Suas acomodações estão distribuídas entre o Hotel Internacional, de frente para a Praia do Santinho,
e as 14 Vilas Portuguesas do resort. Durante o
13º Simpovidro, toda a estrutura do hotel estará disponível para os participantes.
PRINCIPAIS DISTÂNCIAS
Florianópolis (centro): 35 km
Aeroporto de Florianópolis: 44 km
Como chegar: logo após passar pela Ponte
Governador Pedro Ivo Campos, que liga o continente à ilha, siga pela Avenida Beira Mar Norte
até chegar a um trevo em que as placas indicarão o sentido Norte da ilha mais uma vez. A rodovia estadual SC-401 leva até o trevo do bairro
Canasvieiras, onde existirão placas orientando
o sentido do bairro Ingleses. O bairro do Santinho está localizado logo após o bairro Ingleses
e o Costão no final da avenida principal, cujo
nome é Estrada Vereador Onildo Lemos.
CLIMA
O Estado de Santa Catarina está localizado
em zona subtropical úmida. Em novembro, a

temperatura da região de Florianópolis costuma variar entre 19ºC e 25ºC.
ENERGIA ELÉTRICA
As tomadas elétricas do resort são de três pinos, com
voltagem de 220 V. Se achar
necessário, leve adaptadores de tomada para os seus aparelhos.

TELEFONIA

LAZER
Muitas opções são oferecidas pelo resort para
que seus hóspedes realizem as mais diversas
atividades e se divirtam durante a hospedagem. Com entretenimento pra todas as idades,
os profissionais que compõem a equipe de
esporte e lazer estão prontos para atendê-los.
Para verificar detalhadamente o que é oferecido por faixa etária, acesse www.costao.com.
br/o-que-fazer
Horário da recreação infantil: das 9h às 22h
Horário de funcionamento das piscinas:
das 7h às 22h
NÃO DEIXE DE LEVAR
• Protetor solar, traje de
banho, óculos de Sol,
chapéu ou boné;
• Máquina fotográfica e
carregador;
• Repelente de insetos;
• Medicamentos que costuma utilizar
(não esqueça de transportar na bagagem de mão);
• Chuteira para futebol de campo;
• Tênis confortável para caminhadas;
• Raquete de tênis (caso pratique o esporte);
PASSEIOS EXTRAS

$

O Costão do Santinho Resort indica a Fontanella Turismo, empresa terceirizada para
diversos passeios, dentre eles o city tour no
centro de Florianópolis, idas a praias específicas da região e passeios para o Sul da Ilha de
Santa Catarina. Contatos: (48) 3261-1892 ou
reservas@fontanella.com.br
ACOMODAÇÃO
O resort conta com acomodações no Hotel In-
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ternacional e nas 14 Vilas Portuguesas.
Todas as suítes do Hotel Internacional contam com ar condicionado central, TV a cabo,
cofre, som ambiente, armário embutido e frigobar.
Todos os apartamentos das Vilas Portuguesas contam com ar condicionado central, TV
a cabo, armário embutido em cada dormitório,
cofre, som ambiente e frigobar.

$

Todas as operadoras de telefonia celular (Claro,
Oi, Tim, Vivo e Nextel) têm roaming automático
em Florianópolis, com sinal dentro do resort.
Evite utilizar o telefone do apartamento do hotel: a ligação pode sair até cinco vezes mais
cara do que a tarifa normal.
INTERNET
Todos os hóspedes terão
acesso gratuito à Internet
nas áreas sociais e nos
apartamentos — na plenária do Simpovidro o sinal
de Wi-Fi não funciona. O
login e senha fornecidos pelo hotel poderão
ser usados em até três aparelhos diferentes.
Para usufruir desse serviço, siga os passos
abaixo:
1. Conecte-se à rede WiFi “Costão Hóspedes”
2. Acesse qualquer portal de notícias pelo seu
navegador favorito (não pode ser o Google)
3. Deixe a opção “Li e aceito o Termo de Uso”
marcada
4. Preencha os campos e-mail, sobrenome e
apartamento para confirmar seu login
Caso tenha dúvidas, procure a Central do Hóspede (ramal 2222) ou a recepção (ramal 1853)
O QUE VESTIR
Veja abaixo a recomendação dos trajes para
as atividades especiais:
JANTAR DE ABERTURA
Quinta-feira, 9 de novembro
Traje passeio (esporte fino)
Homens: blazer com calça social sem gravata.
Mulheres: pantalonas, vestidos ou tailleurs e
sapatos de salto médio ou baixo.
Observação: bufê com serviço em pé para
integração dos participantes

$

Serviço com custo adicional para o hóspede

SALA DE PALESTRAS
Sexta-feira e sábado (10 e 11 de novembro)
Traje esporte
Homens: camisas polos ou com mangas, calças jeans, bermudas e tênis
Mulheres: blusas, vestidos, calças e sapatos
baixos ou sandálias
IMPORTANTE: é proibida a entrada com roupas de banho
JANTAR LIVRE
Sexta-feira, 10 de novembro
JANTAR ESPECIAL DE ENCERRAMENTO
Sábado, 11 de novembro
Traje passeio (esporte fino) nas cores
preta ou branca
O hotel também oferece serviço de lavanderia e passadeira.

$

ALIMENTAÇÃO
Fique atento aos horários e
locais de serviço:
CAFÉ DA MANHÃ
Das 7h às 10h30: Restaurante Nossa Senhora das
Ondas. Café da manhã executivo. Bufê a critério do chef.
ALMOÇO
Das 12h às 15h: Restaurante Nossa Senhora
das Ondas. Gastronomia internacional. Bufê a
critério do chef.
JANTAR
Das 19h30 às 23h: Restaurante Nossa Senhora das Ondas. Gastronomia internacional.
Bufê a critério do chef.
JANTAR TEMÁTICO
Os participantes do 13º Simpovidro têm direito a uma reserva em um dos restaurantes temáticos do resort listados abaixo. A
reserva deve ser feita exclusivamente pelo
participante, na Central dos Hóspedes, das
9 às 22 h (ramal 2222). Existem dois horários diferentes para o jantar
Restaurante Trattoria di Mari
Estação de massas, bufê de antepasto e rodízio de pizzas.
Restaurante Nossa Senhora da Vitória
Cozinha internacional, com menu degustação
e serviço empratado.
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Restaurante Kaigan (temático)
Gastronomia japonesa.
• Primeiro horário: das 20h00 às 21h20
• Segundo horário: das 21h30 às 23h20
ESPECIAL PARA AS CRIANÇAS
O Restaurante Infantil disponibilizará bufê
balanceado com a supervisão de nutricionistas
e chefs que pensarão nas necessidades dos
pequenos.
Almoço: das 11h30 às 14h (das 12h às 13h,
com o acompanhamento dos monitores)
Jantar: das 18h30 às 21h (das 20h às 21h,
com o acompanhamento dos monitores)
BARES
Quiosque das Piscinas
(diariamente): das 10h30
às 19h
Bar das Piscinas (diariamente): das 10h30 às 2h
Bar das Piscinas do Hotel Internacional
(aberto conforme ocupação): das 10h30 às
18h
Bar Molhado (final de semana): das 10h30
às 18h
Carijós Bar (diariamente): das 18h às 2h
Costão Disco: das 23h às 2h
Todos os bares servem bebidas inclusas no
pacote vip inclusive: água mineral (com e sem
gás), sucos variados, refrigerantes (Pepsi,
Pepsi light, Guaraná, Guaraná Zero, Sukita
laranja e Soda), cerveja nacional (Brahma),
caipirinha de cachaça, vodka nacional (Orlof),
espumante nacional (Bossa) servido em taça,
vinho branco nacional (Matiz Chardonnay), vinho tinto nacional (Matiz Plural) servidos em
taças e whisky oito anos (Red Label ou Ballantines) servido em doses.
PARA AS CRIANÇAS
Costão Kids: aqui a brincadeira é coisa séria
e as crianças desfrutam de momentos super
divertidos com os monitores!
Costão Games: o Costão Games conta com
consoles e sensor de movimento de última geração, além de jogos interativos e modernos.

$

Serviço com custo adicional para o hóspede

Costão Baby: atividades para bebês de 0 a 3
anos, com o acompanhamento do papai ou da
mamãe.
Costão Mágico: um espaço natural e mágico
em que as melhores brincadeiras, guiadas pelos monitores, viram momentos encantados.
Brinquedão: muitos brinquedos e altas aventuras esperam as crianças nos brinquedos ao
ar livre do resort.
O resort também conta com atividades pontuais, como o Teatro “Turminha do Costão”, a
Ponte do Terror, a Noite Encantada e o Batalhão Galera Radical.
Horário da recreação infantil: das 9h às 22h
PARA AS MAMÃES E PAPAIS
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Kit bebê: para sua maior
comodidade, o resort dispõe de um kit bebê contendo os seguintes itens:
berço, carrinho de bebê e
banheira. Para solicitá-lo,
basta entrar em contato com a governança pelo ramal 1772. Os
restaurantes também dispõem de cadeirinhas
para os bebês.
Baby sitter: há a opção de contratação de baby
sitter por R$ 33,00 a hora (por criança), por uma
duração de no mínimo 4 horas por dia. O agendamento deve ser feito pelo telefone (48) 32611772, ou pelo número 1772 durante a hospedagem, com pelo menos 24 horas de antecedência.
Alimentação: é possível solicitar papinhas de
bebê ao setor de Alimentos & Bebidas durante
a sua estadia.
COSTÃO SPA

$

O spa oferece diversas opções de tratamentos,
seja de relaxamento, emagrecimento ou embelezamento, proporcionando bem-estar, equilíbrio e harmonia ao seu corpo e mente. Ao chegar no resort, confira todas as opções e agende
um horário pelo ramal 2170.

SEGURANÇA
Todas as acomodações do hotel são providas
de cofre, com uso gratuito. Recomendamos
sua utilização a fim de evitar problemas.
‘CONCIERGE’ E GOVERNANÇA
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O Costão do Santinho Resort oferece serviço
de concierge e governança, para a solicitação,
por exemplo, de trabalhos de lavanderia ou a
reposição dos itens do frigobar. O concierge
está disponível pelo número 1757. A governança, no ramal 1772.
ASSISTÊNCIA MÉDICA
O Costão do Santinho Resort oferece serviço de atendimento ambulatorial 24 horas. Em
quadros mais graves, o paciente é enviado a
hospitais conveniados.
SALÃO DE BELEZA

$

Spaço Costão Hair: conta
com manicure, pedicure,
depilação e corte de cabelo
disponíveis para homens e
mulheres. O agendamento
de horário deve ser feito
pelo ramal 1686.
BANCOS
Dentro do resort há um caixa eletrônico do Bradesco.
DEMAIS INFORMAÇÕES
Qualquer dúvida adicional pode ser esclarecida
pelo e-mail simpovidro@abravidro.com.br
ou telefone (11) 3670-1388.
Durante o evento, procure a Secretaria Simpovidro, das 8h30 às 18h.

CONTATOS ÚTEIS
Abravidro – (11) 3873-9908
Central Simpovidro – (11) 3670-1388 | 99638-1046 | simpovidro@abravidro.com.br
Resort Costão do Santinho – (48) 3261-1000
Travel Ace – 0800-761-9254 ou (11) 4323-7770
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$

Serviço com custo adicional para o hóspede

