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Simpovidro
Porto de Galinhas-PE

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.org.br ou
(11) 3873-9908

EMBARQUE
• Chegue ao aeroporto duas
horas antes do horário de partida de seu voo e faça o check-in
(despacho de bagagens e retirada do cartão de embarque)
antecipadamente. Isso evitará
problemas de overbooking (excesso de venda) e garantirá seu
lugar no avião.
• 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
14º Simpovidro para que possamos garantir o seu traslado. Entre em contato pelo telefone (11) 3873-9908 ou e-mail
logistica@simpovidro.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). ver detalhamento
para o embarque de crianças no
item seguinte.
• Cópia autenticada do documento de identificação civil;
• Boletim de Ocorrência, em

caso de furto, roubo ou extravio
do documento, na validade prevista pelo órgão de segurança;
• Passaporte com, no mínimo,
seis meses de validade.
Durante a sua estada no 14º
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 um dos pais e portar documento de identidade
original: RG ou Certidão de Nascimento, no mínimo.
ATENÇÃO:
• Caso o documento de embarque
da criança seja o novo passaporte
brasileiro, é obrigatória a apresentação do RG original, pois esse
novo documento não apresenta a
filiação do menor;
• Em razão da alteração do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) pela Lei nº 13.812,
publicada em 18 de março de
2019, a Agência Nacional de
Aviação Civil (ANAC) informa
que nenhuma criança ou adolescente menor de 16 anos poderá
viajar desacompanhado dos
pais ou de responsáveis sem
expressa autorização em voos
nacionais. A regra anterior à nova
lei permitia a viagem desacompanhada sem autorização a partir de 12 anos.

CRIANÇAS (ATÉ 12 ANOS INCOMPLETOS) E ADOLESCENTES (ENTRE
12 E 15 ANOS) BRASILEIROS (VOOS
DOMÉSTICOS)

I. Acompanhadas dos pais ou
responsáveis (tutor, curador,
guardião):
a. Certidão de Nascimento (original
ou cópia autenticada) ou documento de identificação civil com foto
(como RG ou passaporte), com fé
pública e validade em todo o território brasileiro; e
b. Documento que comprove a filiação ou vínculo com o responsável.
II. Acompanhadas dos avós, ou
parentes maiores de 18 anos, até
terceiro grau (irmãos e tios):
a. Certidão de Nascimento (original
ou cópia autenticada) ou documento de identificação civil com foto
(como RG ou passaporte), com fé
pública e validade em todo o território brasileiro; e
b. Documento que comprove o
parentesco.
III. Desacompanhadas ou Acompanhadas com pessoa maior de 18
anos autorizada pelos responsáveis:
a. Certidão de Nascimento (original
ou cópia autenticada) ou documento de identificação civil com foto
(como RG ou passaporte), com fé
pública e validade em todo o território brasileiro; e
b. Autorização de viagem (Autorização judicial ou Autorização extrajudicial por escrito feita pelo
pai, mãe ou responsável com firma
reconhecida em cartório).
A autorização de viagem será dispensada quando o menor de 16
anos apresentar passaporte válido
com autorização expressa para viajar desacompanhado para o exterior.

Adolescentes (de 16 a 17 anos) brasileiros (voos domésticos)
Somente documento de identificação civil com foto (como RG ou
passaporte), com fé pública e validade em todo o território brasileiro;
ou Cópia autenticada do documento de identificação civil; ou Boletim
de Ocorrência, em casos de furto,
roubo ou extravio de documento, na
validade prevista pelo órgão de segurança.
Estrangeiros de qualquer idade
(voos domésticos)
Passaporte ou Cédula de Identidade
de Estrangeiro – CIE (RNE); ou
Identidades Diplomática/Consular;
ou Outro documento legal de viagem
conforme o Decreto n° 5.978/2006
ou de resultado de acordos internacionais firmados pelo Brasil.
Adultos brasileiros
(voos internacionais)
Passaporte brasileiro válido, exceto
para Argentina, Uruguai, Paraguai,
Bolívia, Chile, Peru, Equador, Colômbia e Venezuela, onde também é aceita a Carteira de Identidade Civil (RG)
emitida pelas Secretarias de Segurança Pública dos Estados ou do Distrito Federal;
Em caso de furto, roubo ou extravio
deve ser retirado outro Passaporte.
Se estiver em território estrangeiro, procure a embaixada do Brasil
ou outra representação diplomática
brasileira.
Estrangeiros de qualquer idade
(voos internacionais)
Passaporte para todos; ou Carteira de
Identidade Civil (RG) para cidadãos
da Argentina, Uruguai, Paraguai,
Bolívia, Chile, Peru, Equador, Colômbia e Venezuela.
Em caso de furto, roubo ou extravio
de documento adotar as regras do
Decreto n° 5.978/2006 ou procurar
o consulado ou embaixada do seu
País.

• As demais regras previstas
no ECA não foram alteradas.
Ou seja, é desnecessária a autorização quando o destino se
tratar de comarca vizinha à
residência, desde que no mesmo estado, ou quando fizer parte da mesma região metropolitana. Também não será exigida
autorização quando a criança
ou o adolescente menor de 16
anos estiver acompanhado de
parente até o terceiro grau com
mais de 18 anos, conforme
documentação que comprove o
parentesco.
• Fica mantida a exigência de
apresentação para embarque,
pelo adolescente maior de 12
anos, de documento com foto.
• Formulário para autorização ANAC disponibiliza em seu site
formulário com modelo opcional de autorização expressa
de pais ou responsável legal para
viagens nacionais de crianças
ou adolescentes menores de 16
anos acompanhadas por pessoa maior de idade. A partir de
16 anos, em viagem nacional,
o embarque pode ser realizado sem necessidade de autorização. Recomenda-se prévia
consulta às Varas da Infância e
Juventude da Justiça de cada
estado quanto à necessidade de
reconhecimento de firma dessa
autorização de viagem. Acesse
o modelo do formulário disponibilizado pela ANAC via QR CODE.
• Viagens internacionais - Para
viagens internacionais, as regras continuam as mesmas pre-

vistas no ECA e na Resolução nº
131 do CNJ.
Atenção: caso precise do modelo de formulário de autorização
de viagem de menores de 16
anos acompanhados por maior de
idade autorizado
em voos domésticos, baixe pelo QR
Code.
EXTRAVIO DE
BAGAGEM
• Guarde o comprovante de
despacho da bagagem — ele
será fundamental em caso de
extravio. Se isso acontecer, procure a companhia aérea e registre imediatamente a ocorrência
ANTES de sair do ambiente de
retirada da bagagem, ou seja,
próximo à esteira das bagagens;
• Ao sair da área de desembarque, avise, imediatamente, a
organização do 14º 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
junto ao escritório da Travel Ace
(seguro de bagagem) - telefone
0800-761 9254 ou (11) 40404337 (esse aceita chamadas a
cobrar).
IMPORTANTE: leve medicamentos de uso contínuo na bagagem de mão, obedecendo à

restrição para produtos líquidos
ou cremes com limite de 100 ml
ou 100 g por passageiro.
TRASLADOS
PROGRAME O SEU
A equipe Abravidro estará esperando você no aeroporto do
Recife!
Envie os dados dos voos de ida e
volta para logistica@simpovidro.
com.br até o dia 16 de outubro de
2019. É importante informar data,
horário, número do voo e localizador.
Os traslados de chegada e saída partirão do Aeroporto Internacional de Recife – Guararapes
– Gilberto Freyre, no Recife. O
percurso entre aeroporto e hotel, e vice-versa, será de, aproximadamente, 60 minutos (50 km
de distância).
CHEGADA
Estaremos aguardando logo
após a área de desembarque.
Siga a orientação da equipe para
chegar ao veículo que o levará
ao hotel.
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
uma carta em seu quarto avisando o horário de saída. Em caso
de dúvidas, procure a Secretaria
Simpovidro ao lado da recepção.
Os participantes que chegarem a

Recife antes do início do evento
e pretenderem utilizar o traslado do 14º Simpovidro deverão
se apresentar no aeroporto no
dia e horário definidos pela organização. Se o participante não
comparecer no horário marcado
e perder o traslado programado,
ficará sujeito a vaga no horário
seguinte ou, caso não haja mais
nenhum traslado programado,
terá de contratá-lo por conta
própria, sem direito a ressarcimento da organização.
Em caso de dúvidas, entre em
contato conosco: simpovidro@
abravidro.org.br ou (11) 38739908.

ACESSO AO
EVENTO
O acesso à plenária do 14º Simpovidro e aos jantares de abertura e encerramento só será
feito pelos inscritos no evento,
devidamente identificados com
o crachá fornecido pela organização do simpósio.
CREDENCIAMENTO
Todos os participantes do 14º
Simpovidro devem utilizar a
credencial, que será retirada no
momento do check-in, durante
todas as atividades do evento.

ENTRADA E SAÍDA
Os participantes do 14º Simpovidro deverão obedecer aos
seguintes horários, conforme
determinação do Enotel Porto
de Galinhas:
7 DE NOVEMBRO DE 2019
Check-in e entrada nos apartamentos a partir das 14 horas
10 DE NOVEMBRO DE 2019
Check-out, fechamento de contas e liberação dos apartamentos até as 12 horas
SAÍDA DO HOTEL E TRANSFER PARA O AEROPORTO
AEROPORTO DURANTE TODO
O DIA
IMPORTANTE:
• O transfer 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
Enotel Porto de Galinhas
Rodovia PE-09 Gleba 06 BA s/
nº, CEP 55590-000
Porto de Galinhas, Pernambuco,
Brasil. Telefone (+55) 81 35525503 E 3552-5501
O Enotel Porto de Galinhas é
um resort cinco estrelas com
serviço “tudo incluído”. Está localizado na Praia de Porto de
Galinhas. Durante o 14º Sim-

povidro, toda a estrutura do hotel estará disponível para os participantes.
PRINCIPAIS
DISTÂNCIAS
Recife (centro): 60 km
Aeroporto do Recife: 47,7 km
Vila de Porto de Galinhas: 2,5 km
CLIMA
O Estado de Pernambuco é
banhado pelo oceano Atlântico
e encontra-se em zona tropical.
Em novembro, a temperatura da
região do Recife costuma variar
entre 24º C e 26º C.
ENERGIA ELÉTRICA
A voltagem das tomadas elétricas no resort é de 220 V.
LAZER
Muitas opções são oferecidas
pelo resort para que seus hóspedes realizem as mais diversas
atividades e se divirtam durante
a hospedagem. Com entretenimento para todas as idades, os
profissionais que compõem a
equipe de esporte e lazer estão
prontos para atendê-los.
Separação das crianças por
faixa etária:
- De 4 a 7 anos;
- De 8 a 12 anos.
Horário da recreação infantil:
das 9 às 22h30

Horário de funcionamento das
piscinas: das 9 às 17 horas.
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);
• Tênis confortável para
caminhadas;
• Raquete de tênis (caso pratique o esporte);
PASSEIOS EXTRAS
O Enotel Porto de Galinhas não
indica empresas para passeios
pela região, mas em seu lobby
há diversas empresas de turismo terceirizadas e certificadas
que fazem passeios pela região
de Porto de Galinhas.
ACOMODAÇÃO
O Enotel Porto de Galinhas tem
acomodações de, aproximadamente, 41 m2. Todas as suítes
contam com:
• Varanda com vista para áreas
como piscinas e jardins
• Ar condicionado
• Internet wi-fi
• TV digital
• Cofre eletrônico
• Secador de cabelo.

TELEFONIA
Todas as operadoras de telefonia celular (Claro, Oi, Tim, Vivo e
Nextel) têm roaming automático no Recife.
Evite utilizar o telefone do apartamento do hotel: a ligação pode
sair até cinco vezes mais cara
do que a tarifa normal. Eventuais ligações realizadas do
apartamento serão cobradas
do participante no momento do
check-out.
INTERNET
O acesso à Internet nas áreas sociais e nos apartamentos
é gratuito. Para usufruir desse
serviço, siga os passos abaixo:
1. Conecte-se à rede WiFi ENOTEL;
2. Abrirá a página do Enotel solicitando login e senha;
3. Deixe a opção “Li e aceito o
Termo de Uso” marcada;
4. Login é o número do apartamento;
5. Senha: sobrenome
Caso tenha dúvidas, procure a
recepção do hotel ou ligue do
quarto discando o ramal 09.
O QUE VESTIR
O Simpovidro pede roupas
menos formais.
Veja abaixo a recomendação
dos trajes para as atividades especiais:

JANTAR DE ABERTURA
Quinta-feira, 7 de novembro
Traje passeio
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
PALESTRAS
Sexta-feira e sábado (8 e 9 de
novembro)
pela manhã: proibida a entrada
com roupas de banho
JANTAR LIVRE
Sexta-feira, 9 de novembro
Traje livre
JANTAR ESPECIAL DE
ENCERRAMENTO
Sábado, 9 de novembro
Tema: Luau
Homens: calça jeans ou de sarja,
bermudas e camisas de manga
curta e sapatos tipo mocassim
ou até tênis.
Mulheres: vestidos leves, saias,
pantalonas e sandálias com ou
sem salto.
As informações acima são somente sugestões. O participante
está livre para ir como desejar.
O hotel também oferece serviço

de lavanderia e passadeira (cobrado à parte).
GASTRONOMIA
O serviço de alimentação funciona a maior parte do tempo.
Fique atento aos horários e locais de serviço: os números indicados ao lado dos restaurantes
indicam o locado correspondente no mapa do hotel.
O hotel não possui serviço de quarto.
Restaurantes Papoula (35) e Flor
de Sal (07) no mapa do hotel
Café da manhã: Das 7h às 10h30.
Buffet a critério do chef.
Almoço: Das 12h às 15h. Buffet
a critério do chef.
Jantar: das 19h às 22h. Buffet a
critério do chef.
Três diárias no hotel dão direito a
uma reserva em um dos restaurantes temáticos do resort por
apartamento, listados abaixo.
A reserva deve ser feita exclusivamente pelo participante, na
Central dos Hóspedes, das 9 às
16h30 presencialmente na recepção do Enotel Convention &
SPA ou na recepção do Enotel
Acqua Club.
RESTAURANTES
TEMÁTICOS
A numeração é a localização no
mapa do hotel
Das 19h às 21h
• Asiático (38 – piso superior)
• Italiano (08 – piso térreo)

• Nordestino (39 – piso superior)
• Português (36 – piso superior)
• Pizzaria (14 – no bar Pé na
Areia) – não precisa de reserva.
Atenção: a política do hotel esclarece que os restaurantes
temáticos não funcionam simultaneamente, mas de acordo
com a programação do Departamento de Alimentos & Bebidas.
ESPECIAL PARA
AS CRIANÇAS

(10) Bar Pé de Moleque
• Bebidas, das 19h às 22h30
(14) Bar Pé na areia
• Bebida, das 10h às 16h30
• Snacks, das 11h às 15h
(05) Sorveteria (Terrace bar)
• Funcionamento das 10h às
17h30
• Cafés, das 17h30 às 22h30
(09) Sports bar
• Bebidas o dia todo (24 horas)
• “Chá da tarde”, das 16h às 19h
• “Estação da madrugada”, das
22h às 7h

O Restaurante Infantil Siri (22
– no mapa do hotel) disponibilizará buffet balanceado com a
supervisão de nutricionistas e
chefs que pensarão nas necessidades dos pequenos.
Almoço: das 11h30 às 13h30
Lanche: das 15h30 às 16h30
Jantar: das 18h30 às 19h30

PARA AS CRIANÇAS

BARES

PARA PAIS E MÃES

A numeração é a localização no
mapa do hotel

Copa do bebê: ao realizar o
check-in no hotel, é só pedir a
liberação do acesso à copa na
chave do apartamento. Fica disponível 24 horas e está sempre
localizada no 2º piso no início
dos blocos no Enotel Convention e Spa e no 2º piso nos blocos 4 e 8 do Enotel Acqua Club.

(40) Bar Molhado e (12) Pé na
Água (diariamente):
• Bebidas, das 10h às 17h30
• Snacks, das 11h30 às 17h30
(37) Bar Dona Chita
• Bebidas, das 16h às 19h
• Lanches, das 16h às 19h
(24) Bar Oficina
• Bebidas, o dia todo (24 horas)
• “Chá das cinco”, das 16h às
19h
• “Estação da madrugada”, das
22h às 7h

Enokids (06): Aqui a brincadeira
é coisa séria e as crianças desfrutam de momentos superdivertidos com os monitores!
AcquaKids (20): parque aquático infantil
Rio Lento Infantil (21)

Baby sitter: o hotel disponibiliza
o serviço terceirizado, que pode
ser contratado por meio da recepção do hotel. Para mais informações, ligue (81) 3552-5555.

Leger Spa (30)
spaportodegalinhas.com.br
Em parceria com o Enotel Resort,
o Spa Porto de Galinhas ocupa
uma área total de mil m2, repleta
de espaços para curtir momentos de paz e equilíbrio.
Com infraestrutura moderna,
o Spa Porto de Galinhas conta com piscinas, saunas, gruta
com águas salinas, nove salas
de tratamento equipadas com
hidromassagem e ofurô, chuveiros com cromoterapia, butique,
área de descanso e jardim externo. Há programas individuais, para casais e corporativos.
Para obter mais informações
dos serviços, ligue (81) 35525618 ou Whatsapp (81) 9-82468160.
SEGURANÇA
Todas as acomodações do hotel
são providas de cofre, com uso
gratuito. Recomendamos seu uso
a fim de evitar problemas.
ASSISTÊNCIA MÉDICA
O Enotel Porto de Galinhas
oferece serviço de atendimento
APH (Atendimento pré-hospitalar) 24 horas sem custo adicional
para o participante.
Ele fica localizado ao lado do
Terrace Bar (05) no mapa do
hotel.
Em casos graves, o paciente é
enviado a hospitais conveniados.

Durante todo o evento, a organização providenciou uma
UTI móvel para ficar à disposição dos participantes — sua
localização será sinallizada em
local de fácil acesso.
SALÃO DE BELEZA
O salão de beleza fica dentro do Leger Spa e conta com
serviços de manicure, pedicuro,
hidratação capilar e escova.
Ligue e se informe sobre valores
e agendamentos: (81) 35525618 ou Whatsapp (81) 9-82468160.
BANCOS
Fique atento: dentro do resort
não há caixas eletrônicos e nem
agências bancárias.
Na Vila de Porto de Galinhas há
caixas eletrônicos 24 horas que
atendem a praticamente todos
os bancos conveniados com
esse sistema.
DEMAIS INFORMAÇÕES
Qualquer dúvida adicional pode
ser esclarecida pelo e-mail simpovidro@abravidro.org.br ou
telefone (11) 3873-9908.
Durante o evento, procure a
Secretaria Simpovidro, das
08h30 às 18h localizada no lobby
do hotel ao lado da recepção.
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