
Américas Acessível: Informação e Comunicação para TODOS 
São Paulo, Brasil, 12 a 14 de Novembro de 2014 

Informações Gerais 

1. SEDE DO EVENTO 

 Holiday Inn Park Anhembi 

2. HOTÉIS SUGERIDOS (Café-da-manhã incluido nas tarifas negociadas) 
Taxa de câmbio do dólar no dia 10/09/2014:1 

Data Compra Venda 
10/09/2014 2,2957 2,2963 

 

Hotel Tarifas/quartos 
Local do evento: 
Holiday Inn Park Anhembi 
Rua Professor Milton Rodrigues, 100 
Para reservas, por favor use o código: EVENTO 
UIT. Por favor enviar e-mail para: 
juliana.martins@holidayanhembi.com.br 

Single: 
USD 160 o R$ 370 + 5% 

Double: 
USD 192 o R$ 440 +5 % 

Novo Hotel Sao Paulo Center Norte 
Avenida Zaki Narchi 500 
Vila Guilherme 

Distancia da sede do evento:  1,7 Km 

Single:  
USD 127.20  o R$ 292.10 incluye VAT  

Double:  
USD 157.25 o R$ 361,10including VAT  

Ver condición tarifas a: 
http://www.accorhotels.com/gb/hotel-2992-
novotel-sao-paulo-center-norte/index.shtml 

Bourbon  Sao Paulo Businees Hotel 
Address: Av. Dr. Vieira De Carvalho, 99 

Distancia da sede do evento:  3 Km 

Single 
USD 120.00 o R$ 275,55 incluye VAT 

Double 
USD 128.00 o R$ 296,22 incluye VAT 

Ver condición tarifas a: 
http://www.booking.com/hotel/br/bourbon-sao-

paulo-business.en 

Brasilia Small Tower Flat Service 
Rua Dr. Olavo Egidio, 420 

Distancia da sede do evento: 2 Km 

Single/Double 
USD 131.66 o R$ 302.33 incluye VAT 

Ver condición tarifas a: 
http://www.booking.com/hotel/br/brasilia-small-

town-flat-service.en-  
Os preços são referentes ao dia 10 de Setembro de 2014 e poden variar atá a data de inicio do 
evento.  Se sugere ao participante efetuar a reserva diretamente no hotel de sua preferência o 
antes possível para garantir as tarifas informadas. Se recomenda aos participantes observar a 
política de cancelamento do hotel quando da confirmação de sua reserva para evitar custos. A 
conta do hotel será liquidada diretamente por cada participante ao final de sua estadia. 

Por favor conservar uma cópia da confirmação para sí e enviar uma cópia a:  

                                                 
1 Fonte: Banco do Brasil (http://www4.bcb.gov.br/pec/taxas/batch/taxas.asp?id=txdolar) 
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E-mail: itu-ro-americas-trainings@itu.int 

3. UMA LOCALIDADE PREVILEGIADA 

São Paulo é a quarta maior cidade do mundo com mais de 20 milhões de habitantes, com uma 
área de aproximadamente 1.500 km2. É o centro industrial, comercial, financeiro, médico y 
tecnológico do Brasil. A cidade se caracteriza por um clima subtropical, e está situada a 780 
metros acima do nível do mar. 

São Paulo é um centro cultural muito importante no Brasil. Abriga mais de 50 museus, incluindo 
o famoso MASP, o Museu de arte de São Paulo. A ciadde tem 21 universidades, de privadas a 
instituições públicas e mais de 300 institutos. Existem mais de 700 cinemas e teatros, com 
dezenas de espectáculos, concertos de música e entretenimento que são realizados todos os 
dias. São Paulo é um conhecido centro gastronômico, com mais de 12.000 restaurantes que 
oferecen comidas de quase todas as cozinhas. São Paulo é também um paraíso de compras, 
com produtos de todo o mundo, oferecidos por meio milhão de estabelecimentos comerciais e 90 
shoppings. 

4. IDIOMA 

No Brasil se fala o Português. 

5. TRANSFERS E TRANSPORTE 
A cidade de São Paulo está servida por dois aeroportos comerciais: o aeroporto de 
Congonhas, situado no centro da cidade que recebe mais vôos domésticos e o aeroporto 
internacional de Guarulhos – gobernador André Franco Montoro, aproximadamente 25 km 
de distância do centro da cidade, que recebe vôos nacionais e internacionais. 

Não será oferecido transporte do aeroporto aos hotéis. Os participantes deverão usar os 
serviços de táxi disponíveis em ambos os aeroportos. 

Para mais informação sobre os aeroportos, consulte a página Web da INFRAERO –aeroportos 
brasileiros: http://www.infraero.gov.br/  

Aeroporto Internacional de 
Guarulhos 

Aeroporto de 
Congonhas 

Rod. Hélio Smidt s/n  
São Paulo – SP 
Horario de funcionamiento: 24 horas 
Tel.: +55 11 6445-2945 
Fax: +55 11 6445-3173 

Av. Washington Luís s/n 
São Paulo – SP 
Horario de funcionamiento: de 6:00 am a 
11:00 pm 
Tel.: +55 11 5090-9000 
Fax: +55 11 5531-7718 

Distância da sede do evento: 35 km Distância da sede do evento: 20 km 

6. ATENÇÃO À SAÚDE 
Recomenda-se aos participantes estrangeiros tomarem a vacina contra a febre amarela dez días 
antes de sua viagem, mesmo não sendo requerida pela imigração brasileira. Recomenda-se 
também que os participantes tenham um seguro de saúde válido no Brasil e em São Paulo para 
qualquer emergência, embora os serviços e hospitais públicos sejam razoáveis em São Paulo. 

7. CLIMA 

mailto:itu-ro-americas-trainings@itu.int
http://www.infraero.gov.br/


A cidade de São Paulo está situada em um platô de 750m acima do mar, o que justifica o ar 
fresco das manhãs e tardes, às vezes com a clássica “neblina paulistana". As quatro estações 
não estão bem definidas em São Paulo – às vezes é possível ter as quatro estações em um 
único dia! 

A temperatura no mês de novembro varía durante o dia de 14ºC a 25ºC. 

Para consultar a temperatura em São Paulo: 
http://www.weather.com/weather/today/BRXX0232:1:BR  

8. ENERGIA ELÉTRICA 
Em São Paulo, a eletricidade é de 110 Volts. Ainda que 220 V pode ser encontrada em alguns 
hotéis. 

O Brasil trocou recentemente suas saídas e as tomadas elétricas mostradas pelas figuras abaixo 
são os mais comuns de serem encontrados em hotéis. 

Figura 1 

 

Figura 2 

 

Figura 3 

 

9. MOEDA 
A moeda no Brasil é o real (BRL). Os pagamentos só podem ser feitos em moeda local. Os 
bancos estão abertos das 10h00 às 16h00, de segunda a sexta-feira. Recomenda-se aos 
participantes que venham do exterior a fazer o câmbio no aeroporto internacional de Guarulhos 
em São Paulo. 

Hotéis, lojas e restaurantes em geral aceitam cartões de crédito (VISA, MasterCard, American 
Express y Diners Club). 

A gorjeta é uma prática comum em bares e restaurantes. O valor praticado em geral é de 10% 
do preço da conta. Recomendamos prestar atenção pois às vezes o valor pode já estar incluido 
na conta. 

10. HORA EM SÃO PAULO 
Hora local: GMT - 03:00 

11. INFORMAÇÃO DE VISTO 
Dependendo da nacionalidade o visto de entrada no Brasil poderá ser solicitado pelas 
autoridades nacionais. Recomenda-se que os participantes busquem informações sobre os 
requisitos aplicáveis em cada caso nas Embaixadas brasileiras ou Missões Consulares em seu 
país de origem. Quando necessária, recomenda-se sua solicitação com antecedencia. Para mais 
informações, por favor visite: 
http://www.portalconsular.mre.gov.br/estrangeiros/vistos-para-estrangeiros 
http://www.portalconsular.mre.gov.br/estrangeiros/qgrv-simples-port-08.07.2014.pdf 

O endereço das Embaixadas e Missões Consulares brasileiras podem ser consultados no: 
http://www.portalconsular.mre.gov.br/sites-dos-postos  
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