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InFORMaçÕeS                             
IMPORTanTeS

Participação das organizações

Para a organização do evento, precisamos que, 

primeiramente, o formulário de cadastro das organizações 

seja preenchido. Ele foi enviado por e-mail e pode ser acessado 

pelo link: 

http://bit.ly/inscricaoredecerrado

Nele, serão colocadas as informações gerais sobre a participação 

de cada organização, com os contatos do ponto focal, número de 

participantes e potenciais participações na feira e na programação 

cultural. 

Esse documento deve ter sido preenchido até o dia 

20 de agosto.
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Cadastro dos(as) 
participantes de 

cada organização

Para a recepção adequada 

dos(as) participantes e para agilizar o 

credenciamento, precisamos que as fichas 

de inscrição sejam preenchidas antes da vinda 

para Brasília. Uma ficha por pessoa. O preenchimento poderá ser 

feito tanto pelo ponto focal como pelos próprios participantes, de 

acordo com a realidade e possibilidade de cada organização. 

A ficha está disponível em: 

http://bit.ly/participantesixencontro

Caso haja alteração ou novas pessoas sejam agregadas às 

delegações, as fichas deverão ser preenchidas antes do início do 

evento.
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Cadastro para a feira e apresentações culturais

Dois formulários foram criados para essas situações. Sugerimos 

que sejam preenchidos pelo ponto focal da organização com a 

maior atenção. O nível de detalhamento deles facilitará para a 

organização o atendimento das necessidades de cada grupo. Os 

links de preenchimento são:

Feira: http://bit.ly/feiraixencontro

Cultural: http://bit.ly/culturalixencontro

O prazo de preenchimento é dia 20 de agosto. Casos excepcionais 

de confirmação tardia de participantes e atrações deverão ser 

previamente combinados com a secretaria executiva 

da Rede Cerrado.

Todas as fichas de inscrição também 

estão disponíveis no link: 

http://bit.ly/inscricoesixencontro
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Entrega dos crachás

Os crachás e o kit participante serão entregues nos locais 

de hospedagem de cada organização após a assinatura do 

participante na Ficha de Credenciamento, que será elaborada com 

as informações preenchidas nos formulários do tópico anterior. 

Horário de funcionamento

Para o bom andamento dos trabalhos, procuraremos cumprir 

os horários estabelecidos na programação para início e fim das 

atividades. Solicita-se o empenho de todos e todas para que esses 

horários sejam cumpridos, bem como o reforço do ponto focal  

 em informar, diariamente, a pauta do dia. Os ônibus devem 

ser  programados para saídas dos locais de hospedagem e 

          retorno em horários  que não comprometam o  

início das atividades.
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Identificação (crachá)

O uso do crachá é imprescindível 

para acesso aos locais de trabalho 

e também proporcionará maior 

integração entre os(as) participantes. 

Hospedagem

A hospedagem dos(as) participantes será custeada pelas 

organizações. Cada organização recebeu previamente a indicação 

do local onde sua delegação ficará hospedada e o custo unitário 

e total das hospedagens. Cada organização é responsável por 

realizar diretamente o pagamento da hospedagem de sua 

delegação.

A Comissão Organizadora não se responsabilizará por quaisquer 

despesas relacionadas à hospedagem, alimentação ou serviços 

nesses locais.

As organizações deverão fornecer ao final do evento uma 

listagem de presença assinada pelos(as) participantes sob sua 

responsabilidade.
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Passagens

Cada organização é responsável 

pelo trajeto dos(as) participantes 

de suas comunidades/casas até 

Brasília e o retorno.

 A Comissão Organizadora não se responsabilizará por 

quaisquer despesas relacionadas a transporte de participantes.

Transporte hospedagem/evento

O traslado entre o local de hospedagem e do evento é de 

responsabilidade das organizações. É importante orientar 

os participantes que gastos feitos em transporte fora desses 

estabelecidos não são responsabilidade nem da Comissão 

Organizadora nem de suas organizações. A Comissão  

Organizadora fez contatos com empresas de locação de ônibus e 

estes podem ser acessados pelas organizações.
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Alimentação

Na chegada dos(as) participantes, serão distribuídos vales para 

os almoços e jantares nos dias de evento. As refeições serão 

realizadas nos restaurantes da Torre de TV de Brasília e os valores 

de cada participante deverão ser repassados pelas organizações à 

Comissão Organizadora.

Assistência médica

O evento dispõe de brigadistas e UTE (Unidade Terapia 

Emergencial) para atendimentos emergenciais necessários.

Produtos da feira

A estrutura da feira será monitorada 

por  seguranças 24 horas/dia. Porém,  para   

tranquilidade, os produtos dos feirantes 

devem ser guardados diariamente após o final 

da programação. Eles devem estar 

acondicionados e identificados para 

evitar contratempos. Os pontos 

focais da feira são Rose Mary e Luis 

Carraza. Novas informações 

serão entregues na semana do 

evento.

11



SeRVIçOS

Brasília

População: 2,481 milhões de habitantes

Área: 5.802 km²

Altitude: 1.172 m

Temperatura média anual: 21 °C

Umidade relativa do ar: varia entre 15% e 70%

Clima: seco

Código DDD: 61

Voltagem: 220 V

TELEFONES ÚTEIS

Emergências 

SAMU: 192

                         Corpo de Bombeiros: 193

         Polícia Militar: 190

  Utilidade Pública 

         Defesa Civil: 199 

Disque-Denúncia: 181

Atendimento ao Cidadão: 156 

Central de Atendimento à Mulher 

em situação de violência: 180
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Farmácias de plantão 

Drogasil: (61) 3212-3333 

3244-9824 / 3326-4374

3226-8858

Drogaria Genérica: (61) 3325-2001

Drogaria Rosário: (61) 3212-1000

Táxi 

Alvorada Táxi: (61) 3321-3030 

(20% de desconto, lembrar de pedir o desconto)

Shalon: (61) 3321-8181

Coobrás: (61) 3224-1000 / 3322-9000

Cooper Táxi: (61) 3435-6000

Aeroporto Internacional de Brasília

Tel.: (61) 3364-9000

http://www.aeroportobrasilia.net/

Companhias Aéreas

TAM

Atendimento ao Cliente: 0300 570 5700

Central de Vendas – capitais: 4002-5700
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GOL Linhas Aéreas

Atendimento: 

(61) 3364-9373

Central de Vendas: 

0300 115 2121

Atendimento ao Cliente: 

0800 704 0465

Azul

Atendimento: (61) 3364-9413

Central de Reservas: 4003-1118

Atendimento ao Cliente: 0800 887 1118

Rodoferroviária Interestadual de Brasília

Telefone: (61) 3234-2185

www.rodoviariabrasilia.com

http://rodoviariaonline.com.br (site de todas as rodoviárias 

do Brasil)
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