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MUITO IMPORTANTE: CHECK-IN ANTECIPADO 
 
Nunca houve tantos cancelamentos e alterações de voos como nas últimas semanas: as 
companhias aéreas têm alterado seus voos com ou sem prévio aviso. Inúmeros passageiros 
têm recebido notificação de que seu voo passa a ser “outro”. E esse “outro” por vezes é 
completamente inadequado.  
 
Portanto, fique atento a comunicados de sua companhia ou de sua agência de viagens. 
Outra providência necessária é fazer o check-in com a maior antecedência possível (algumas 
empresas disponibilizam-no com 5 dias de antecedência e outras apenas 24 horas antes): já 
ocorreu de a informação de troca vir apenas nesse momento. Se ocorrer a troca e for 
insatisfatória, entre em contato com a sua agência ou com a própria companhia. 
 
Ah! E não se esqueça de comunicar-nos a alteração preenchendo o formulário para que possamos 
providenciar a adequação de seu transfer. 
 

 
AO FAZER AS MALAS 

 
Não se esqueça dos seus e-tickets. Lembre-se também, principalmente visando seu retorno, de 
que há limitação para bagagens e as companhias têm exigido o pagamento de pesos excedentes.  
 
Leve seu cartão de crédito (internacional, se for fazer compras no Paraguai ou Argentina), mas 
há descontos consideráveis para quem paga em papel moeda (reais ou dólares).  
 
Não esqueça dos remédios que esteja tomando, nem do protetor solar de sua preferência.  
  
Para ingressar na Argentina (cassino, compras etc.) é indispensável um dos seguintes 
documentos originais (não vale cópia, ainda que autenticada): passaporte, cédula de 
identidade emitida pela Secretaria de Segurança Pública (RG) com até 10 anos da data 
da emissão ou Carteira de Habilitação válida. Não valem identidades profissionais como 
OAB, CRA, CRM etc.  
 
Etiquete a sua mala: mesmo que vá viajar de automóvel, isso facilitará a identificação de sua 
bagagem no hotel e evitará problemas. 
 

FEBRE AMARELA 
 
A Secretaria de Saúde de Foz do Iguaçu nos forneceu o link de acesso à lista dos municípios que 
têm recomendação de vacina da febre amarela. Não é o caso da cidade ou da região: 
 
http://portalarquivos.saude.gov.br/images/2017/SVS/Municipios_casos_suspeitos_e_confirmados_
febre_amarela_.pdf 
 
No e-mail, a Divisão de Vigilância Epidemiológica acrescenta que “Foz do Iguaçu não teve 
nenhum caso de febre amarela”. Portanto, fique tranquila(o). 
 

 
TRASLADO AEROPORTO/HOTEL/AEROPORTO 

 
Traslado Aeroporto/Hotel/Aeroporto: confira se realmente foi preenchido e enviado para a Abac o 
formulário indicando voos de chegada e retorno. Esta é uma providência imprescindível para 
providenciarmos o traslado.  
 

http://www.abac.org.br/
http://abac.org.br/conac/circulares/2017/Circonac01117B_Formulario_Transfer.zip
http://portalarquivos.saude.gov.br/images/2017/SVS/Municipios_casos_suspeitos_e_confirmados_febre_amarela_.pdf
http://portalarquivos.saude.gov.br/images/2017/SVS/Municipios_casos_suspeitos_e_confirmados_febre_amarela_.pdf
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Haverá uma pessoa da agência responsável pelo transfer, no saguão do aeroporto de Foz do 
Iguaçu, com uma plaqueta com a logo do Congresso. O aeroporto é pequeno e não há como deixar 
de identificar esse profissional. Se eventualmente não o vir, aguarde um pouco pois deverá estar 
encaminhando alguns outros congressistas para o hotel. Por falar nisso, o trajeto entre aeroporto e 
hotel é de aproximadamente 20 a 25 minutos. 
 
 

CHECK-IN  
 
O horário para check-in nos hotéis é a partir das 14h00. Na medida do possível, eles 
procurarão acomodar quem chegar antes. 
 
 

TRAJES 
 
Para o Coquetel de Inauguração da ExpoCONAC, seguido da Cerimônia de Abertura Oficial e 
Posse do Conselho Nacional, o traje é social para as mulheres e paletó e gravata para os 
homens.  
 
Nas reuniões de trabalho, traje passeio (calça comprida, camisa e sapato). Em virtude do ar-
condicionado, pode ser que você precise de um blazer ou agasalho. No ambiente do Congresso, 
não será permitido o acesso de pessoas usando bermudas ou chinelos. 
 
Na quinta-feira, noite do Jantar da Descontração, que será servido na área externa, use jeans 
ou algo parecido. 
 
Para a noite de sexta-feira e Jantar de Encerramento, vista roupa legal para dançar. Temos uma 
surpresa muito bacana para você! 
 
Como há muitos passeios a fazer em Foz do Iguaçu, é recomendável o uso de roupas leves, 
confortáveis e de tecido natural. Não se esqueça de levar boné, óculos escuros e tênis. As 
mulheres devem evitar sapatos de salto. A agência Yes Iguaçu, localizada no Recanto, poderá 
oferecer opções de passeios e tarifas. 
 

REFEIÇÕES  
 
Os almoços da quinta e sexta-feira para congressistas e acompanhantes, bem como os 
jantares de quarta, quinta e sexta-feira estão inclusos no seu pacote e serão servidos no 
Recanto Cataratas ainda que hospedados em outro hotel. Os congressistas não hospedados em 
nossos hotéis devem pagar a TAB (taxa de alimentos e bebidas) 
 
Durante o período do evento, estarão inclusas bebidas não alcoólicas (água, refrigerante e sucos). 
Já os jantares de abertura e encerramento, como de hábito, contarão com acompanhamento de 
todas as bebidas, inclusive alcoólicas. No jantar de quinta-feira, além de refrigerantes, você poderá 
saborear uma deliciosa cerveja. 
  
 

PULSEIRAS e CRACHÁS 
 
Para facilitar a identificação, os congressistas hospedados no hotel utilizarão um tipo de pulseira e 
os hospedados em outros hotéis, outro tipo. O uso dessas pulseiras é obrigatório para acesso aos 
almoços, coffee-break, jantares etc.  
 
Também o crachá é de uso obrigatório para acesso às salas de palestras e outras atividades. 

http://www.abac.org.br/


 

 
ABAC – Associação Brasileira de Administradoras de Consórcios 

Rua Avanhandava, 126 – 5º andar – Bela Vista – 01306-000 – São Paulo – SP. – Tel.: (11)3231.5022 – Fax: (11)3258.2064 
Home-page: www.abac.org.br - E-mail: abac@abac.org.br 

 
 

PASSEIOS 
 
É preciso atenção ao ingressar no Paraguai, pois não são incomuns os casos de furtos e roubos. 
Também é preciso cuidado com a aquisição de mercadorias falsificadas. O mais recomendável é 
que você só vá para lá em tour promovido pela agência do hotel e siga todas as suas orientações. 
Não use veículo próprio. Não use joias, cuidado com bolsas, carteiras e celulares. Vá apenas às 
grandes lojas e de reconhecida idoneidade (Monalisa, Sax, o novo Shopping Paris e Shopping del 
Leste).  

 
CARTÃO DE CRÉDITO E COMPRAS 

 
O hotel solicitará, no check-in, seu cartão de crédito para cobertura de suas despesas 
extras.  
 
Para as compras na Argentina e Paraguai, o cartão de crédito deverá ser internacional. 
Neste último país, as lojas costumam cobrar uma sobretaxa de 8 a 10% nas compras pagas com 
cartão de crédito. 
 
 

ALFÂNDEGA 
 
Há limitações para compras feitas na Argentina ou Paraguai para ingresso em território nacional: a 
cota é de US$ 300 (trezentos dólares) por pessoa. A norma da Secretaria da Receita Federal 
determina que, sobre o valor excedente, incidirão impostos à razão de 50%.  
 
Diferentemente de outros acessos ao país, a atividade aduaneira lá se dá prioritariamente no 
Aeroporto de Foz e nas estradas.  
 
 

CHECK-OUT  
 
O check-out é até o meio-dia. Se for almoçar ou assistir palestras no dia de sua saída, lembre-
se de deixar o apartamento, retirar suas malas e fazer o check-out até esse horário. O hotel 
poderá acomodar suas bagagens com toda a segurança no maleiro.  
 
  
  

http://www.abac.org.br/

