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São Pedro - SP

Re a l i za ç ã o

Inscrições: www.eventosindhosfil.com.br
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A realidade das Santas Casas e Hospitais filan-
trópicos no estado de São Paulo e no Brasil é 
amplamente afetada na sua sobrevivência, em 
razão das enormes dificuldades de custeio. 

Como qualquer outra atividade econômica, a 
prioridade atual é trabalhar a cultura organizacio-
nal e visualizar os cenários de atuação, além da 
observação da questão de produtividade.
Neste cenário, a área de recursos humanos pas-
sa por enormes mudanças, deixando as ques-
tões operacionais para assumir um importante 
papel na gestão de pessoas, alinhando todos os 
processos de tomada de decisões que interfe-
rem diretamente no potencial de seus recursos.

As organizações estão em busca constante de 
profissionais que conheçam aspectos técnicos 
e que possuam habilidades nos processos de 
gestão de funcionários, principalmente o olhar 
crítico e estratégico da sobrevivência de seus 
ambientes de atuação de negócios.

As entidades devem estar atentas à importân-
cia do capital humano, por ser fonte de custo 
nas entidades, já que representa impacto de 
40% a 50% do empenho de despesas das ins-

Com a palavra, o presidente

Edison Ferreira da Silva
Presidente Sindhosfil

tituições, fazendo com que práticas de engaja-
mento e motivação sejam fatores fundamentais 
para a sobrevivência da relação de vínculo com 
as entidades.

O profissional de RH deve entender o que as 
entidades buscam alcançar, não deve estar 
apegado apenas às atividades comuns, como 
folha de pagamento, remuneração, treinamen-
to, seleção e desenvolvimento profissional. 
Ele deve entender o negócio. Neste contexto, 
a prestação de serviços de saúde possui um 
cliente diferenciado, sendo que existem inúme-
ros negócios a serem administrados por dife-
rentes profissionais e equipes multidisciplinares 
no ambiente hospitalar.

A realidade demonstra que o profissional de 
Recursos Humanos deve ser generalista e ca-
minhar com as atividades das entidades com 
um olhar estratégico de como e onde pretende 
chegar. Neste horizonte, no segmento da saú-
de, a área de RH deve ser parceira estratégica, 
tomando decisões com outras áreas, focando 
seu compromisso com o maior capital, que é o 
ser humano, responsável pelas atividades pro-
fissionais das instituições.



SINDHOSFIL  | 3

Membros

Hamilton Inforzato Fanale
Silvana R.V. Castellani
Renata Cristina Alves de Souza Alcântara
Roberto Carlos Furtado
Ricardo Fedrizzi
Fabiana Machado Gomes Basso
 
Coordenador Científico
Jaime Durigon
 
Coordenação Geral
Edison Ferreira da Silva
 
Organização
Maria Araci de Barros Fagundes

Colaboradores
Equipe do SINDHOSFIL

Comissão Científica

Edison Ferreira da Silva
Presidente
Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo

Jaime Durigon Filho
1° Vice-Presidente
Sanatórios Ação Comunitária de Saúde (São Paulo)
 
David Vieira da Costa
2° Vice-Presidente
Instituto Arnaldo Vieira de Carvalho – IAVC (São Paulo)

José Carlos Cardoso 
3° Vice-Presidente
Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Rio Claro

José Reinaldo Nogueira de Oliveira Junior
Secretário-Geral
Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo

Zélia Therezinha Lopes Mimessi 
2° Secretário
Hospital João Evangelista

Pe Niversindo Antônio Cherubin
3° Secretário
Instituto Brasileiro do Controle do Câncer – IBCC (São Paulo)

Milton Tédde
Tesoureiro-Geral
Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Marília
 

Diretoria
Triênio Setembro de 2014 a setembro de 2017

João Orlando Pavão
2° Tesoureiro
Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Piracicaba

Moacir Walter de Souza
3° Tesoureiro
Sanatórinhos Ação Comunitária de Saúde (São Paulo)
 
Conselho Fiscal

Titulares

Hercílio Ramos
Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo

José Cândido de Freitas Júnior
Fundação Arnaldo Vieira de Carvalho (São Paulo)
 
Edson Rogatti
Santa Casa de Misericórdia de Palmital

Suplentes

Ariovaldo Trindade
Sociedade Assistencial Bandeirante (São Paulo)

Virginia Maria Pradella Balloni 
Associação Feminina de Marilia – Maternidade Gota de Leite 

Mauricio dos Passos
Santa Casa de Pederneiras

Rua Libero Badaró, 92 – 5º andar
São Paulo São Paulo CEP 01008-000 
(11) 3106-2000  
www.sindhosfil.com.br



4 | ConSindhosfil 2016

Este é o primeiro Congresso do Sindicato Pa-
tronal que possui como objetivo a troca de 
experiências, através de temas de extrema im-
portância para a Gestão de Recursos Humanos 
nas Santas Casas do Estado de São Paulo e 
nas entidades sem fins lucrativos.

O evento proporcionará o encontro de vários 
profissionais na área de gestão de pessoas que 
terão a oportunidade de presenciar palestras de 
profissionais e ilustres líderes de RH das entida-
des hospitalares do Estado de São Paulo.

Os temas foram debatidos com integrantes de 
vários hospitais, visando à troca de experiên-
cias fundamentais para a gestão dos recursos 
humanos nas atividades de prestação de ser-
viços de saúde.

O grande diferencial deste Congresso é congre-
gar a participação de profissionais das entida-

A importância do Congresso

des de saúde e propiciar a discussão e abor-
dagem da realidade das entidades sem fins 
lucrativos, com novos conhecimentos e princi-
palmente experiências fundamentais para seu 
desenvolvimento profissional.

A dedicação dos organizadores deste evento, 
certamente trará inúmeras contribuições às 
entidades sem fins lucrativos, tendo como 
premissa a realidade do seguimento e suas 
necessidades de manutenção de profis-
sionais experientes e capacitados para o 
ofício de realizar a Gestão de Pessoas nas 
atuais dificuldades do cenário da área de 
prestação de serviços de saúde.

Temos a certeza e a convicção que se trata de 
evento diferenciado aos profissionais, com o 
foco em promover o conhecimento e fortalecer 
os direitos.

Promover o conhecimento 
e fortalecer nossos direitos
É o primeiro evento de fundamental importância 
para as entidades filantrópicas, com temáticas 
na área de Gestão de Pessoas e Administração 
de Pessoal.

O profissional de RH deve entender o que as en-
tidades buscam alcançar, não deve estar apega-
do apenas às atividades comuns, como folha de 
pagamento, remuneração, treinamento, seleção 
e desenvolvimento profissional.
Ele deve entender o negócio.
Neste contexto, a prestação de serviços de saú-
de possui um cliente diferenciado, sendo que 
existem inúmeros negócios a serem administra-
dos por diferentes profissionais e equipes multi-
disciplinares no ambiente hospitalar.
Há uma ansiedade do segmento por este Pri-
meiro Congresso sobre esta temática, de vital 
importância para as mais de 200 Santas Casas, 
Entidades Beneficentes e Filantrópicas no esta-
do de São Paulo.

“O conhecimento e a informação são os re-
cursos estratégicos para o desenvolvimento 
de qualquer País. Os portadores desses re-
cursos são as pessoas. ”

Conheça o objetivo do evento

Este Congresso representa grande oportunidade aos profissionais de Recursos Humanos no 
estado São Paulo para obter inúmeras experiências fundamentais na Gestão de Recursos 
Humanos de suas entidades.
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• Provedores e Presidente de Entidades
• Diretores de Hospitais
• Administradores de Saúde
• Gerentes de Recursos Humanos
• Profissionais da área de Gestão de Pessoas
• Profissionais da área de Administração de Pessoal
• Administradores e Gerentes hospitalares;
• Entidades Beneficentes e Filantrópicas
• Santas Casas e Asilos
• Hospitais de Ensino
• Associações e Fundações
• Autarquias
• Clínicas em Geral
• Demais empresas da área de saúde
• Profissionais que possuam interesse na Gestão de Pessoas

Público Alvo
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13h - Abertura de Credenciamento

14h às 17h - Painel - Gestão de Pessoas

Demonstrar a importância de administrar os
Recursos Humanos das entidades diante da
atual realidade e competitividade.

No atual panorama das entidades sem fins lu-
crativos, o impacto de custo de pessoal das 
entidades é uma das maiores preocupações de
despesas das Instituições e sua sobrevivência 
como prestador de serviços de saúde.

Este painel propõe-se a destacar temas impor-
tantes na avaliação do conjunto de ações para 
os profissionais responsáveis pela Gestão de 
Recursos Humanos na realidade da conjuntura 
política e econômica do País, contribuindo com 
a sustentabilidade institucional.

14h às 14h45 

Painel I - Perfil do Novo Gestor de Pessoas

Demonstrar a necessidade de aprendizado 
e engajamento do profissional de RH e seu 
protagonismo na busca de soluções criati-
vas que agreguem valor ao negócio.

17 de outubro
Segunda-feira

Com o processo de globalização, o desenvol-
vimento tecnológico, o avanço e agilização nos 
processos de comunicação interpessoal, aces-
so instantâneo à informação, tem tornado os 
usuários de serviços cada vez mais exigentes 
e esclarecidos.

Nosso cliente final (paciente), seus acompa-
nhantes e parceiros chegam em nossas insti-
tuições de saúde com expectativas elevadas, 
exigindo gestores melhor preparados, sabendo 
lidar com diferentes gerações, com maior foco 
no cliente e mais conectados com os diferentes 
sistemas comportamentais.

Palestrante: Fabrizio Rosso – Professor, Admi-
nistrador Hospitalar e Sócio e Diretor Executivo 
da Fator RH

14h45 às 15h30 

Painel II - Aplicação da Tecnologia no RH

Integrar o profissional de RH à realidade do 
mercado de gestão de pessoas, diante de 
várias ferramentas sistematizadas para cum-
primento e facilidades nos diversos subsis-
temas, minimizando passivos trabalhistas e 
outras exigências legais.

Os novos sistemas organizacionais, bem como a 
diversidade de funções e modelos gerenciais, re-
querem a inclusão de ferramentas cada vez mais 
adequadas que amparem os seus gestores.

Palestrante: David de Oliveira – Gerente de
Tecnologia da Informação do Hospital SEPACO

15h30 às 16h - Coffee Break

16h às 16h45 

Painel III - Formação do Gestor de RH na Saúde

Demonstrar que o profissional de RH na área 
da saúde necessita de competências, habi-
lidades, atitudes, valores, entregas e resul-
tados diferentes de outros segmentos, por 
atuar em um ambiente altamente complexo.

O sistema de saúde do País requer profissionais 
com atributos específicos na gestão de pessoas, 
diante das características do segmento filantrópico.

Palestrante: Gonzalo Vecina Neto – Médico, Pro-
fessor da Escola Paulista de Saúde Pública - USP

16h45 às 17h30 – Debate

1º Dia
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Todas as palestras 
autorizadas estarão 

disponíveis a partir do 
dia 25 de outubro de 
2016 em nosso site: 

www.eventosindhosfil.com.br

Avaliação do evento:
Informamos que as avaliações das 

palestras serão realizadas através de 
Totens que estarão espalhados no local 
do coffee break. Os participantes que 

responderem diariamente às avaliações 
concorrerão a brindes.

Sua opinião é muito importante para o 
sucesso do evento.

Não deixem de avaliar!

Palestras
Avaliações

18h às 19h 

Abertura Oficial do Congresso e  Premiações

“Administrador de Pessoas do Sindhosfil” - APS   

• Condecoração Ouro R$ 2.000,00
• Condecoração Prata R$ 1.500,00
• Condecoração Bronze R$ 1.000,00 

19h - Palestra Magna – Gestão de Recursos 
Humanos na atual Conjuntura Econômica

Demonstrar a importância da administração de 
pessoas e seus impactos financeiros, em espe-
cial para entidades filantrópicas, que embora 
com alguns incentivos legais, enfrentam a gra-
ve situação de custeio das organizações, difi-
culdades na captação, qualificação e retenção 
de profissionais, diante da competitividade com 
outros segmentos.

Palestrante: Ministro do TST - Almir Pazzianoto

• Ministro do Trabalho de 1985 – 1988, Ministro
vitalício do tribunal

• Membro da Academia Nacional de Direito do
Trabalho

• Academia Paulista de Magistrados; Instituto
dos Advogados de São Paulo

• Associação dos Advogados de São Paulo

• União Brasileira dos Escritores e autor de
vários livros.

• Especialização em Direito Econômico e Direito
de Empresa

• Especialização em Direito Processual Civil

• Colaborador em livros e artigos publicados
em jornais de circulação diária e revistas
especializadas e autor de vários livros.

20:00hs – Drink de Boas vindas
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9h às 9h45 

Negociações coletivas e relações sindicais.

Ressaltar a importância da participação efeti-
va das entidades nas negociações coletivas,
para fortalecer as relações sindicais, avalian-
do os seus impactos sociais e econômicos.

O entendimento das convenções coletivas e a 
aplicação das cláusulas sociais e econômica 
são fundamentais para inibir os passivos traba-
lhistas de grande impacto financeiro e a preser-
vação do clima organizacional

Palestrante: Pedro Paulo Teixeira Manus – Minis-
tro aposentado do Tribunal Superior do Trabalho

9h45 às 10h15 – Debate

10h15 às 10h45 – Coffee Break

10h45 às 11h30 

Repercussões do eSocial.

Conhecer os requisitos do eSocial e seus impac-
tos nos diversos processos internos das organi-
zações, bem como as necessidades de adequa-
ções, visando atender às exigências legais.

18 de outubro
Terça-feira

O eSocial é um projeto do Governo Federal, que 
irá unificar a coleta de informações trabalhistas 
previdenciárias e fiscais. O seu advento requer 
rofundas mudanças nos processos internos 
das instituições, para que não ocorra trans-
tornos operacionais, como processamento na 
folha de pagamento, recolhimento de encargos 
sociais, etc. evitando a aplicação de multas e 
passivos trabalhistas.

Palestrante:  Odair Rocha Fantoni – Pós-gradu-
ado em Direito do Trabalho Diretor Presidente 
do Portal RHrevista, Palestrante, Especialis-
ta Coach, Mentor, Holomentor® do sistema 
ISOR®, Diretor de Conteúdo de RH da Nydus 
Systems.

11h30 às 12h – Debate

12h às 13h30 – Almoço

13h30  às 14h15

Absenteísmo: implicações econômicas e pro-
dutivas 

Identificar o impacto do absenteísmo nas ins-
tituições de saúde e possíveis ações, visando
amenizar os custos e melhorar a saúde dos 
profissionais.

Entender o indicador de absenteísmo, seus 
custos e impactos no dia a dia dos hospitais. 
Refletir sobre possíveis ações que contribuam 
para reduzir o índice e melhorar a saúde dos 
funcionários. Conhecer práticas de gestão na 
saúde e o papel da liderança nessa gestão. 
Como o engajamento dos profissionais pode 
contribuir para redução do índice.

Palestrante: Monica Fresinger - Pós-Graduada 
em Recursos Humanos e psicóloga organiza-
cional da Santa Casa de São Paulo

14h15 às 14h45 – Debate

14h45 às 15h30 

Qualidade de vida nas Instituições de Saúde

emonstrar ações para melhorar a qualidade 
de vida e saúde dos funcionários e os reflexos
nos resultados das instituições de saúde.

Para que as instituições apresentem resultados 
positivos na sua prestação de serviço, é neces-
sário manter no atendimento pessoas motivdas
e comprometidas com a sua MISSÃO e VA-
LORES. Por este motivo torna-se necessário 
agir além do que efetivamente exige a legisla-
ção trabalhista, ou seja, tornou-se necessário 

2º Dia
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Márcia Flores
Maestrina/Tecladista

Márcia Flores, 54 anos, cega de 
nascença, com formação em piano 

clássico, exímia tecladista, natural de 
São Paulo-SP, aos 6 anos era capaz de 

reproduzir com facilidade trechos de 
óperas e aos 8 anos de idade iniciou 

educação especializada.

Saiba mais no site do evento.

www.eventosindhosfil.com.br

estabelecer programas de promoção à saúde 
que demonstrem efetivamente o “cuidado” ao 
colaborador. Esses programas têm contribuído 
para melhoria da qualidade de vida dos profis-
sionais, garantindo resultados efetivos também
para as instituições.

Palestrantes: Leonardo Piovesan Mendonça
- Médico do Centro de Atenção à Saúde e Se-
gurança do Colaborador (CASSC) do Hospital
Alemão Oswaldo Cruz – São Paulo-SP

15h30 às 16h – Coffee Break

16h às 16h30 – Debate

16h30 às 17h15 

Imposições Legais da NR32

Destacar a importância da norma, sua exi-
gência legal e aplicabilidade nas institui-
ções, assegurando condições adequadas 
de trabalho, visando a segurança e saúde de 
seus funcionários e prestadores de serviços 
em geral.

O advento da NR-32 (Portaria nº 485/2005) de-
termina às instituições inúmeras obrigações nas
questões de segurança e medicina do trabalho.

O desafio é manter-se atualizado e trabalhar 
nas mudanças necessárias nas instituições, vez
que a própria norma declara que: “Tem por fina-
lidade estabelecer as diretrizes básicas para a 
implementação de medidas de proteção à saú-
de dos trabalhadores dos serviços de saúde, 
bem como daqueles que exercem atividades 
de promoção e assistência à saúde em geral.”. 

Palestrante: Antonio Carlos Ribeiro Filho - Mé-
dico do Trabalho.
Auditor-Fiscal do Trabalho, Coordenador da 
Comissão Tripartite Paritária Nacional da NR-32 
- CTPN NR- Participou de todo o processo de 
criação e elaboração da NR-32.

17h15 às 17h45 – Debates

19h às 20h - Jantar

20h30 - Evento Social Auditório Princial

Apresentação da Pianista – Márcia Flores
Tributo a “Elvis Presley”
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9h às 9h45

Cumprimento da Lei de Cotas de PCD

Demonstrar as metodologias desenvolvidas 
pelo grupo de trabalho do Sindhosfil, para 
apoiar as entidades no cumprimento da le-
gislação, diante da atual realidade de carên-
cia de mão de obra específica.

As entidades filantrópicas estão com sérias 
dificuldades em cumprir a legislação. Além da 
metodologia serão apresentadas algumas alter-
nativas já utilizadas no segmento.

Palestrante: Norma Araujo – Médica pela Uni-
versidade Federal do Espírito Santo (UFES), 
Mestre em Saúde Pública e Doutora em Ci-
ências pela USP. Atua há mais de 15 anos em 
gestão e informação em Saúde. Atualmente é 
superintendente do Instituto de Ensino e Pes-
quisa Armênio Crestana (IEPAC) do Seconci-SP.

9h45 às 10h15 – Debate

10h15 às 11h – Terceirização

Abordar situações que ensejam a inclusão 
de terceirizados nos hospitais diante dos 
diferentes cenários regionais e profissionais

19 de outubro
Quarta-feira

No segmento, o avanço da tecnologia na área 
de saúde está inserindo modificações nos pro-
cessos de prestação de serviços nos estabele-
cimentos.

Neste contexto a eficiência é prestar uma assis-
tência cada vez mais qualificada ao paciente, 
mas as despesas e custeio são grandes obstá-
culos. A terceirização, vem sendo adotada pelos 
hospitais como uma estratégia de gestão, sendo 
uma opção de modernização e posicionamento 
competitivo e sobrevivência das entidades. 

Devemos discutir este processo e debater situa-
ções reais com as dificuldades e efetividade em 
Instituições.

Palestrante:  Josenir Teixeira – Advogado, 
mestre em Direito, membro da Comissão de 
Direito do Terceiro Setor da OAB/SP

11h às 11h30 – Debate

11h30 às 12h – Encerramento

3º Dia - Palestras
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O Prêmio Administrador de Pessoal do SIN-
DHOSFIL – APS é uma modalidade de pre-
miação através de concurso estritamente aos 
interessados em rotinas, processos e sistema-
tizações e benefícios na área de administração 
de pessoal de entidades sem fins lucrativos e 
Santas Casas do Estado de São Paulo. O ob-
jetivo do Prêmio Administrador de Pessoal do 
SINDHOSFIL – APS é instituir e estimular a 
criatividade e a originalidade de colaboradores 
e profissionais da área de gestão de pessoas, 
mediante a criação de trabalhos que gerem 
tendências, livres de preconceitos, detectando 
novos talentos e propiciando oportunidades, a 
serem compartilhadas entre entidades filantró-
picas e Santas Casas no Estado, inclusive com 
a possibilidade de implantação de tais projetos 
para as entidades filiadas ao Sindicato das San-
tas Casas de Misericórdia e Hospitais Filantró-
picos do Estado de São Paulo - SINDHOSFIL.

O prêmio propiciará a condecoração de três 
modalidades em dinheiro a saber:

• Condecoração Ouro R$ 2.000,00
• Condecoração Prata R$ 1.500,00
• Condecoração Bronze R$ 1.000,00

Prêmio APS
Administrador de Pessoas do Sindhosfil

Sorteio Bolsa de Estudos
MBA - Gestão Hospitalar e

Serviços de Saúde

No congresso será sorteado, na cerimônia de 
Encerramento, um Bolsa de Estudos Integral de 
Curso MBA de Gestão Hospitalar e Serviços de 
Saúde – 500hs no período de 13 meses em São 
Paulo, proporcionado pelo convênio do SIN-
DHOSFIL e Centro de Estudo em Saúde – INES
e a Universidade Cruzeiro do Sul.

Veja regulamento e inscrições no site
www.eventosindhosfil.com.br
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Inscrições Online
www.eventosindhosfil.com.br

Investimento para o Congresso

Data Não Filiados Filiados Estudantes

Ago/2016 R$ 410,00 R$ 320,00 R$ 215,00

Set/2016 R$ 440,00 R$ 345,00 R$ 230,00

Out/2016 R$ 470,00 R$ 380,00 R$ 250,00

Está Incluso na Inscrição: 

Pasta, Certificado, Coffe break, Sor-
teios de Brindes nas votações de 
plenárias, Prêmio “Administrador 
de Pessoas do Sindhosfil” - APS 
e sorteio de uma Bolsa de Estudo 
Curso MBA de Gestão Hospitalar e 
Serviços de Saúde - 500hs e apre-
sentação sensacional da pianista 
Márcia Flores com show Tributo a 
“Elvis Presley”

Inscrições:

Antecipadas, com desconto serão 
aceitas durante os meses acima 
mencionados. Após pago o boleto 
da inscrição não haverá devolução 
do dinheiro.

Opção Interessante por Grupo:

• A cada 4 inscrições pagantes da 
mesma Instituição  dará direito a 1 
cortesia.

• A cada 3 inscrições pagantes da 
mesma Instituição  dará direito de 
50% desconto em uma inscrição

Mais Informações sobre o 1° ConSINDHOSFIL,
na Secretaria Executiva do Evento 

(11) 3106-2000
www.eventosindhosfil.com.br

Horário da Secretaria:
17/10 – 10h às 19h
18/10 – 8h às 18h
19/10 – 8h30 às 12h

Aeroporto:
Transfer gratuito para o hotel oficial 
do evento. Aeroporto de Viracopos/
Campinas, nos dias 17 e 19. 

Horários de Transfer:
Segunda - 17/10: 8h30, 10h, 12h e 17h
Sexta - 19/10: 14h e 15h

Para agendar o transfer, entre em 
contato com a empresa N.O.W. 
Eventos e informe:

• Nome completo
• Nº do Vôo 
• Horário de chegada

AGÊNCIA N.O.W. Eventos
Contato: Patricia Dambisqui
E-mail: giucarmo@yahoo.com.br
Assunto: SINDHOSFIL
Telefones: (11) 96338.3192 Patricia 
                 (11)  99769.7618 – Alvin

Secretaria
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Rua Veríssimo Prado, 1.500 - Centro 
São Pedro/SP

www.hotelfontecolinaverde.com.br

Reservas mediante autorização de crédito, 
podendo parcelar em:

• 2x no cartão de crédito sem juros a partir de agosto
• 2x no cartão de crédito sem juros a partir de setembro

• À Vista
• Estacionamento Gratuito
• Cobranca de 3% de ISS

Reservas & Hotel
Local do Evento

Apartamentos Opção 1 Opção 2 Opção 3

Período

PACOTE COM
2 DIÁRIAS

Entrada às 17h no dia 17/10 e 
saída às 15h do dia 19/10

PACOTE COM
2 DIÁRIAS E 1/2

Entrada às 8h do dia 17/10 e 
saída às 15h do dia 19/10

PACOTE COM
3 DIÁRIAS 

 Entrada às 17h do dia 16/10 
e saída às 15h do dia 19/10

Single R$ 800,00 R$ 1.000,00 R$ 1.200,00

Apto. Doublé R$ 1.080,00 R$ 1.350,00 R$ 1.620,00

Apto. Triplo R$ 1.560,00 R$ 1.950,00 R$ 2.340,00

Crianças 05 a 11 
anos (no mesmos 

apto dos pais)
R$ 1.920,00 R$ 2.400,00 R$ 2.880,00

Hotel Fonte Colina Verde

IMPORTANTE
As reservas deverão ser feitas diretamente com o 

hotel pelo telefone: 0800.131009 ou (19) 3481-9999
Após 01/09/2016 as reservas estarão sujeitas à 
disponibilidade de apartamento junto ao hotel.
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Informações Gerais
www.eventosindhosfil.com.br

Nota Fiscal

Será enviada após o pagamento do boleto, no 
e-mail cadastrado na ficha de inscrição on-line;
Uma vez efetuado o pagamento da inscrição, 
não faremos devolução do dinheiro.

Crachá

Solicitamos que todos os participantes usem 
seus crachás durante o período do evento para 
facilitar o acesso às suas dependências, além 
de propiciar maior integração.

Certificado

emissão on line após o preenchimento de 
todas as avaliações do evento.

Substituicões

Só serão aceitas 48 horas antecedentes ao evento.

Avaliação do evento

Informamos que as avaliações das palestras 
serão realizadas através de Totens que estarão 
espalhados no local do coffee break. Os 
participantes que responderem diariamente às 
avaliações concorrerão a brindes.
Sua opinião é muito importante para o sucesso 
do evento. Não deixem de avaliar!








