
INFORMAÇÃO DE TRANSPORTE

Como anunciado vamos disponibilizar ônibus de transporte da USP, Aeroporto GRU e
Aeroporto VCP para o local do evento nos seguintes horários:

USP: 09:00

GRU: 09:00, 14:00 e 21:30

VCP: 10:30, 12:00(*), 15:30, 18:30 e 23:00

(*) POUCAS VAGAS, CARRO DA ORGANIZAÇÃO, CONFIRMAR A UTILIZAÇÃO !!

Atenção: Os ônibus tem um horário a cumprir, logo não podem ficar
esperando por pessoas que “estão chegando”. ESTEJA NO PONTO
DE ENCONTRO NO HORÁRIO INDICADO ou então,  se possível
aguarde o próximo ônibus.

WHATSAPP: Estamos  montando  um  grupo  de  WhatsApp  para
ajudar a coordenar, para ser adicionado(a) envie um WhatsApp para
Luciana  +55  (11)  9957-49-733  –  O  grupo  é  para  ajudar  na
organização do transporte, NÃO use ele para outras finalidades.

INDO COM O SEU CARRO / UBER e OUTROS

Para ir para a Casa Siloé é necessário colocar no seu GPS “Casa Siloé Vinhedo”.
Aparentemente existe uma outra em Valinhos, e isso pode causar certa confusão.

PARTINDO DA USP

O ônibus ficará estacionado no posto de informações próximo a portaria 1.

Como chegar:  https://goo.gl/maps/zVqj3DJ7BiQ2

PARTINDO DE GRU

https://goo.gl/maps/zVqj3DJ7BiQ2


O ônibus irá partir do TERMINAL 3 (Internacional), piso térreo (nível da rua) da terceira
plataforma logo na saída do prédio. Terremos pessoal do IAG lá (Terminal 3), com COLETES
AMARELOS e SEGURANDO UMA PLACA DO SIMPÓSIO, eles estão la para ajudar a achar
o transporte.

Os coletes amarelo são como este e o logo da placa é como este:

Se você chegar no TERMINAL 3:

(1) Faça uma curva fechada para sua direita depois de deixar a área de passageiros
para evitar a multidão.

(2) Alguns passos adiante você irá encontrar a área do "Ponto de Encontro" do terminal.
DEIXE O TERMINAL pela porta em frente e cruze duas faixas de pedestre (zebras).

(3)  O ponto  de  embarque estará  na  terceira  plataforma,  logo  a  direita  da  faixa  de
pedestre.

Se você chegar no TERMINAL 2:

(1) Vá para o Terminal 3 (chegadas internacioanis). Isso é feito pelo nível 1. Tenha em
mente que é uma caminhada de 15 minutos, boa para alongar as pernas depois do voo.

(2)  No Terminal  3,  vá  para  o  nível  térreo  (nível  da  rua)  e  siga  as  informações do
TERMINAL 3 depois de achar a saída da área de passageiros.

Se você chegar no TERMINAL 1:

(1) Vai ser necessário tomar o transporte do aeroporto para o TERMINAL 3, depois siga
a instrução do terminal (3).

PARTINDO DE VCP

Para o aeroporto de VCP tudo deverá funcionar de forma bastante parecida com GRU.
Os passageiros devem esperar do lado de fora do terminal,  na região de desembarque.
Teremos o pessoal do IAG com os coletes AMARELOS e PLACAS do simpósio para ajudar
na organização. Note que a parte de desembarque é no andar Térreo do aeroporto.
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