
 
  
 
 
 
 

 
 
 

SEMINÁRIO NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO NO SUS – 
PNAN 10 ANOS 

  
08 a 10 de junho de 2010. 

Brasília - DF 
  
  

INFORMAÇÕES SOBRE O EVENTO 
  

  
  
SUBSTITUIÇÕES: O prazo para substituição de representantes esgotou-se no dia 17/05/2010, 
a partir de então todas as passagens aéreas foram emitidas. Não serão feitas novas 
substituições que gerem custo para o evento.  
  
 
PASSAGENS AÉREAS: A Comissão Organizadora Nacional emitiu passagens aéreas para todos 
os representantes estaduais, convidados, palestrantes e especialistas cujos códigos de reserva 
foram enviados para os respectivos endereços eletrônicos informados quando efetuada a 
inscrição do participante. 
  
 
PASSAGENS TERRESTRES: Para os participantes que informaram sobre a necessidade de 
deslocamento terrestre, em trechos acima de 100 km, foram depositados os valores 
informados. Os representantes com passagem terrestre deverão assinar recibo de recebimento 
dos valores solicitados/depositados na secretaria do evento, bem como, fazer a entrega do 
comprovante do deslocamento para fins de prestação de contas. 
  
 
HOSPEDAGEM: Todos os representantes estaduais serão hospedados no Centro de 
Convenções Israel Pinheiro, em apartamentos duplos organizados previamente pela 
Subcomissão de Logística e Infraestrutura do evento. Para os convidados e palestrantes a 
mesma subcomissão organizou as reservas no Hotel das Nações - Setor Hoteleiro Sul, Qd. 04 - 
Bloco I – Brasília/DF – Tel. (0xx) 61 3322-8050. Os representantes nacionais receberam diárias 
e, havendo interesse, poderão se hospedar em um dos hotéis abaixo, possibilitando a utilização 
do traslado diário para o local do evento e volta. 
  
 
 



Hotel das Nações  
                                      

Apto Single R$ 180,00 + 10% 
Apto Duplo R$ 220,00 + 10 % 
Telefone: 61-3322-8050  
Falar com o Sr. Hugo 

Alvorada                     
                                  

Apto Single – R$ 180,00 + 10% 
Apto Duplo – R$ 220,00 + 10% 
Telefone: 61 – 2195-1152 

Bristol                           
                                    

Apto Single – R$ 190,00 + 10% 
Apto Duplo – R4 240,00 + 10% 
Telefone: 61- 3204-6162 

San Marco                  
Apto Single -  R$ 307,00 + 10 % 
Apto Duplo – R$ 340,00 + 10% 
Telefone: 61 – 2103-8444 

  
Importante:  No dia 10/06/2010, todos os participantes com viagem de retorno prevista para 
este dia, devem realizar o check out e seguir para o local do evento de posse da bagagem, pois 
ao término do evento os ônibus seguirão direto para o aeroporto. Palestrantes e convidados que 
partirão de Brasília antes de 10/06/2010, a saída para o aeroporto será feita a partir do local do 
evento, para tanto, realizem o check out no Hotel e levem consigo sua bagagem. 
  
 
TRASLADO: Todos os participantes serão recepcionados no Aeroporto de Brasília e o primeiro 
transfer para o CCIP e Hotéis organizado a partir dos horários de chegada dos grupos, sairá do 
aeroporto às 09h30 e continuará durante todo o dia até que cheguem todos os participantes. 
Recepcionista credenciada estará, portando identificação visual do evento na saída principal do 
desembarque, contudo, o ponto de encontro para todos os participantes é a frente da 
floricultura, local de maior acesso. 
  
Nos dias 08, 09 e 10 partirão ônibus com os participantes hospedados nos hotéis indicados, às 
07h30 para garantir a participação nas atividades propostas na programação. Ao final do dia, os 
ônibus retornarão aos hotéis. 
  
Importante: Os ônibus do evento estarão estacionados nas proximidades do Hotel das Nações. 
  
 
ALIMENTAÇÃO: Todos os representantes estaduais terão garantidos café da manhã, almoço e 
jantar no local do evento. Os convidados e palestrantes que estiverem hospedados nos hotéis 
indicados terão o café da manhã incluso na diária e farão as demais refeições no local do 
evento. 
  
 
Importante: Junto ao material entregue ao participante no credenciamento estarão os 
vauchers de alimentação que não serão repostos pela organização do evento.  
  
Excepcionalmente, no dia 07/06/2010 as pessoas hospedadas nos hotéis custearão suas 
despesas com jantar no hotel ou em outro local. Indicamos o Shopping Pátio Brasil que está 
muito próximo dos hotéis e apresenta uma variedade de opções. 
  



As despesas extras de hotelaria como telefone, frigobar, lavanderia e outros não serão 
custeados pela organização do evento.  
  
 
PRESTAÇÃO DE CONTAS: Junto ao material do participante serão entregues: o formulário de 
prestação de contas da viagem e um envelope etiquetado com os dados do destinatário que 
receberá os cartões de embarques, juntamente, com o formulário preenchido e assinado, de 
todos aqueles cujas passagens foram emitidas pela organização do evento, ou seja, convidados, 
palestrantes e representantes estaduais. 
  
Importante: Não deixe de, ao chegar na cidade de origem, devolver pelo correio a prestação 
de contas. Restrições por falta de prestação de contas impede que sejam feitas outras viagens à 
serviço do Governo. 
  
 
CREDENCIAMENTO : O credenciamento será feito no local do evento de 09h as 14h do dia 
08/06/2010, onde será entregue o material do evento. 
  
 
GRUPOS DE TRABALHO: No credenciamento serão feitas inscrições nos grupos de trabalho e 
cada participante deverá optar por um dos grupos, de acordo com os temas: financiamento, 
institucionalidade, controle social, atenção à saúde, intersetorialidade, desenvolvimento 
cientifico, regulação da propaganda. A inscrição nos grupos de trabalho considerará a paridade 
entre os segmentos e a ordem de chegada dos participantes para inscrição. Ao alcançarem o 
número previsto de 40 pessoas serão fechados. 
  
 
CONFRATERNIZAÇÃO: No dia 08/06/2010 será organizado um jantar de confraternização 
entre todos os participantes. Se você toca algum instrumento musical, escreve belas poesias e 
poemas, conta anedotas, etc. participe! Traga o seu instrumento e anime esse momento. 
  
No dia 08/06/2010, ao término da programação, serão organizadas duas opções de passeio 
após o jantar, às 20 horas:  
  
1ª. Um ônibus se deslocará até o centro de Brasília para um dos shoppings da cidade; 
  
2ª. Um ônibus se deslocará até o pontão do Lago Sul que possui uma rede de lojas e 
restaurantes muito bem selecionados para proporcionar um ótimo momento. 
  
Importante: Às 22 horas os ônibus retornarão ao Centro de Convenções Israel Pinheiro. 
  
 
TEMPO: Brasília apresenta temperatura variável entre 15º e 29º nos dias 08, 09 e 10/06/2010, 
com sol e muitas nuvens durante o dia, porém não chove. O clima é bastante seco e faz frio 
moderado pela manhã e à noite. É importante se manter hidratado com o consumo de líquidos 
e alimentação leve, protetor solar e creme hidratante para o corpo. 
  
 
ERMIDA DOM BOSCO: A Ermida de Dom Bosco é uma pequena capela construída em 
homenagem ao homem que lhe dá nome e que foi beatificado pelo Papa em 1962. Tem a forma 
de uma pirâmide de base inclinada, é revestida em mármore branco e possui uma cruz metálica 
no topo. Foi projetada por Oscar Niemeyer e construída sobre uma plataforma de lajes às 
margens do Lago Paranoá. Tem uma tipologia moderna, mas é um monumento bem simples, 
sem muitos ornamentos. Inaugurado em 4 de maio de 1957, o local é o primeiro templo de 
Brasília e oferece uma vista privilegiada de todo o Plano Piloto, com destaque para o Palácio da 



Alvorada, o Eixo Monumental e a Esplanada dos Ministérios. Sua localização não é aleatória. 
Está no ponto de passagem do paralelo 15º, com o qual Dom Bosco teria sonhado em 1883. No 
sonho, ele via que entre os paralelos 15º e 20º estaria situada a capital brasileira. Dentro do 
templo, está a imagem do profeta esculpida em mármore pelos irmãos Arreghini, da Itália, 
trazida em uma procissão fluvial em 1962. O Centro de Convenções Israel Pinheiro está bem 
próximo à Ermida Dom Bosco e vale a pena conferir. Visitas ao local serão de responsabilidade 
dos participantes.  

  
  

Outras informações sobre o evento:  
http://www.conselho.saude.gov.br 

  
Conselho Nacional de Saúde 

Erlen Matta 
erlen.matta@saude.gov.br 

tel. (61) 3315-3281 
  

CGPAN/MS 
Rosangela Maciel 

rosangela.maciel@saude.gov.br 
tel. (61) 3306-8012 

 


