Relacionamos, a seguir, as taxas, prazos e informações gerais. Em caso de dúvida,
mantenha contato com o Abrapp Atende pelos telefones (11) 3043-8783/84/87
ou e-mail abrappatende@abrapp.org.br.

CATEGORIAS/ PERÍODOS

ATÉ 05/07

DE 06/07
ATÉ 02/09

APÓS 03/09

EFPC Associadas à Abrapp,
Sindapp (*) e suas Patrocinadoras

R$ 3.976,00

R$ 4.572,00

R$ 4.892,00

EFPC Não Associadas à Abrapp,
Sindapp e suas Patrocinadoras

R$ 5.964,00

R$ 6.858,00

R$ 7.338,00

Rede de Credenciados

R$ 3.976,00

R$ 4.572,00

R$ 4.892,00

Demais Participantes

R$ 7.952,00

R$ 9.144,00

R$ 9.784,00

(*) Fundos de Pensão Associados ao Sindapp têm desconto adicional de 3% (três por cento) sobre
o valor das inscrições, no período considerado.
Os membros de Comissões Técnicas e dos Órgãos Colegiados das Instituições promotoras e
apoiadoras possuem descontos específicos, não cumulativos ao PROGRESSIVO.
DESCONTO PROGRESSIVO: Acima de 3 (três) inscrições, será concedido desconto de 5% (cinco
por cento), e acima de 10 (dez) inscrições, desconto de 10% (dez por cento), ambos sobre o valor
total das inscrições no período considerado.

CONDIÇÕES E INFORMAÇÕES
SOBRE AS INSCRIÇÕES
Credenciamento

O credenciamento dos participantes tem início no dia 16 de outubro, a partir das 12h30, para
recebimento de credenciais e mochilas contendo o material a ser utilizado no Congresso.
No credenciamento, o participante deverá apresentar a réplica da credencial que lhe será
fornecida, por meio eletrônico, quando da confirmação de sua inscrição, pelo Núcleo de
Relacionamento e Educação Corporativa da Abrapp.

Local do Evento
Transamerica Expo Center
Avenida Dr. Mário Villas Boas Rodrigues, nº 387 – Santo Amaro – São Paulo/SP

PEC – Recertificação
A partir de 70% de participação em plenárias e apresentações técnicas serão assegurados 30
créditos (pontuação dobrada) no Programa de Educação Continuada (PEC) do ICSS.

Informações Gerais
O pagamento das inscrições deverá ser feito, exclusivamente, via boleto bancário, até o dia 09
de outubro de 2019. O código de barras permite sua quitação até o vencimento, em qualquer
banco, caixa eletrônico ou Internet Banking.
Não reter IRRF, CSLL, COFINS ou PIS/PASEP no pagamento das inscrições, tendo em vista que
a Abrapp é entidade sem fins lucrativos, não estando, portanto, abrangida por tais retenções,
conforme previsto na legislação vigente.
As inscrições somente serão efetivadas após confirmação do pagamento pelo banco.
Na taxa de inscrição estão inclusos, além da programação técnica:
almoços nos dias 17 e 18 de outubro;
traslados:
aeroporto – hotéis: dia 15 de outubro, a partir das 13h00
aeroporto – hotéis: dia 16 de outubro, das 07h00 às 10h30
hotéis – local do evento – hotéis: dias 16 e 17 de outubro
hotéis – local do evento: dia 18 de outubro
local do evento – aeroporto: dia 18 de outubro
Os traslados serão oferecidos a todos os participantes e abrangerão apenas os hotéis
listados no menu Viagens, local em que serão divulgados os horários, 10 dias antes do evento.
Adicionalmente, encaminharemos essas informações, por e-mail, aos participantes inscritos, além
de constarem nos próprios hotéis (banner na recepção), bem como no App do Congresso.
Despesas pessoais, tais como passagem, hospedagem e estacionamento, correrão por conta de
cada participante.

Cancelamento
Em havendo desistência do participante, a qualquer tempo, esta deve ser formalizada por
escrito ao Abrapp Atende, no endereço abrappatende@abrapp.org.br, sendo a importância
automaticamente convertida em crédito para utilização futura em qualquer evento promovido
pela Abrapp ou Sindapp, no prazo máximo de 1 (um) ano, contado a partir da data da realização
do evento de origem. No caso de cancelamento do evento, a devolução de inscrições será
efetuada em sua totalidade aos participantes, por meio de transferência bancária.

