Logística para participação no SIM

O SIM está chegando e, para te ajudar, preparamos um roteiro logístico com as
principais atividades e pontos de referências na cidade de Piracicaba e da Escola
Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz” (ESALQ), a qual sediará o Simpósio de
Agronegócio e Gestão, o SIM.

Endereço ESALQ: Avenida Pádua Dias, 11 – Central de Aulas
A cidade de Piracicaba fica a aproximadamente 70km de distância de Campinas,
160km de São Paulo e, 200 de Ribeirão Preto.
Durante os 2 dias haverá diversas atividades, palestra, tour e workshops exclusivos
para cada curso oferecido pelo PECEGE, contemplando assim todos os alunos
presentes. É de extrema valia que possam aproveitar os 2 dias de eventos. Confira a
programação no site eventosim.org.br

Caso você venha participar do evento viajando de avião:
A cidade de Piracicaba fica a aproximadamente 70km de distância do
Aeroporto Internacional de Viracopos (VCP), localizado na cidade de
Campinas.
Via Aeroporto Internacional de Viracopos:
As pessoas que precisarem utilizar transporte aéreo para chegar em Viracopos e,
virem até Piracicaba, podem fazê-lo via transporte intermunicipal. Ao chegar em VCP,
há alguns guichês de viações e, algumas delas realizam o transporte VCP – Rodoviária
Piracicaba. Os horários disponíveis podem ser conferidos no site
http://www.viacaocometa.com.br/pt/.
Via Aeroporto de Guarulhos ou Congonhas (SP):
Para aqueles que chegarem via São Paulo, há diversas viações que fazem o trajeto
Aeroporto – Rodoviária Tietê. Sugerimos que utilizem alguma delas para chegar na
Rodoviária do Tietê e, então, seguirem viagem para Piracicaba, via Viação
Piracicabana. Os horários disponíveis podem ser conferidos no seguinte site:
http://www.viacaopiracicabana.com.br/ - os ônibus de hora “e meia” (12:30; 13:30;
14:30, por exemplo) são direto, com duração de 2h00 de viagem.

Piracicaba
Em Piracicaba, por fim, há a opção de utilizar o serviço de táxi ou transporte público
até o hotel ou a ESALQ. Ao lado da rodoviária (50m) há o terminal central de ônibus.
As linhas que passam na ESALQ (local que sediará o evento) são a Panorâmica e a

Monte Alegre, é possível verificar os horários de cada um no
http://www.semuttran.piracicaba.sp.gov.br/itinerario-de-onibus.

site

Alguns telefones de táxi em Piracicaba seguem abaixo:
São Judas Tadeu: (19) 3422-8317
Beira Rio: (19) 3422-4175
Vila Monteiro: (19) 3433-7958
Além do serviço de táxi, neste ano, a Uber começou a operar em Piracicaba. Para
chamar um carro, você apenas precisa baixar o app no celular e criar uma conta. Com
o app aberto, aponte no mapa ou escreva o endereço para chegar no seu destino.

Hospedagem
Temos como parceiro nesta edição do SIM o Hotel Occitano. O hotel também oferece
o serviço de transfer até o local do evento em horários específicos. Para mais
informações:
Endereço: R. Marcelo Vacchi, 100- Morumbi, Piracicaba - SP, 13420-280
Telefone: (19) 3429-0029
Site: http://www.occitanohotel.com.br/
Ao fazer sua reserva, informe que participará do SIM para garantir sua tarifa
diferenciada.
Esperamos que essas informações sejam úteis no planejamento da sua logística para
o evento.
Esperamos que as informações desta mensagem sejam úteis no planejamento da sua
logística para o evento.
Qualquer informação adicional, estamos à disposição para ajudar.
Equipe Pecege.

