MAIO 20 e 21
SÃO PAULO
Hilton Morumbi

CONGRESSO ALADYR BRASIL
DESSALINIZAÇÃO E REÚSO DE ÁGUA E EFLUENTES

Mais informações:
dircom@aladyr.net / pasante@aladyr.net

CONGRESSO

MEMBROS

100 USD
NÃO MEMBROS

180 USD
AGENDA PRELIMINAR
Barragem. Gestão sustentável de eﬂuentes da
indústria de mineração
Rios do Brasil:
Ÿ Panorama atual
Ÿ Legislação e saneamento
Ÿ Soluções descentralizadas e alternativas
tecnológicas.

Energia sustentável e economia circular da água:
Indústria de Carne
Indústria de Cana-de-açúcar

Ÿ
Ÿ

Município, desaﬁos para os setores urbano e rural
Legislação e regulamentos sobre ÁGUA POTÁVEL.
Propostas de melhorias

Tratamento terciário de eﬂuentes industriais.
Reúso de eﬂuentes. Casos de sucesso

Contaminantes Emergentes. O Mundo e o Brasil, o
que estamos fazendo?

Indústria da Água 4.0. Uma tendência que deﬁne
a pauta.

Agricultura e gestão hídrica sustentável. Casos de
sucesso replicáveis no Brasil.

Tratamento de Chorume

Economia verde como incentivo à incorporação de
tecnologias de tratamento de água e eﬂuentes.

HILTON SÃO PAULO MORUMBI
Estrategicamente localizado na região
ﬁnanceira da cidade, o Hilton São Paulo
Morumbi oferece a melhor opção de
hospedagem. Recentemente reformado,
possui decoração contemporânea,
proporcionando uma experiência única e
revigorante aos seus hóspedes.

Av. das Nacoes Unidas,
12901. Sao Paulo,
SP 04578-000

Temperatura
16° - 23°C

Chance
De Chuva 18%

HOSPEDAGEM
Período de 19 a 21 de Maio de 2020
Apartamento Deluxe Single: R$ 899,00 diária
Apartamento Deluxe Double: R$ 939,00 diária
Importante:
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Ÿ
Ÿ

Café da manhã incluso na diária;
Internet wireless cortesia na tarifa do
apartamento;
Acesso à nossa academia cortesia;
Tarifa NET – não comissionada.
Deverão ser acrescidas de 5% de ISS e R$
8,50 Taxa Turismo, sujeitos à alteração.
Tarifas são válidas para reservas em caráter
de adesão para apartamentos. As solicitações
estarão sujeitas a disponibilidade do hotel. A
tarifa deste acordo poderá ou não ser
aplicada conforme disponibilidade.
Horário de check-in é à partir das 14h00 e
check-out às 12h00.
Para garantir o early check-in, sugerimos que
a reserva seja feita à partir da noite anterior
como caráter de pré-registro, caso contrário
o early check-in estará sujeito a
disponibilidade.

Late Check-out: Até as 18:00 hrs, será
cobrado meia diária; após as 18:00 hrs será
cobrado diária inteira. O late check-out é
sujeito a disponibilidade
Ÿ Criança é cortesia até os 11 anos, dormindo
na mesma cama dos pais. Importante lembrar
que todos os menores de idade devem vir
acompanhados dos pais ou com autorização
oficial para hospedagem sem eles.
Ÿ Política cama extra: Cama extra é cobrada R$
100.00 por dia (café da manhã da terceira
pessoa cobrado a parte).
Ÿ Estacionamento – R$ 50,00 por veículo/por
dia para hóspedes.
Ÿ

Para ter acesso às tarifas e condições aqui acordadas,
deverá ser mencionado o código ALADYR.
A solicitação de hospedagem deverá ser através do
departamento de reservas pelo telefone central (55
11) 2845-0100 ou 0800 596 0000 ou ainda pelo e-mail
reservations.morumbi@hilton.com.

