
 
 

Serviço de transporte  
11º Simpósio  

 
Confira os horários  
 
HORÁRIOS DOS ÔNIBUS 
Consulte os horários de transfer no estande da agência LVT Travel Business, ao lado do estande da 
SOBECC Nacional, no hall lateral.    
 
TRASLADO HOTÉIS  

Os participantes hospedados na rede credenciada contam com o traslado da agência oficial do evento. O 
ônibus sai dos hotéis para o Palácio das Convenções do Anhembi, sempre de manhã, antes da abertura 
das atividades do evento, e também à tarde, de volta para os hotéis, após o encerramento da 
programação diária. Confira o horário de partida na secretaria geral do evento e no saguão do hotel.  
 

Horário de saída dos hotéis oficiais e do metrô Tietê para o Anhembi: 
 
• Dia 28 de agosto: o horário de saída dos ônibus dos hotéis com destino ao Palácio das Convenções do 
Anhembi será às 8h30.  Retorno: às 17h30.          
 
Metrô - local da parada dos ônibus: saindo do metrô, no sentido da Rua Voluntários da Pátria, os ônibus 
ficarão em frente à Associação Paulista dos Cirurgiões Dentistas (APCD). Saídas das 8h30 até às 9h30. 
Retorno para o metrô e vice-versa das 12h às 13h30. Retorno para hotéis às 17h30. Retorno para metrô 
no final das atividades, será das 16h30 às 17h30. 

 
• Dia 29 de agosto: o horário de saída dos ônibus dos hotéis com destino ao Palácio das Convenções do 

Anhembi será às 7h. Retorno às 19h15 e 22h.  

Metrô – Saída do metrô da Rua Voluntários da Pátria. Os ônibus ficarão em frente à Associação Paulista 
dos Cirurgiões Dentistas (APCD).  A partida com destino ao Palácio das Convenções do Anhembi será das 

7h30 às 8h30. Após às 8h30, a ida até o Palácio das Convenções será de responsabilidade do 
participante. Retorno das 17h30 às 18h30, segundo horário às 22h. 

 

• Dia 30 de agosto: o horário de saída dos ônibus dos hotéis com destino ao Palácio das Convenções do 

Anhembi será às 7h15. Retorno no primeiro horário às 19h, segundo horário às 20h.  
 
Metrô – Saída do metrô da Rua Voluntários da Pátria. Os ônibus ficarão em frente à Associação Paulista 
dos Cirurgiões Dentistas (APCD).  A partida com destino ao Palácio das Convenções do Anhembi será das 

7h15 às 9h15. Após às 9h15, a ida até o Palácio das Convenções será de responsabilidade do 
participante.  
 

IMPORTANTE - Para facilitar aqueles que trabalham no período da tarde e aqueles que vêm do seu 

trabalho, teremos ônibus no período das 11h30 às 14h30 indo do Palácio do Anhembi até o metrô e 

retornando para o Palácio das Convenções.     



Retorno para hotéis e metrô no horário das 19h e 20h.  

 

Dia 31 de agosto: o horário de saída dos ônibus dos hotéis com destino ao Palácio das Convenções do 

Anhembi será às 7h30. Retorno às 18h.  
 

Metrô – Saída do metrô da Rua Voluntários da Pátria. Os ônibus ficarão em frente à Associação Paulista 
dos Cirurgiões Dentistas (APCD).  A partida com destino ao Palácio das Convenções do Anhembi será das 

7h30 às 8h45. Após às 8h45, a ida até o Palácio das Convenções será de responsabilidade do 

congressista. Retorno às 17h30. 

 
JANTAR DE CONFRATERNIZAÇÃO  

Dia 31 de agosto: Jantar de confraternização - saída dos hotéis às 21h. Retorno no primeiro horário à 1h 

e última saída com retorno às 2h. Metrô: saída para Palácio das Convenções às 21h.  Retorno para o metrô 

às 23h45. 
 

 


