
 

Terceira Conferência Regional da UNI Américas 

de 5 a 7 de dezembro de 2012 

Montevidéu, Uruguai 

 

 

 

Informação Prática 
 

Bemvind@s a: 

 

 

 Comitê UNI Américas Mulheres  Sábado 1 

 Conferência UNI Américas Finanças  Sábado 1 e domingo 2  

 Seminário sobre Multinacionais UNI Américas G&E  Sábado 1 e domingo 2  

 Seminario sobre Higiene e Segurança UNI Américas G&E  Domingo 2 e segunda 

3 

 Comitê Diretivo UNI Américas Gráficos & Embalagens  Terça 4  

 Conselho Diretivo UNI Américas   Terça 4 

 Reunião do Comitê Executivo UNI Américas   Terça 4 

 Reunião do Comitê de Resoluções da Conferência  Terça 4 

 Conferência UNI Américas Juventude  Sexta 7 (tarde) e  

 Sábado 8 
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Informação Prática 
 

Neste folheto você encontrará informações práticas relacionadas à Conferência, seus 

procedimentos, bem como informações sobre a cidade de Montevidéu, Uruguai.. 

 

Afiliadas da UNI do Uruguai 

As afiliadas uruguaias da UNI têm colaborado estreitamente com a UNI Américas nos 

preparativos da Conferência. Reconhecemos com gratidão o seu apoio prático e suas 

consideráveis contribuições.  

A UNI tem 7 afiliadas com  5.587  membros. 

 Associação de Bancários do Uruguai – AEBU 

 Associação de Locutores Profissionais do Uruguai – ALPU 

 Associação da Imprensa Uruguaia - APU 

 Centro Sindical de Trabalhadores de G4S – CSTG4S 

 Centro de Viajantes e Vendedores de Praça - CVVP 

 Federação Uruguaia de Emprgeados do Comércio e Serviços - FUECYS 

 Sindicato de Artes Gráficas – SAG 

As afiliadas da UNI no Uruguai formaram um grupo de voluntários que estará pronto para 

receber dar as boas-vindas e acolher todos e todas palestrantes das Américas.  

 

Descubra Montevidéu 

A intendência da cidade tem oferecido uma estreita colaboração com a UNI Américas para 

coordenar todos os detalhes dos eventos a serem realizados em dezembro. 

 Essa colaboração se fez possível ao receber uma nota oficial, pelo Ministério de Turismo do 

Uruguai, na qual se declara a 3ª Conferência da UNI Américas como o evento de interesse 

turístico do ano. 

Localização da 

Intendência de 

Montevidéu, sede dos 

eventos da UNI 

Américas 

o Palácio Municipal, 

está localizado no 

centro da cidade, na 

Avenida 18 de Julio,  

1360 e constitui um dos 

ícones mais 

reconhecidos de 

Montevidéu. O Palácio 

também abriga os 

escritórios do 
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Congresso Nacional de intendentes, um Centro de Conferências, e o Museu de História da 

Arte.  

Inaugurado em 1941, o prédio da Intendência foi construído em etapas entre 1936 e 1968, 

com um estilo neoclássico sóbrio, está reforçado pelas colunas do piso térreo e do piso 1 ½, 

dando ao Palácio um aspecto imponente. A praça-esplanada quadrado, sobre a Av. 18 de 

Julio, desempenha um papel de congregação cívica e confere a amplitude visual suficiente 

para destacar o edifício.  

 

Transportes e chegadas ao aeroporto ou Porto de Montevidéu 

 O Aeroporto Internacional de Carrasco está localizado na Ruta 101 Km 19550. 

Telefone: 2604 0329. www.aeropuertodecarrasco.com.uy  

Ao chegar no aeroporto de Carrasco, em Montevidéu, os e as palestrantes serão recebidos 

por voluntários de afiliadas, que fornecerão informações para tornar mais fácil e rápida sua 

chegada. 

 O Porto de Montevidéu está localizado em Rambla. 25 de Agosto de 1825 s/n.  

 Terminal de Trens - Paraguai e Nicarágua. Telefones: 2924 7328 / 2902 2545. 

 O Terminal de Ônibus Tres Cruces (Longa Distância). Bvar. Artigas e Dr. Ferrer 

Serra. Telefone: 2408 8601. 

 Terminal de Ônibus “Baltasar Brum” (Média distância). Río Branco esq. Galicia. 

Telefone: 2902 4074. 

 Serviços de Rádio taxi: Em Montevidéu, a tarifa de táxi combina tempo e distância, 

sendo marcada pelos taxímetros. O total para cancelar é marcado pelo taxímetro 

Abaixo, uma lista de linhas de táxi 

 Radio Taxi 141 - 141 

 Fono Taxi - 2203 7000 

 Radio Taxi Cooperativo - 2311 1030 

 Radio Taxi Scot - 2208 0810 

 Celeritas - 1919 

 CPATU - 2208 8797 

 Transporte coletivo: Você pode consultar linhas e trajetos nos seguintes endereços: 

 Cutcsa www.cutcsa.com.uy/informacion/facRecorridos.php  

 Coetc www.coetc.com  

 Ucot www.ucot.net/servicios/recorridos  

 Raincoop www.raincoop.com/lineas_recorridos.htm  

 MontevideoBus www.montevideobus.com  

 Como Ir www.montevideo.gub.uy/aplicacion/como-ir  

Taxa aeroportuária: Ao sair do Uruguai, todos os passageiros devem pagar a quantia de 

US$31,00 ou o seu equivalente em pesos uruguaios. 

Passaportes: Os passaportes devem ser válidos por, pelo menos, seis meses após a visita. 

 

http://www.aeropuertodecarrasco.com.uy/
http://www.cutcsa.com.uy/informacion/facRecorridos.php
http://www.coetc.com/
http://www.ucot.net/servicios/recorridos
http://www.raincoop.com/lineas_recorridos.htm
http://www.montevideobus.com/
http://www.montevideo.gub.uy/aplicacion/como-ir
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Vistos e formulários de imigração 

Na maior parte dos países, não se necessita Visto para ingresar Uruguai. No entanto, é 

importante antecipar com antecedência a exigência de Vistos para alguns países.  

Recomendamos que você conserve seu formulário de imigração selado pela autoridade 

de imigração ao entrar neste país, o qual deve ser apresentado na saída.  

Traslados Privados - preços por veículo 

Foram feitos acordos de preços com a empresa JETMAR, que conta com serviços de 

translado do aeroporto de Carrasco de Montevidéu. 

Todos e todas participantes que necessitem o serviço deverão contatar a JETMAR pelo 

e-mail: congresos.eventos@jetmar.com.uy e fazer o pedido de translado com aviso 

prévio, até 72 horas antes da chegada. A confirmação do mesmo estará sujeita ao 

pagamento total do serviço 48 horas antes da chegada. 

Abaixo, a lista de preços especiais de transporte da JETMAR: 

PREÇOS POR UNIDADE DE TRANSPORTE – POR TRECHO 

Máximo de passageiros por unidade  
BUS             

(35 PAX) 

MICRO       

(10 PAX) 

VAN          

(6 PAX) 

REMISE        

(3 PAX) 

Aeroporto Carrasco - hotéis Montevidéu  288.00  210.00  69.00  49.00  

Hora de espera adicional na origem /destino  54.00  42.00  36.00  36.00  

Hora a disposição (serviços locais - mínimo 3 hrs)  90.00  72.00  60.00  60.00  

Traslado local ida e volta com espera (3 hrs.)  288.00  228.00  108.00  108.00  

Foi solicitado que os e as palestrantes forneçam os números de voo, data e hora de chegada 

ao aeroporto de Carrasco. Essa informação é vital para que a JETMAR possa fornecer o 

serviço de translado no momento de sua chegada.  

Recomendamos que os e as palestrantes utilizem os serviços da empresa escolhida pois 

seus preços são mais acessíveis, garantindo assim sua chegada ao hotel selecionado. 

 

Hotéis e turismo 

O Escritório Regional selecionou a Agência de Viagens Jetmar, para ser responsável pela 

logística de hotéis durante os eventos de dezembro. A JETMAR conseguiu obter a redução 

nas tarifas dos hotéis em que vão ser hospedados os delegados(as) e observadores(as) para 

a conferência. Foi feita uma reserva de grupo para aproximadamente 400 participantes, com 

taxas especiais em mais de 10 hotéis.  

mailto:congresos.eventos@jetmar.com.uy
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Todas as reservas devem ser feitas por meio da JETMAR. Para isto, visite: JETMAR, 

http://www.jetmarcongresos.com onde você encontrará a lista de hotéis, seus valores e 

também informações para passeios nacionais. 

Se enfrentar algum problema relacionado a reservas, não hesite em contatar o correio 

eletrônico de congresos.eventos@jetmar.com.uy, ou ligue para a JETMAR no tel: (598-2) 902 

07 93. A agência terá o prazer em ajudá-lo. 

Da mesma forma, durante os dias da conferência, a JETMAR colocará um estande na sede 

dos eventos, a fim de fornecer os serviços turísticos aos e às palestrantes.  

Políticas de registros e pagamentos de reservas   

Cada hotel tem uma 

política de cobrança e 

de check-in/check-

out, por isso pedimos 

aos palestrantes que 

as observem 

cuidadosamente no 

momento de realizar 

suas reservas. 

Os hotéis 

selecionados se 

encontram 

localizados nos 

arredores da 

Intendência de 

Montevidéu, ao longo 

da Avenida 18 de 

Julio e a Rua San 

José. 

 

Na pagina web da JETMAR você encontrar[a uma lista de hotéis com descrições de suas 

políticas referentes a registros de entrada/saída, bem como as disposições alimentares 

cobertas pela taxa do hotel. 

 

Serviços de banco e de cmbio  

Em sua chegada ao aeroporto de Carrasco, há casas de câmbio nas quais é possível realizar 

operações de câmbio de moeda.  

Normalmente, a taxa de câmbio no aeroporto é menor do que na cidade, por isso sugerimos 

converter apenas o necessário.  

Você pode encontrar um grande número de casas de câmbio ao longo da Avenida 18 de 

Julio, abaixo você encontrará uma lista de casas recomendadas para efetuar trocas de 

moeda: 

Casas de câmbio:  

 Cambilex Sa: Endereço: LIMA 1539  

http://www.jetmarcongresos.com/
mailto:congresos.eventos@jetmar.com.uy
http://www.guiadelmercosur.com/uruguay/detalle_24993_cambilex-sa.html
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 Cambio Aeromar: Endereço: Sarandí 604  

 Cambio America: Endereço: Av. 18 de Julio 1969  

 Cambio Amorelli: Endereço: Av. 18 de Julio 1204  

 

No momento em que este relatório foi escrito, em novembro de 2012, a taxa de câmbio do 

peso uruguaio estava em: 

1 BLR =   UYU  9.50 

1 CLP =   UYU 0,040 

1 Dólar =   UYU 19.26  

1 Euro =    UYU 24.99 

1 CHF =     UYU 20.66 

1 ARS =    UYU   4.05  

1 COP =  UYU .0105 

1MXN =  UYU   1,48 

1PEN  =  UYU   7.34 

Convidamos a consultar a cotação das moedas em: www.xe.com  

 

Clima e roupas adequadas para a temporada 

Montevidéu, a capital do Uruguai, goza de um suave clima subtropical úmido e de um clima 

oceânico. Em geral, o clima é agradável durante a maior parte do ano, mas a melhor época 

para viajar a Montevidéu é durante o verão (dezembro a março), quando a cidade conta com 

sol freqüentemente e temperaturas quentes.  

O clima em Montevidéu é subtropical com verões calorosos e invernos suaves. Durante os 

meses de verão as temperaturas médias mensais sobem a 25-30 °C, porém pode haver 

temperaturas superiores a 30 °C, durante o dia e refrescar durante as tardes e noites. É 

aconselhável trazer casacos.  

Obtenha Previsões Extendidas, Mapas de Radar e mais – Obter App!:  

www.WeatherBlink.com  

Convidamos os participantes a se vestir informalmente para os eventos organizados como 

parte do programa social, incluindo a abertura da Conferência na quarta-feira, 5 de dezembro, 

às 16:40. 

 

Documentos 

Os documentos estão disponíveis em inglês, espanhol e português, na página web da 

conferência. Foi enviada uma circular indicando a forma pela qual os e as participantes 

poderão baixá-los. Na sede da conferência, haverá acesso gratuito à Internet.  

O site de onde se pode fazer o download dos documentos é: 
http://www.uniglobalunion.org/Apps/UNIMeeting.nsf/fmFBV2?OpenForm&id=A6E8FDFD00B91F6DC1257997006955E9 

 

Nome de Usuário: union 

Senha:      action 

http://www.guiadelmercosur.com/uruguay/detalle_14679_cambio-aeromar.html
http://www.guiadelmercosur.com/uruguay/detalle_3874_cambio-america.html
http://www.guiadelmercosur.com/uruguay/detalle_3875_cambio-amorelli.html
http://www.xe.com/
http://www.weatherblink.com/
http://www.uniglobalunion.org/Apps/UNIMeeting.nsf/fmFBV2?OpenForm&id=A6E8FDFD00B91F6DC1257997006955E9
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Por razões ecológicas, os documentos serão disponibilizados apenas na página mencionada 

acima. Haverá acesso gratuito a Internet sem fio no lugar de reunião do Congresso.  

Os palestrantes que utilizem computador portátil poderão acessar a Internet em seu quarto se  

seu computador está formatado adequadamente; para este serviço, entre em contato com o 

pessoal do hotel. 

 

Eletricidade e Voltagem 

A eletricidade em Montevidéu é padronizada em 220V, e a freqüência de 50 ciclos por 

segundo (50 Hertz).  

Existem quatro tipos de tomadas:  

O tipo de tomada é tipo C: 

 

O tipo de tomada é tipo F: 

 

 

O tipo de tomada é tipo I : 

 

 

O tipo de tomada é tipo L : 

 

  

Seguro e farmácias  

A UNI Américas não tem uma política geral de seguros para cobrir os participantes. São 

as próprias pessoas ou o seu sindicat que têm de oferecer esta cobertura. Aqueles que 

participarem na conferência ou outras atividades o farão por sua própria conta e risco. 

 

Farmácias 

http://www.laguiadelcentro.com/BusquedaMapa.asp 

No caso de precisar de uma, 

anexamos o link no qual 

poderá encontrar um mapa 

com a lista das farmácias 

localizadas nos arredores da 

Intendência de Montevidéu:  

 

Secretaria da Conferência 

Chamamos a sua atenção 

para o fato de que só haverá 

serviços de secretaria 

limitados para a Conferência, 

por isso e infelizmente, não 

será possível satisfazer 

pedidos de delegados 

http://www.laguiadelcentro.com/BusquedaMapa.asp
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individuais para copiar, datilografar, ou traduzir discursos etc.  

 

Inscrição 

Todos os participantes estão convidados a se inscreve para cada reunião ou evento, 

conforme assinalado nas circulares enviadas. 

 

Lugar das reuniões 

Com exceção dos seguintes eventos: 

 Comitê UNI Américas Mulheres: Sábado 1: Hotel Balmoral localizado na Plaza 

Cagancha 1126 / San José 1121; 

 Conferência de Finanças Sábado 1 e Domingo 2: Hotel Crystal Palace localizado na 

Av. 18 de Julio 1210; 

 Eventos UNI Américas G&E: do Sábado 1 a Terça 4: Hotel Balmoral localizado na 

Plaza Cagancha 1126 / San José 1121; 

 3ª Conferência da UNI Américas Jovens Sexta 7 (tarde), Sábado 8: Hotel Balmoral, 

localizado na Plaza Cagancha 1126 / San José 1121. 

 

Os demais eventos serão realizados nas salas da Intendência de Montevidéu 

 4ª Conferência UNI Américas Mulheres Domingo, 2 y segunda 3: Sala Dourada; 

 Comitê UNI Américas Comércio Segunda 3: Sala Vermelha; 

 3ª Conferência Regional da UNI Américas quarta 5 a sexta 7: Sala Azul; 

 Conselho Diretivo UNI Américas  Terça 4: Sala Dourada 

 Reunião do Comitê Executivo UNI Américas Terça 4: Sala Dourada 

 Reunião do Comitê de Resoluções da Conferência terça 4: Sala Dourada. 

 

Lembramos aos palestrantes que as sessões dos diversos eventos terão início às 

09:30, pelo qual se lhes pede que deixem cedo seus hotéis, dispondo de tempo 

adicional para chegar com tempo suficiente. 

 

Fumar 

É proibido fumar nas salas da Intendência e em outros locais públicos. É permitido fumar nas 

áreas devidamente assinaladas.  

 

Programa Social 

Foram organizados eventos sociais para os e as participantes: 

 Quarta 5 de dezembro – 16:30: Cerimônia de abertura: Salão Azul.  

 Quarta 5 de dezembro – 20:00: Coquetel de recepção: Salão de Cerimônias. 

 Quinta 6 de dezembro – 17:00: Ato de homenagem. Os ônibus sairão da 

Intendência até o Memorial  localizado em El Cerro.  

 Quinta 6 de dezembro – 20:00: Festa de recepção oferecida pelos anfitriões: Local 

do PIT-CNT, localizado em Jackson 1283.  
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Alimentação 

Abaixo, uma lista de restaurantes recomendados para as e os palestrantes por estarem localizados nos 

arredores da Intendência de Montevidéu.  

 
 BAR FACAL – 18 de Julio 1249 esq Yi – a 200 metros da sede. Café/Cafetería, Carnes 

nativas/Caça, Chivitos, Empanadas, Sorveteria, Pastas, Petiscos, bebidas, Pizzas, 

Doceria-Tortas, Sanduicheria. Contam com menú executivo. Aberto das 8 am às 4 am 
 CHIVITO DE ORO – 18 de Julio esquina Yi – a 200 metros dla sede. Café/Cafetería, 

Carnes nativas/Caça, Chivitos, Empanadas, Sorveteria, Pastas, Petiscos, bebidas, Pizzas, 

Doceria -Tortas, Sanduicheria. Contam com menú executivo. Aberto todo o dia até 2 am 
 LA VEGETARIANA – Yi 1369 esq. 18 de julio – a 250 metros da sede. Cozinha 

vegetariana, coma a vontade. Aberto do 12:00 às 15:00 e das 20.30 às 23.30 
 MC DONALDS – 18 de Julio e Egido – em frente à sede. Aberto todo o dia, fecha somente 

na madrugada a partir das 2 am 
 RUFFINO – San José 1166 esq. Gutiérrez Ruiz – a 400 metros da sede. Cozinha italiana, 

pastas e pizzas. Tem menú executivo. Aberto do 12:00 às 15:00 e das 20:00 às 0:00 
 EL SUBTE – Ejido 1327 entre San José e 18 de Julio – em frente à sede. Comida rápida, 

lanches, especialidade em pizzas. Aberto todo o dia até as 2 am. 
 CHIVILANDIA – Ejido 1301 entre San José e 18 de Julio – em frente à sede. Comida 

rápida, lanches, pizzas e especializada em chivitos 

 RESTAURANTE DO HOTEL FOUR POINTS – Ejido e San José, em frente à sede. 

Cozinha internacional a la carte. Também tem comida rápida. Almoço servido a partir do 

12:00 às las 15:00. 


