Informações Gerais:

ONDE FICAR

HOTÉIS PARCEIROS E TARIFÁRIO

Anfitrião: Governador Carlos Moisés da Silva
Data: Dias 18 e 19 de outubro de 2019 (Sexta e Sábado)
Local: Costão do Santinho – All Time Resort
Endereço: Estrada Vereador Onildo Lemos, 2505 - Praia do Santinho, Florianópolis - SC

Informações Adicionais:
Coordenadoria Geral
Governador do Estado de Santa Catarina
Carlos Moisés da Silva
Contato: Márcio Ferreira – Chefe de Gabinete (48) 3665-2360
gabinete@sea.sc.gov.br
Coordenadoria dos Grupos de Trabalho
Secretaria de Estado da Administração
Secretário de Estado Jorge Eduardo Tasca (48) 3665-1530
Contato: Júnia Soares (48) 3665-1530 e (48) 99900-6432
gabs@sea.sc.gov.br
Coordenadoria Logística
Secretaria Executiva da Casa Militar
Tenente-Coronel PM André Alves (48) 3665-2038 e (48) 98843-2801
subchefe@scm.sc.gov.br
Imprensa
Secretaria Executiva de Comunicação
Secretário Executivo Ricardo Dias (48) 3665-3043
secretario@secom.sc.gov.br
Cerimonial
Coordenadoria de Cerimonial da Secretaria Executiva da Casa Militar
Tenente-Coronel PM Ricardo Alexandre S. Silva (48) 3665-2035 e (48) 98831-0363
cerimonial@scm.sc.gov.br
Traslados
Coordenadoria de Transporte da Secretaria Executiva da Casa Militar
Major BM George de Vargas Ferreira (48) 3665-2029 e (48) 98843-4590
cotte@scm.sc.gov.br
Observação: Será disponibilizado transfer do aeroporto  hotel, do hotel  evento, do evento  hotel e do
hotel  aeroporto, para todos os Secretários de Estado e assessores, que realizarem suas inscrições no portal
eletrônico do 5º COSUD (https://cosud.scc.sc.gov.br) e suas reservas nos hotéis credenciados para o evento.
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Segurança Institucional
Coordenadoria de Segurança da Secretaria Executiva da Casa Militar
Major PM Diego Marzo Costa (48) 3665-2041 e (48) 99156-6074
seguranca@scm.sc.gov.br
Observação: Será disponibilizado viatura com motorista e equipe de segurança para todos os Governadores
participantes do 5º COSUD – Florianópolis/SC.
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Turismo - Restaurantes, Roteiros e Hotéis
Santa Catarina Turismo S.A.
Presidente Flávia Didomenico (48) 3665-7417
presidencia@santur.sc.gov.br

Informações sobre a Hospedagem e o Evento
A Equipe de Coordenação do 5º COSUD – Florianópolis/SC, sugere que todos os participantes se hospedem
no Costão do Santinho – All Time Resort, local do evento. Link para hospedagem: http://bit.ly/2lpUnjg
Na impossibilidade de hospedagem no local do evento, disponibilizamos no portal eletrônico
https://cosud.scc.sc.gov.br, uma relação de hotéis credenciados com seus respectivos valores e contatos
para realização da reserva.
Ressaltamos a importância da inscrição para o evento através do
https://cosud.scc.sc.gov.br/inscricao/nova até o dia 11 de outubro de 2019,
bem como a utilização dos hotéis credenciados, para usufruir do sistema de transfer
do 5º COSUD – Florianópolis/SC.
Destacamos ainda, algumas informações relevantes sobre o 5º COSUD – Florianópolis/SC:
•
•
•
•
•
•
•
•

As inscrições serão realizadas diretamente por meio do portal eletrônico do evento;
Será disponibilizado transfer para todos os membros das comitivas que efetuarem a inscrição pelo
portal eletrônico do evento e efetuarem suas reservas nos hotéis credenciados;
No local do evento, disponibilizaremos equipes de apoio para atendimento das demandas do evento;
A estrutura física será composta por 16 (dezesseis) salas, divididas em: salão principal, sala para coletiva
de imprensa, sala para a imprensa, salas para os grupos de trabalho e secretaria;
As salas destinadas ao Grupos de Trabalho contarão com um moderador para os trabalhos;
Link de rede dedicado para o evento;
A alimentação durante o evento será composta por jantar para os participantes a Convite do Governador
do Estado de SC (18/10), almoço (19/10), e coffee break na área de convivência;
Solicitamos que as eventuais apresentações a serem feitas durante o evento, bem como material a
ser compartilhado entre os integrantes dos grupos de trabalho, sejam enviadas até às 17hs do dia
11/10/2019, sexta-feira, para o endereço eletrônico junia@sea.sc.gov.br.
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