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CT. ANTP 015/2016                                    São Paulo, 01 de Fevereiro de 2016. 

 

 

Prezadas Empresas, 

 

Dando inicio aos eventos da ANTP a serem realizados em 2016, atendendo ao calendário 

preliminar que está disponível em nosso site que foi divulgado através dos nossos meios 

de comunicação no final de 2015, e novamente no inicio de 2016 com algumas 

atualizações, convidamos a sua empresa a participar da 63ª Reunião do Fórum 

Paulista de Secretários e Dirigentes Públicos de Mobilidade Urbana, que será nos 

dias 03 e 04 de Março de 2016, no auditório do CIESP, na cidade de Jundiaí.  

 

Breve Histórico: As reuniões do Fórum Paulista, têm como público alvo os 

Secretários(as) e Dirigentes Públicos de Mobilidade Urbana dos diversos municípios 

paulistas. Normalmente, são realizadas três reuniões ordinárias durante o ano, em 

cidades diferentes, com expressiva participação do setor onde são abordados diversos 

temas da atualidade e de interesse da maioria. Os temas a serem abordados são 

decididos em reunião especifica com membros da coordenação do fórum paulista. Nos 

últimos anos, cada evento tem reunido uma média de 220 participantes de diversas 

prefeituras paulistas, autoridades do governo estadual e federal. Na programação, estão 

previstas várias sessões técnicas com temas relacionados a mobilidade urbana. Para mais 

informações sobre os Fóruns, acesse o nosso site www.antp.org.br, clique no link dos 

fóruns e terá acesso ao regulamento, estrutura e dinâmica dos Fóruns existentes nesse 

momento, assim como a retrospectiva através do Boletim Informativo Mensal. 

 

A participação da ANTP: Desde a criação do Fórum Paulista, assim como do Nacional e 

demais regionais, A ANTP foi convidada e tem como principal atribuição secretariar os 

Fóruns e suas reuniões ordinárias e extraordinárias no aspecto organizacional, no suporte 

técnico e cientifico, atendendo sempre as diretrizes e orientações dos secretários,  desta 

forma a representação da iniciativa privada nas reuniões dos fóruns poderá ocorrer nesta 

edição através de: 

 

 Estandes: 

 

Srão montados no “foyer” do auditório do CIESP de Jundiai, onde será servido também 

realizado o credenciamento e oferecido o café nos intervalos do evento. O local possui 

estacionamento próprio. O Almoço será oferecido pelo anfitrião no primeiro dia em local 

externo, haverá traslado. Todos os expositores através de estandes e patrocinadores 

estão convidados a participarem de todas as atividades extras previstas na programação 

do evento. O local não possui uma internet com bom acesso, aquelas empresas que 

tiverem necessidade de internet verifique isso com antecedência. 

 

Valor de cada estande, incluindo a montagem básica: 

 

 R$ 7.000,00 (sete mil reais) sócios quites com a ANTP 2015 e 2016 até a data de 

realização do evento; 

 R$ 7.620,00 (sete mil seiscentos e vinte reais) não sócios. 

 

 

 

 

http://www.antp.org.br/
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Outras contrapartidas: 

 

 Inscrição de 04 (quatro) representantes da sua empresa; 

 Exposição da sua logomarca no auditório principal durante os intervalos de cada 

sessão técnica, deverá enviar a logomarca a ANTP em boa resolução; 

 Menção do nome da empresa no Boletim Eletrônico dos Fóruns, na  solenidade de 

abertura e encerramento do evento; 

 Alguns dias após o término do evento receberá um cadastro completo em excell de 

todos os participantes; 

 Entrega de material institucional que deverá ser confeccionado pela empresa, e 

que será inserido na sacola dos participantes do evento. O material para ser 

encartado nas sacolas deverá ser encaminhado para a ANTP com uma semana de 

antecedência do inicio do evento. 

 

 

Informações Adicionais: 

 

a) Local do Evento: Auditório do Centro das Indústrias do Estado de São Paulo – CIESP 

- Diretoria Regional de Jundiaí/SP, localizado na Rua Projetada, n. 3 e 6 – Vila Hortolândia 

– CEP.: 13214-010 – Jundiai/SP – site : www.ciesp.com.br/jundiai. OBS.: Fica ao lado 

da Prefeitura Municipal de Jundiai. 

 

b) Datas e Horários:  

Data do Inicio e Término da Montagem: 02.03.2016 (quarta-feira) das 09h00 as 

16h00. O expositor deverá estar na área de exposição as 15h00 do dia 02.03.2016 

(quarta-feira) para receber e verificar o seu estande e demais ajustes necessários. A 

ANTP não se responsabiliza pelo recebimento ou retirada de materiais e equipamentos 

que não façam parte do memorial descritivo do estande. 

Data do Inicio do Evento: 03.03.2016 (quinta-feira) - das 8h00 (abertura do 

credenciamento) até às 18h30, na sequência será oferecido um coquetel pelo anfitrião em 

local especifico a ser definido. No dia 04.03.2016 (sexta-feira) das 9h00 as 13h00; 

Término do Evento: 04.03.2016 (sexta-feira) às 13h00,  após haverá um “city 

tour” oferecido pelo anfitrião.  (ver o programa preliminar que está disponível em 

nosso site) assim como dicas de local para sua hospedagem; 

Inicio da Desmontagem: 04.03.2016 (sexta-feira) à partir das 14h00  

 

c) Memorial Descritivo da Montagem Básica 

Tamanho do estande: 3,00 x 3,00 = 9m2 – nove metros quadrados (disponível 7 

estandes) conforme planta anexa numerados do 01 ao 08. (ver planta no anexo ao 

e.mail) 

Piso: Carpete tipo forração na cor grafite sobre piso local. Testeira: Construída em 

perfis de alumínio medindo 0,50m x 1,00m, com aplicação do nome do expositor na cor 

preta em arial black. Mobiliário: 01 mesa com pés tubulares e tampo de vidro, 03 

cadeiras do tipo palito com tecido na cor grafite, para cada estande 01 balcão medindo 

1m x 1m x 0,50m, com uma prateleira, para cada estande. Elétrica/iluminação: Uma 

lâmpada de 100 w para cada 3m² e uma tomada por estande. 

 

 

 

 

http://www.ciesp.com.br/jundiai
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d) Montadora: 

Caso queiram equipamentos e móveis adicionais e/ou projetos diferenciados para os 

estandes a serem montados na Reunião do Fórum Paulista sugerimos contatar a 

montadora Sacco Produções – Tel/Fax: (19) 3282-1213 ou, se quiser poderá adquirir de 

outros fornecedores, lembrando que a ANTP não se responsabiliza pela entrega e retirada 

de materiais adicionais ao memorial descritivo da montagem básica do estande: e-mail: 

saccoproducoes@terra.com.br contato com Henrique. 

 

 

Para condições de pagamentos e demais informações, entrar em contato com a ANTP, 

fale diretamente comigo, sugiro que seja o mais breve possível em virtude da 

proximidade da realização do evento e da quantidade limitada de estandes.  

  

Participem!!! tenho certeza que a sua empresa terá bons resultados ao expor nesse 

evento. 

 

Estou à disposição para esclarecer qualquer dúvida. 

 

 

 

Atenciosamente, 

 

 
Valéria Aguiar 

Coordenadora de Eventos  

Secretária Executiva do Fórum Paulista e Nacional de Secretários e Dirigntes Públicos de 

Mobilidade Urbana 

Tel. : (11) 3371-2293  (direto)  97609-2846 (comercial) 

e.mail : valeria@antp.org.br 
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