
45º CONGRESSO DA ASSOCIAÇÃO DE ZOOLÓGICOS E AQUÁRIOS DO BRASIL

ATUALIZAÇÕES - ORIENTAÇÕES GERAIS PARA CONGRESSISTAS:

1. Onde acontecerão as palestras e minicursos do evento?

O evento geral composto pelas palestras e painéis temáticos acontecerá na Arena Cultural do

Zoológicos de São Paulo. A entrada para o evento será sempre pela BILHETERIA PRINCIPAL DO

ZOOLÓGICO DE SP.

Endereço: Zoológico de São Paulo

Avenida Miguel Estéfano, 4241

Água Funda – São Paulo – SP – CEP 04301-905

Fone: (11) 5073-0811

Estacionamento durante o Congresso:

Visando a melhor logística e organização para os congressistas que irão ingressar ao evento com

veículos próprios, só será possível utilizar os estacionamentos terceirizados do Zoológico e do Jardim

Botânico, os quais irão operar em horário especial seguindo a programação do Congresso.

Valor da Diária: R$50,00 – Preço único

Horários exclusivos para atendimento dos participantes do Congresso:

22/11/2022 – Aberto das 07h30 às 21h30

23/11/2022 – Aberto das 07h30 às 21h30

24/11/2022 – Aberto das 07h30 às 21h30

25/11/2022 – Aberto das 07h30 às 23h00

26/11/2022 – Aberto das 08h00 às 18h00

Para os congressistas que irão participar de minicursos no Jardim Botânico, deverão estacionar seu

veículo na parte da manhã no estacionamento localizado na Rua Etruscos, 52, Água Funda – São

Paulo – SP – CEP 04301-902 (em frente à Bilheteria Principal do Jardim Botânico), e no horário de

almoço, se deslocar com seu veículo para estacionamento do Zoológico de SP. O ticket pago no valor



de R$50,00, deverá ser apresentado para um dos integrantes da Comissão Organizadora do

Congresso (equipe de educação com uniforme roxo), que deverá assinar para que o participante

tenha seu veículo liberado na saída do evento.

Atenção: Se o participante parar no estacionamento do Jardim Botânico e não informar que é do

Congresso, pagando diária conforme tabela do local, infelizmente terá que efetuar pagamento em

ambos os estacionamentos. Após horário de fechamento, não será permitido retirada de veículos do

estacionamento.

Os minicursos serão ministrados no Jardim Botânico de São Paulo (ao lado do Zoológico de São

Paulo).

Endereço: Jardim Botânico de São Paulo

Avenida Miguel Estéfano, 3031

Água Funda – São Paulo – SP – CEP 04301-905

*Nos dias de minicurso, os participantes inscritos deverão ir direto para o Jardim Botânico.



2. Como chegar no Zoológico e no Jardim Botânico?

De Metrô/ônibus

- Do Metrô São Judas e Saúde

4742-10 Jd. Clímax

475R-10 Jd. São Savério

- Do Metrô Santos/Imigrantes

4491-10 – Zoológico

De ônibus

- Do Terminal Parque D. Pedro II

4491-10 – Zoológico



De carro próprio

Os participantes deverão estacionar no Estacionamento do Zoológico e do Jardim Botânico,

conforme indicação acima.

3. Transfer Jardim Botânico - Zoológico para participantes dos minicursos:

Nos dias de minicurso e visita técnica no Jardim Botânico, haverá um transfer gratuito para os

congressistas que não estiverem com veículo próprio. Os ônibus estarão disponíveis a partir das 12h

e levarão os congressistas para o Zoológico no horário do almoço.

4. Credenciamento no evento:

O credenciamento será realizado na bilheteria do Zoo SP durante todos os dias de evento. No dia

23/11, primeiro dia de minicursos, também será possível realizar o credenciamento na bilheteria do

Jardim Botânico.

5. Alimentação no Zoológico:

No Zoo SP, os congressistas encontrarão diversos restaurantes, lanchonetes e food trucks com

diversas opções para o almoço.

Confira no link abaixo os cardápios dos principais restaurantes e lanchonetes disponíveis no Zoo:

Restaurantes Zoológico

6. Tradução:

Haverá tradução simultânea inglês-português em todas as palestras do evento geral.

7. Visita Técnica no dia 26/11:

Os congressistas que quiserem participar das visitas técnicas no dia 26/11, deverão escolher uma das

opções oferecidas e se inscrever no momento do credenciamento no primeiro dia do evento. Só

poderá participar da visita quem tiver realizado a inscrição prévia.

8. Certificados:

Os certificados de participação no congresso e minicursos serão entregues de maneira digital até 30

dias após o encerramento do evento.

https://drive.google.com/drive/folders/1JFv-2PXAK4M23ZaKSdSFSWNwruixWTkH?usp=share_link

