
Colegas 

Em março, a FURG e a UFPel terão o  prazer de recebê-los, em Pelotas, para mais um de 

nossos momentos de troca e aprendizado coletivo. 

Como Pelotas está localizada no interior do Estado do RS, distante 256 km de Porto Alegre, 

sugerimos aos colegas que se deslocarão para Pelotas a partir da Capital do Estado, que tenham 

presente os seguintes elementos e, a partir deles, adotem as precauções sugeridas: 

1. São dois voos diários entre Porto Alegre-Pelotas-Porto Alegre, com 70 lugares em cada 

um, o que indica a necessária prudência de se comprar passagens com a maior 

antecedência possível; 

2. A alternativa ao percurso aéreo é usar ônibus; são vários horários ao dia que podem ser 

consultados no endereço www.expressoembaixador.com.br; a viagem é feita em 

3h30minutos; no percurso de Pelotas para Porto Alegre, mediante manifestação de 

interesse, a Embaixador leva os passageiros até o Aeroporto Salgado Filho (Terminal 1); 

3. Embora as inscrições para o evento estejam abertas até o dia 3/03/2016, os hotéis 

indicados ficarão com acomodações bloqueadas para os participantes somente até o dia 

8/02/2016; para maior conforto de todos, sugerimos que as reservas de hotel sejam 

feitas com a maior antecedência possível; 

4. MUITO IMPORTANTE 

A Coordenação do FORPLAD tem trabalhado para evitar o esvaziamento do 

último turno de trabalho de cada encontro. 

Assim, para os colegas que necessitem tomar voos de Porto Alegre para seus 

Estados na 6ª. feira cedo temos as seguintes alternativas: 

1 – tomar o voo de Pelotas para Porto Alegre, que parte às 5 horas e 

chega em Porto Alegre (Terminal 2) às 5:50 h; 

2 – tomar ônibus do Expresso Embaixador, com saídas de Pelotas às 19 h 

(direto - executivo) e 20 h (direto), sendo que ambos levam até o Aeroporto 

Salgado Filho, Terminal 1; e 

3 – as instituições organizadoras, casa haja demanda, disponibilizarão um 

ônibus que sairá de Pelotas para Porto Alegre, logo após o encerramento do 

encontro. 

Desta forma, ficamos com a boa expectativa de podermos contar com todos até o 

encerramento oficial do evento, no dia 10, 5ª. Feira, às 18 horas. 

Então colegas, inscrevam-se no evento, comprem suas passagens, reservem seus hotéis e 

venham todos para a nossa 1ª Reunião, pois juntos tornaremos 2016 um ano ótimo para nossas 

relações afetivas e profissionais e de mais conquistas para nossas instituições. 

Esperamos vocês. 

Abraçosfraternos 
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