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SOROPTIMIST INTERNATIONAL OF THE AMERICAS, INC. ® 

46a Convenção Bianual da SIA, Bellevue, Washington, EUA, 22 a 25 de 
julho de 2020 
 
Local da Convenção 

A 46a Convenção Bianual será realizada no Hyatt Regency Bellevue. Bellevue, no estado de Washington, tem 
um charme de cidade pequena e uma conveniência de cidade grande. É um oásis moderno com inúmeras 
atividades e atrações culturais. As visitantes apreciarão a beleza natural e uma paisagem que conta com 
montanhas e lagos, além de muitas opções de lazer ao ar livre. O local é conveniente e cercado por água e 
áreas verdes, criando um ambiente excepcional para a nossa convenção.  

Taxa da convenção  

A taxa da convenção é de US$ 550 por clube. As faturas serão enviadas em dezembro de 2019 e vencem em 
15 de março de 2020. A taxa cobre uma inscrição para a emissária do clube, mas não inclui refeições. Uma 
multa de 10% por atraso será cobrada dos clubes que pagarem a taxa de inscrição após o prazo final de 15 de 
março de 2020. 

Taxas de inscrição e refeição 

As inscrições online e informações sobre a convenção estão disponíveis na página da Convenção SIA na 
internet. A inscrição online é rápida, fácil e segura. As participantes receberão uma confirmação por e-mail 
assim que a inscrição for concluída. Você também pode baixar um formulário de inscrição e enviá-lo por e-
mail, fax ou correio. Caso o seu e-mail esteja cadastrado conosco, enviaremos uma confirmação eletrônica 
detalhada. Caso o seu e-mail não esteja cadastrado, informe-o na ficha de inscrição. Para informações sobre 
cancelamento e reembolso, leia as normas de inscrição. 

Taxas de inscrição: 

 US$ 550 Taxa de inscrição completa, exceto emissárias (antecipada) 
 US$ 625 Taxa de inscrição completa, exceto emissárias (prazo normal) 
 US$ 675 Taxa de inscrição completa, exceto emissárias (tardia e no local) 
 
 US$ 275 Taxa de inscrição por diária, exceto emissárias (antecipada e prazo normal) 
 US$ 350 Taxa de inscrição por diária, exceto emissárias (tardia e no local) 
 
 US$ 295 Taxa de inscrição para convidadas (antecipada e prazo normal) 
 US$ 375 Taxa de inscrição para convidadas (tardia e no local) 

 

https://www.hyatt.com/en-US/hotel/washington/hyatt-regency-bellevue-on-seattles-eastside/belle?src=corp_lclb_gmb_seo_nam_belle
https://www.soroptimist.org/for-clubs-and-members/whats-new/46th-biennial-convention/index.html
https://www.soroptimist.org/for-clubs-and-members/whats-new/46th-biennial-convention/index.html
https://www.soroptimist.org/for-clubs-and-members/whats-new/46th-biennial-convention/index.html


 Informações gerais sobre a Convenção em Bellevue em 2020 
 
 

Soroptimist International of the Americas ©         Outubro de 2019 
 

2 

  

Taxas de refeição 
Os eventos durante as refeições estão abertos a todas as Soroptimistas e convidadas. As refeições não estão 
incluídas na taxa de inscrição de associadas ou emissárias, e devem ser adquiridas mediante pagamento 
adicional no momento da inscrição. Os ingressos para refeições estão disponíveis por ordem de chegada e 
podem esgotar-se antes da convenção. Para garantir um lugar nos eventos com refeição, recomendamos que 
você se inscreva e compre os ingressos antes do prazo final de inscrição. Este ano você poderá selecionar suas 
opções de prato durante o processo de inscrição. Se precisar comprar um ingresso para uma convidada, entre 
em contato com a sede da SIA para saber como proceder. 

Voando juntas: jantar da amizade e apresentação do Mundo da Dança, 22 de julho: US$ 110 
Pioneiras: banquete de reconhecimento de líderes, 25 de julho: US$ 120 
Rumo ao topo: almoço de reconhecimento, 23 de julho: US$ 70 
Experiência das associadas: almoço da nossa jornada ao topo, 25 de julho: US$ 70 

Consulte a agenda da convenção para mais informações sobre a programação.  

Passagens aéreas 

American Airlines: A American Airlines está oferecendo 4% de desconto sobre as tarifas publicadas (exceto as 
tarifas econômicas básicas e não sujeitas a desconto) para quem viajar com a AA/OneWorld.  Para comprar 
uma passagem ou informações sobre reservas, ligue para o serviço de atendimento Meeting Services da 
American Airlines no número 1-800-433-1790 de qualquer lugar dos EUA ou Canadá, sete dias por semana, 
das 6h00 à meia-noite (horário CST) e mencione o número de autorização A4370DC. Você também pode fazer 
uma reserva com desconto (somente nos voos AA/AE) pelo site www.aa.com, sem cobrança de taxa de 
emissão do bilhete, com antecedência mínima de uma hora em dias úteis.  Use o Número de Autorização 
acima sem a letra A no campo do Código Promocional no site AA.com.  Pode não se aplicar a alguns contratos. 
Algumas restrições se aplicam. Reservas para deficientes auditivos e de fala também estão disponíveis pelo 
número 1-800-735-2988. 

United Airlines:  A United Airlines oferece um desconto de 10% em várias classes tarifárias para viagens à 
nossa convenção. Visite www.united.com/meetingtravel<http://www.united.com/meetingtravel> e digite: 
Código Z: ZHPX; Código do contrato: 280722 na caixa de código da oferta.  Atenção: não inclua um espaço 
entre o código Z e o código do contrato.  Os clientes nos EUA e no Canadá também podem ligar para o número 
do serviço de atendimento United Meeting Reservation Desk, 1-800-426-1122, de segunda a sexta-feira das 
8h00 às 22h00 ET, e aos sábados e domingos das 8h00 às 18h00 ET. As reservas pelo serviço Meeting são 
isentas de taxa de reserva. Clientes fora dos EUA e Canadá devem fazer suas reservas pela internet no site 
www.united.com/meetingtravel. 

Delta Airlines: A Delta Air Lines tem o prazer de oferecer descontos especiais para a Convenção Bianual 
Soroptimista das Américas. Clique aqui para reservar os seus voos! Você também pode ligar para o número da 
Delta Meeting Network®, 1-800-328-1111, de segunda a sexta-feira, das 7h00 às 19h30 CT. Use o código do 
evento: NMTRZ. 

 *Atenção: não há taxa de serviço para reservas e bilhetes emitidos por meio do nosso número gratuito.  

https://www.soroptimist.org/for-clubs-and-members/whats-new/46th-biennial-convention/index.html
http://www.aa.com/
http://www.united.com/meetingtravel
http://www.united.com/meetingtravel
http://www.united.com/meetingtravel
http://www.delta.com/tools/secure/air-shopping/searchFlights.action?tripType=ROUND_TRIP&priceSchedule=price&originCity=&destinationCity=&departureDate=&returnDate=&paxCount=1&meetingEventCode=NMTRZ&searchByCabin=true&cabinFareClass=BE&deltaOnlySearch=false&deltaOnly=deltaPartner
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Transporte terrestre e estacionamento no aeroporto 

Traslado do Aeroporto Internacional de Seattle-Tacoma: pegue a ponte 4 até o estacionamento SeaTac 
Parking. O traslado sai do Nível 3 do estacionamento, no centro da Praça de Transportes Terrestres. A tarifa de 
ida custa US$ 26 por pessoa. Ligue para 1-425-981-7000 para reservar com antecedência. Clique em Shuttle 
Express para mais informações.  

 

Uber e Lyft estão disponíveis por meio dos aplicativos no seu telefone. Dependendo do horário e de possíveis 
acréscimos, um Uber custa aproximadamente US$ 25-30 o trecho de ida, fora dos períodos de pico. 

O serviço de táxi também está disponível do Aeroporto SeaTac até o Hyatt Regency Bellevue. A corrida custa 
aproximadamente US$ 50-65 e inclui 15% de gorjeta (sujeito a alterações).  

O transporte contratado pelo Airport Seatac Transportation custa aproximadamente US$ 60-65 para um carro 
sedan e US$ 95 para um SUV (preços sujeitos a alterações). 

A diária do estacionamento para hóspedes do Hyatt Regency Bellevue custa US$ 28 mais impostos em 
estacionamento próprio, e US$ 38 mais impostos com manobrista. Esses valores são especiais para a SIA 
durante a convenção.  O estacionamento sem manobrista só é GRATUITO de sexta-feira às 20h00 até 
domingo às 20h00, com entrada e saída livres.  

Para o estacionamento sem manobrista, use a entrada na Northeast 10th Street, chamada de Bellevue Place. 
Desça a rampa do lado direito e passe pelo portão. Em seguida, vire à direita e você verá os elevadores do 
Winter Garden do lado direito. Você pode estacionar nessa área, designada como P3. Se P3 estiver cheio, 
continue direto até a parte de trás da garagem e verá uma rampa à esquerda, que poderá ser usada para 
acessar os níveis mais baixos do estacionamento. Uma alternativa é usar os elevadores do Hyatt Regency 
Ballroom, que levarão ao primeiro andar da Torre Olímpica. 

Hospedagem 

O Hyatt Regency Bellevue receberá todos os eventos da convenção e oferece uma diária especial para as 
Soroptimistas de US$ 219 mais 14,4% de impostos (quartos individuais ou duplos), por quarto, por noite. O 
hotel cobra US$ 25 por dia (mais impostos) por camas adicionais. Os quartos triplos e quádruplos estão 
disponíveis por US$ 244 e US$ 269, mais impostos de 14,4%, por quarto e por noite, respectivamente.  

Há um número limitado de upgrades do Hyatt Regency Club Room disponíveis no hotel. O custo é de US$ 85 
por dia, por pessoa. O upgrade pode ser solicitado no momento da reserva. 

Para fazer uma reserva, use o site oficial de reservas da Convenção SIA no Hyatt Regency Bellevue. A data 
limite para reservas é 10 de junho de 2020. Por isso, faça a sua com antecedência. Após 10 de junho, não 
podemos garantir que os quartos estejam disponíveis com a tarifa SIA. 

Para fazer a sua reserva por telefone, ou se precisar de ajuda, ligue para 1-877-803-7534 e mencione o código 
do grupo, SROP, ou clique aqui para informações de contato por região. 

file://fileserv/shared/Meetings/Biennial%20Conventions/2020%20Convention%20Bellevue/Registration/Registration%20Policies/shuttleexpress.com
file://fileserv/shared/Meetings/Biennial%20Conventions/2020%20Convention%20Bellevue/Registration/Registration%20Policies/shuttleexpress.com
http://airportseatactransportation.com/Rates
https://www.hyatt.com/en-US/hotel/washington/hyatt-regency-bellevue-on-seattles-eastside/belle?src=corp_lclb_gmb_seo_nam_belle
https://www.hyatt.com/en-US/group-booking/BELLE/G-SROP
http://l.c.hyatt.com/rts/go2.aspx?h=1020115&tp=i-H43-9A-8ww-29estY-IH-FZQp-1c-271U5M-1UsCPe
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Fique ligada 

As informações sobre a nossa convenção serão publicadas na página da Convenção SIA na internet.  Você 
também consultar as informações mais recentes visitando a página da SIA no Facebook. Publique 
recomendações e experiências durante sua visita a Bellevue, em Washington, ou durante convenções 
anteriores, faça perguntas sobre a convenção, ou encontre companheiras de quarto ou de viagem. Siga a SIA 
no Twitter para notícias da convenção e procure a hashtag: #SIAConv2020. Use a hashtag ao postar seus 
tuítes. Use a hashtag #SIAConv2020 e acompanhe todas as notícias da convenção.  

Interpretação 

Haverá interpretação em japonês, coreano, mandarim, português e espanhol para todas as sessões gerais, 
refeições e oficinas realizadas no salão geral e no salão de refeições.  

Comemoração da Laurel Society 

Vamos colocar a roupa de festa e agradecer nossos doadores generosos pelo apoio contínuo aos Programas 
de Sonhos.  Vista-se no melhor estilo da década de 1920 e junte-se a nós para uma noite de festividades e 
diversão! Sexta-feira, 24 de julho, das 17h30 às 19h00, para associadas ativas da Laurel Society (doações de 
US$ 500 no biênio 2016-2018) e novas associadas da Laurel Society (doação mínima: US$ 1.000). Visite 
www.soroptimist.org para entrar para a Laurel Society ou, se for membro da Laurel Society, contribua para 
permanecer como associada ativa (US$ 500). Enviaremos um convite especial a todas as Associadas da Laurel 
Society.  

Eventos especiais e refeições 

Haverá vários eventos especiais para os quais você pode se inscrever durante convenção mediante uma taxa 
adicional. Os ingressos podem se esgotar antes da convenção. Recomendamos que você compre ingressos ao 
se inscrever. Os ingressos incluem: 

Voando juntas: jantar da amizade e apresentação do Mundo da Dança. Quarta-feira, 22 de julho. Vamos 
começar a convenção com uma noite que elevará nossas associadas a novas alturas! O jantar da amizade será 
uma chance de reunir amigas Soroptimistas e fazer novos contatos. Além disso, essa noite divertida inclui 
várias atividades interativas para que você possa conhecer quem está na sua mesa ou do outro lado do 
salão! O destaque da noite será a APRESENTAÇÃO DO MUNDO DA DANÇA! Como a dança é a linguagem 
universal, convidamos as associadas de até dez clubes (ou associadas da mesma região) para que 
compartilhem conosco uma dança que represente a sua parte do mundo ou um estilo de dança que suas 
associadas gostem de apresentar. Esse evento de boas-vindas ocorrerá na quarta-feira, 22 de julho, 
começando com a recepção das 19h00 às 20h00, e em seguida um jantar das 20h00 às 22h00. As interessadas 
em participar devem entrar em contato com a vice-presidente da Convenção, Sue Riney, pelo e-
mail riney@whidbey.net. As vagas para o jantar da amizade são limitadas e o prazo para manifestar interesse 
em participar da apresentação do mundo da dança se encerra em 15 de maio de 2020.  

Pós-festa Soroptimista. Diga ao porteiro “estou com o clube” e junte-se a nós na sexta-feira à noite, no dia 24 
de julho, das 20h00 às 22h00, em nosso bar exclusivo. Relaxe no lounge e curta com as amigas – novas e 
antigas. É obrigatório se divertir, mas dançar é opcional – bem como cantar em voz alta no karaokê! Os 

https://www.soroptimist.org/for-clubs-and-members/whats-new/46th-biennial-convention/index.html
https://www.facebook.com/Soroptimist-International-of-the-Americas-69575569890/?fref=ts
http://twitter.com/soroptimist
http://www.soroptimist.org/
mailto:riney@whidbey.net
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ingressos para o evento são limitados: apenas US$ 30 para entrar no clube secreto. O bar aceita pagamentos 
em dinheiro. Se você tem uma música que gostaria de pedir, publique-a na página do Facebook da SIA.  

Pioneiras: banquete de reconhecimento das nossas líderes. O destaque de qualquer convenção! Vista o seu 
melhor vestido e venha celebrar as mulheres que lideram nossa organização! Reconheceremos as novas 
antigas líderes e desfrutaremos de um agradável jantar e diversão. O evento será no sábado, 25 de julho, 
começando com uma recepção às 18h e o jantar às 19h.   

Traje sugerido 

A temperatura média em Bellevue, WA em julho, tem uma mínima de 13oC (55°F) e máxima de 25°C (77°F). 
Recomendamos um traje de negócios ou negócios casual para as reuniões e almoços. Solicitamos um traje 
tradicional (nativo) ou de noite para o jantar da amizade. Roupas formais são recomendadas para o banquete 
de reconhecimento. É altamente recomendável levar um suéter ou jaqueta leve para uso durante as reuniões, 
pois o hotel é climatizado. 

Informações locais 

Para obter mais informações sobre como visitar a área de Seattle/Bellevue, acesse:  
http://www.visitbellevuewashington.com/. Para explorar o local, leia o Guia de Viagem de Bellevue. Com 
Seattle a menos de meia hora de distância, você pode querer fazer uma visita adicional, se houver tempo. 
Uma visita que toma um pouco mais de tempo é Vancouver, na Colúmbia Britânica (Canadá), levando 2,75 
horas de carro e barca. Este blog oferece muitas ideias sobre lugares para visitar em Bellevue 
https://www.jasminealley.com/things-to-do-bellevue/. 

Pedidos de visto  

Os Estados Unidos oferecem entrada sem visto para cidadãos do Canadá, Japão, Coréia do Sul e Taiwan que 
possuam passaporte válido (por pelo menos seis meses) e passagens aéreas confirmadas. Para mais 
informações sobre o programa de isenção de visto e seus requisitos, visite o site The US Travel Visa-Wizard. 

Todos os outros países da SIA precisarão de um visto de visitante. Para obter um visto de visitante, entre em 
contato com a embaixada ou consulado mais próximo dos Estados Unidos. As cartas-convite serão enviadas 
mediante solicitação, com a confirmação inscrição emitida apenas no nome da associada inscrita. O tempo de 
espera para receber um visto varia de acordo com a localização consular. Portanto, faça a sua inscrição para a 
convenção com antecedência. 

Oficinas  

Haverá mais de 20 oficinas abrangendo assuntos como desenvolvimento de liderança, desenvolvimento 
pessoal, programas, associação, conscientização pública e captação de recursos. As oficinas são abertas a 
todas as participantes e não será necessário inscrever-se com antecedência. A página da Convenção da SIA na 
internet terá mais informações. 

Ligue para 215-893-9000 ou envie um e-mail para <siahq@soroptimist.org> se tiver dúvidas. Visite a página da 
convenção na internet e a página da SIA no Facebook periodicamente. A comunicação da convenção será 
principalmente por e-mail. Informe seu e-mail ao fazer a inscrição. 

http://www.visitbellevuewashington.com/
https://www.google.com/destination?q=bellevue%20washington&sa=X&site=search&output=search&dest_mid=%2Fm%2F010r6f&tcfs#dest_mid=/m/010r6f&tcfs=EhwaGAoKMjAxOS0wNC0yNhIKMjAxOS0wNC0zMCAB
https://www.visitseattle.org/things-to-do/sightseeing/top-25-attractions/
https://www.thecrazytourist.com/top-25-things-to-do-in-vancouver-bc-canada/
https://www.jasminealley.com/things-to-do-bellevue/
https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/visa-information-resources/wizard.html
https://www.soroptimist.org/for-clubs-and-members/whats-new/46th-biennial-convention/index.html
https://www.soroptimist.org/for-clubs-and-members/whats-new/46th-biennial-convention/index.html
http://www.soroptimist.org/members/meetings/meetings.html
http://www.soroptimist.org/members/meetings/meetings.html
https://www.facebook.com/Soroptimist-International-of-the-Americas-69575569890/?fref=ts
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