
 
 

 

Folha de Informações 
 

1. Local  
O Fórum SVRI 2017 acontecerá no Sheraton Grand Rio Hotel & Resort . Endereço: Avenida Niemeyer 
121 – Leblon, Rio de Janeiro, 22450-220, Brasil. 
http://www.starwoodhotels.com/sheraton/property/area/directions.html?propertyID=255 
Telefone: (21) 2274 1122 

 

2. Acomodações 
Os participantes do Fórum SVRI 2017 podem se hospedar no Sheraton Grant Rio Hotel & Resort com 
desconto de $179 (excluindo impostos). Quartos limitados estarão disponíveis até 30 de agosto de 
2017. Garanta a sua hospedagem hoje fazendo uma reserva online.   
Para mais informações e ajuda, entre em contato com a coordenadora de grupos e eventos, Patricia 
Mello pelo endereço Patricia.Mello@sheraton.com. 
Telefone: (21) 2529 1249  
Fax: (21) 2239 5643 
 
Por favor, veja abaixo hospedagens alternativas perto do local da Conferência: 
 

Hostels  Hotéis 

Bella Mar e Sol Hotel Marina Palace Rio Leblon 

Favela Experience Gávea Tropical Boutique Hotel 

Hostels Sol e Mar Mercure Rio de janeiro  

Varandas do Vidigal   Ritz 

 

 

3. Programa do Fórum SVRI 2017 
O programa estará disponível em: http://www.svri.org/forums/forum2017/programme.htm  
 
Este ano, os participantes do Fórum SVRI 2017 irão acessar o programa de conferência em 
seus celulares utilizando um aplicativo chamado Whova. Através deste aplicativo, você terá 
acesso ao cronograma atualizado, poderá marcar quais sessões você deseja ir, interagir com 
outros participantes, bem como discutir qualquer uma das sessões. Em breve, enviaremos 
mais detalhes sobre como utilizar o aplicativo.  
 

4. Documentos de viagem 

http://www.svri.org/forums/forum2017/general.htm
http://www.starwoodhotels.com/sheraton/property/area/directions.html?propertyID=255
https://www.starwoodmeeting.com/events/start.action?id=1702233596&key=30F09619
mailto:Patricia.Mello@sheraton.com
http://www.hostelworld.com/hosteldetails.php/Bella-Mar-e-Sol/Rio-de-Janeiro/76027
http://www.obomdeviajar.com.br/hotel-em-rio-de-janeiro/marina-palace-rio-leblon/
https://favelaexperience.com/favex?locale=en
http://pt.gaveatropical.com/
https://www.booking.com/hotel/br/hostel-sol-e-mar.en-gb.html?aid=357013;label=gog235jc-hotel-XX-br-hostelNsolNeNmar-unspec-za-com-L%3Aen-O%3AwindowsS7-B%3Achrome-N%3AXX-S%3Abo-U%3AXX-H%3As;sid=648509bdc7d51b84f43344d5c602bcde;dist=0&group_adults=2&group_children=0&no_rooms=1&sb_price_type=total&type=total&
http://www.mercure.com/gb/hotel-5215-mercure-rio-de-janeiro-arpoador-hotel/index.shtml
http://www.hostelworld.com/hosteldetails.php/Varandas-do-Vidigal-Hostel-and-Lounge/Rio-de-Janeiro/99831
http://www.ritzhotel.com.br/
http://www.svri.org/forums/forum2017/programme.htm
https://whova.com/whova-event-app/


 
 

 

Parceiros, pesquisadores e colegas viajando para o Fórum SVRI 2017 no Brasil devem apresentar um 
documento de viagem reconhecido (passaporte ou carteira de identidade). Os vistos para entrar no 
Brasil são um requisito para diversos países. É da responsabilidade de cada participante assegurar 
que eles tenham as documentações corretas antes de viajar para o Brasil. 
 
De acordo com o site de serviços de imigração brasileiro, pessoas dos países europeus e sul-
americanos não precisam de um visto para uma estadia turística de 90 dias. Se o seu país está na 
lista dos que exigem um visto, visite uma embaixada brasileira perto de você para se candidatar. 
Você precisa preencher um formulário de pedido de visto on-line e também entrar em contato com 
a embaixada brasileira para mais detalhes sobre como proceder para obter um visto. Uma carta de 
convite para ajudá-lo com o seu pedido de visto está disponível em formato PDF (aqui), caso você 
precise.  
 

5. Voos 
Voos para o Rio de Janeiro, Brasil (com código RIO) variam de acordo com o país e a cidade de onde 
você está saindo. É aconselhável reservar para um voo o mais rapidamente possível, a fim de obter 
preços mais baixos e melhores opções. Por favor, verifique as melhores tarifas online. 
 

6. Transporte 
O translado do aeroporto é cobrado por veículo com condutor de língua inglesa, da seguinte forma: 
 

• Um Ford Fusion acomodando até 3 pessoas no valor de US $80,00 

• Hyundai Azera acomodando até 3 pessoas no valor de US $120,00 

• Mercedes-Benz Sprinter acomodando até 9 pessoas no valor de US $140,00 
 
Para mais informações, por favor contate: Sr. Luiz C. Lemos da Curumim Eco Cultural Tours em 
luiz@curumim.tur.br  ou pelo Telefone: (21) 2524-1005 
 
O Uber opera no Brasil - os participantes precisam ter o aplicativo Uber em seus celulares para solicitar 
os serviços 
 

7. Vacinação e Saúde 
Você deve estar atualizado com todas as suas vacinas antes de viajar.  Em particular, a febre amarela 
é um risco em certas partes do Brasil. A vacina da febre amarela é recomendada para viajantes de 9 
meses de idade ou mais velhos que se deslocam até essas áreas. 
 
Para mais informações sobre a febre amarela, outras questões de saúde no Brasil e requisitos 
adicionais de vacinação visite:https://wwwnc.cdc.gov/travel/destinations/traveler/none/brazil 
 

http://www.svri.org/forums/forum2017/VisaLetter.pdf
http://www.portalconsular.mre.gov.br/estrangeiros/quadro-geral-de-regime-de-vistos
https://en.wikipedia.org/wiki/Visa_policy_of_Brazil#/media/File:Visa_policy_of_Brazil.png
https://scedv.serpro.gov.br/frscedv/indexIdiomaIngles.jsp?lang=eng
http://www.svri.org/forums/forum2017/VisaLetter.pdf
mailto:luiz@curumim.tur.br
https://www.uber.com/en-ZA/cities/rio-de-janeiro/
https://wwwnc.cdc.gov/travel/destinations/traveler/none/brazil


 
 

 

8. Seguro de Viagem 
Por favor, certifique-se de obter um seguro de viagem abrangente antes de viajar. Para ter uma 
assistência em relação ao seguro, fale com o seu agente de viagens. 
 

9. Informações de Segurança 
O Rio de Janeiro tem a reputação de ser uma cidade perigosa.  Nada é mais importante do que você e 
sua segurança - por favor, tome cuidado e seja cauteloso quando se deslocar fora do hotel. Abaixo 
estão algumas dicas de segurança e proteção para você considerar: 
 

• Para garantir uma maior proteção contra roubos, por favor, leve apenas os itens 
necessários ao sair e tente evitar usar joias ou qualquer tecnologia que possa chamar a 
atenção.  

• No caso improvável de alguém tentar roubar você, especialmente se você acredita que 
ele esteja armado, não lute nem tente conversar. Entregue o seu telefone/carteira/bolsa, 
conforme solicitado. Se você fizer isso, é provável que ele leve o seu pertence e 
desapareça rapidamente. Não tente persegui-lo. Não tente lutar ou argumentar, pois é 
quando os roubos podem se tornar violentos. 

• Caso você seja roubado, por favor, encontre uma delegacia de polícia turística ou guarda, 
ou entre em um estabelecimento local e solicite a utilização do telefone para entrar em 
contato com a delegacia de polícia local. Você provavelmente será solicitado a ir 
pessoalmente até uma delegacia de polícia local para preencher um relatório.  

 

10.   Polícia Turística 
Há uma delegacia de polícia especificamente equipada para lidar com crimes cometidos contra 
turistas perto do Sheraton Hotel. Seu endereço é: 
 
Delegacia Especial de Apoio ao Turismo (DEAT), Avenida Afrânio de Melo Franco, 159. Leblon, Rio de 
Janeiro. 22430-060. Telefone: (21) 2332-2924.     
 

11.  Tempo 
O Rio de janeiro vivência um aumento de temperatura em setembro à medida que a temporada de 
inverno chega ao fim, com mínimas de 19°C e máximas de 25°C. Essas duas temperaturas permanecem 
constantes ao longo do mês. Para mais informações, por favor visite: http://www.holiday-
weather.com/rio_de_janeiro/averages/september/  
 

12.   Eletricidade e Tensão 
A tensão no Brasil não é fixa. A corrente elétrica no rio é 110 ou 120 volts, 60 ciclos, corrente alternada. 
Adaptadores de viagem são necessários para determinados dispositivos elétricos. 

http://www.holiday-weather.com/rio_de_janeiro/averages/september/
http://www.holiday-weather.com/rio_de_janeiro/averages/september/


 
 

 

 
No Brasil, os soquetes de energia usados são do tipo N. Veja a imagem abaixo:  
 
 
 

 
 
 

13.   Fusos horários 
O Brasil está localizado em três fusos horários. O tempo em Brasília é o tempo oficial brasileiro (ver 
mapa), UTC -3 horas 
 

14.   Moeda e Troca 
A unidade monetária brasileira é o Real (BRL). As taxas de câmbio estão disponíveis em cada jornal 
diário, seguido pela taxa de câmbio do dólar americano usado em transações de negócio 
internacionais. 
 
Dinheiro e cheques de viagem, especialmente em dólares americanos, podem ser trocados em quase 
todos os bancos, casas de câmbio e hotéis. Todos os principais cartões de crédito são aceitos no Brasil 
e algumas lojas aceitam moeda estrangeira. 
 
Você pode verificar a taxa de câmbio do dia e converter montantes aqui. 

 

15. Idioma 
A língua falada no Brasil é o português brasileiro. O inglês é frequentemente estudado na escola e 
cada vez mais em cursos privados. O inglês substituiu o francês como a segunda língua principal entre 
pessoas instruídas e uma grande parcela da população compreende o espanhol. Leia mais sobre 
idiomas no Brasil aqui. 
 
 
Para mais informações sobre as instalações e serviços para os turistas no Rio, visite o Rio Convention 
& Visitors Bureau 
 

https://www.timeanddate.com/time/map/#!cities=233
https://www.timeanddate.com/time/map/#!cities=233
http://www.xe.com/
http://www.justbrazil.org/brazil-languages.asp
http://www.rcvb.com.br/
http://www.rcvb.com.br/


 
 

 

Para mais informações sobre o Fórum SVRI 2017, por favor visite: 
http://www.svri.org/forums/forum2017/index.htm ou envie um email para svri.forums@mrc.ac.za 

 
Estamos ansiosos para vê-los no Rio! 

 

http://www.svri.org/forums/forum2017/index.htm
mailto:svri.forums@mrc.ac.za

