Caro(a) Congressista,

Aproxima-se a data de início da 10ª Conferência Luso-Brasileira de Ciência Aberta (ConfOA) e a
Comissão Organizadora Local deseja a todos que irão se deslocar a Manaus, uma boa viagem.
Lembrem-se, ao arrumar sua mala, que Manaus é uma cidade quente e úmida com temperatura
no mês de outubro variando entre a máxima de 35° e a mínima de 28°, já que estamos em pleno
verão amazônico. Por isso, sugerimos o uso de roupas leves e protetor solar. Também
orientamos para que coloque em sua mala um repelente.
O pré-evento da 10ª ConfOA acontecerá no Samsung Ocean localizado na Av. Darcy Vargas,
1200, Parque Dez de Novembro. Este momento do evento foi prospectado para popularizar os
preceitos da ciência aberta para a comunidade em geral. A Samsung, nossa anfitriã, oferecerá
um momento de confraternização logo na sua chegada.
Para os congressistas que irão ficar no Amazon Jungle Palace e estarão hospedados nos hotéis
da rota (Hotel Express Vieiralves, Hotel Adrianópolis All Suites e Hotel Millennium), uma equipe
da Comissão Organizadora Local devidamente identificada irá, a partir das 8h, estar na recepção
de seu hotel para etiquetar sua mala, lhe transportar até o Salão Rio Solimões e tomar as
providências necessárias para que sua bagagem seja levada diretamente para o seu
apartamento no Amazon Jungle Palace. Nossa equipe também disporá uma pulseira em seu
braço para que possamos facilmente lhe identificar e conduzi-lo, após a abertura, para o Porto
de Manaus, onde um barco estará lhe aguardando para leva-lo ao Encontro das Águas e depois
para o Amazon Jungle Palace.
Para aqueles congressistas que forem se hospedar no Amazon Jungle Palace e chegarem depois
das 12h do dia 01 de outubro, a Comissão Organizadora Local disponibilizará um translado do
aeroporto para o píer do hotel. Atente que o ônibus sairá do aeroporto para o píer as 15h.
Ao chegar no Salão Rio Solimões, no dia 1 de outubro, onde será realizada a abertura oficial,
após ganhar nosso caloroso abraço de boas-vindas, observe a sinalização e dirija-se a secretaria
do evento para que possa receber sua credencial. Neste momento, será disponibilizado somente
o crachá.
No dia 2 de outubro, aqueles que irão fazer o day use devem, ao chegar no Amazon Jungle
Palace, seguir a sinalização e, com seu crachá, na Secretaria do Evento que estará instalada no
último pavilhão do hotel, retirar o seu material (pasta, bloco, caneta, etc.). Para os congressistas
que irão se hospedar no local do evento e não tenham feito o credenciamento no Salão Rio
Solimões, é necessário neste dia, se dirigir a Secretaria para fazer o credenciamento.

Aos congressistas que irão fazer uso do day use, orientamos para ficar atentos ao horário de
saída do translado do píer para o hotel e vice-versa. O barco sairá do píer para hotel as 8h
pontualmente e o retorno acontecerá tão logo as atividades do evento sejam encerradas, não
sendo permitida a presença posterior a isto no hotel. Lembre-se de que não haverá translado
em horário diferente ao que está sendo informado. Fique atento com o seu deslocamento até
o píer. Manaus é uma cidade de trânsito intenso. Ao retornar para o píer a Comissão
Organizadora Local providenciou um transporte gratuito que lhe conduzirá para um ponto de
mais amplo acesso a transporte público ou privado.
Para os congressistas que irão ficar hospedado no Amazon Jungle Palace, orientamos atentar
para o agendamento da atividade Focagem de Jacaré diretamente na recepção do hotel bem
como se informar sobre as saídas de barco para Manaus, caso precise deixar o hotel antes de
finalizada a programação. A primeira noite foi reservada para comemorarmos amazonicamente
os 65 anos do IBICT. Prepare-se para emergir em uma caprichosa e garantida diversão. Na
segunda noite nossas tradições se manifestarão por meio de uma festa folclórica regional e na
ultima noite teremos uma festa de despedida.
Informamos que há uma antena de celular instalada próximo ao hotel, mas tanto o sinal de
internet quanto de telefonia móvel não possui amplo alcance.
Pedimos que todos os que forem fazer apresentação, seja oral ou em pôster, que verifiquem
antecipadamente na Secretaria do Evento se está tudo correto para sua exposição. A Comissão
Organizadora Local disponibilizará água mineral no auditório para livre consumo nos horários
entre o coffee break.
Esperamos que aproveite toda a programação especialmente pensada para você e que retorne
para sua cidade com a mais feliz lembrança deste encontro, o qual desejamos que seja
inesquecível.
Comissão Organizadora Local

