REDD+ para o Escudo das Guianas
5º Encontro do Comité Gestor
22-23 Junho 2015
Paramaribo, Suriname

Nota de viagem para os participantes

Parceiros

ANTES DE VIAJAR:
Vistos: Por favor, lembre-se que você é responsável por suas modalidades de visto, e lembrese também de levar os recibos no caso precisar de reembolso. Participantes deverão verificar
essas modalidades de visto com a Embaixada do Suriname mais próxima. Todos os
participantes precisam de um passaporte com validade de, no mínimo, 6 meses.
Participantes Brasileiros e Guianeses não precisam de visto, mas cidadões Franceses serão
convidados a comprar uma carta de turismo ao chegar no aeroporto internacional (USD 25.ou EUR 20,-) para entrada única e válida por um máximo de 90 dias.
Eletricidade: A eletricidade no Suriname é em media 127 volts, 60 ciclos. No caso seu
aparelho precise de uma voltagem diferente, recomendamos trazer um adaptador. Por favor
note que um adaptador pode ser útil de qualquer forma, já que existem dois tipos de
tomadas em Paramaribo e alguns predios só tem um tipo disponível. Os tipos mais comuns
são os seguintes:

Saúde: É recomendado consultar um medico para as precauções necessárias antes de viajar.
As doenças seguintes são endêmicas:
 Febre amarela
 Malária
 Hepatite B
 Dengue
 Chikungunya

Seguro saúde: O projeto REDD+ para o Escudo das Guianas/ONF/ONFI declina qualquer
responsabilidade por seguros médico, acidente ou desabilidade, para compensação por
morte ou deficiência, por perda ou danos a propriedade pessoas e por quaisquer perdas que
possam ocorrer durante o periodo de viagem ou de participação. Neste contexto, é
fortemente recomendado que os participantes contratem um seguro internacional medico,
accidente ou de viagem para o periodo de participação, antes de viajar.
Clíma: O Suriname tem um clíma tropical húmido com estações secas e chuvosas. A estação
chuvosa curta acontece em Dezembro e Janeiro, a estação chuvosa maior entre Abril e Julho.
Ao longo do ano, a temperatura média diurna varia entre 21 e 32ºC, com uma humidade
relativa média de 90%.

Chegando no Suriname: Se for viajar de avião, alguém lhe estará esperando no aeroporto
com essa placa para lhe conduzir até o hotel:

ENQUANTO ESTÁ NO SURINAME:
Hospedagem: Estaremos hospedados no Ramada Princess Hotel, onde poderá encontrar uma
piscine, restaurants, academia e outras facilidades:
RAMADA PARAMARIBO PRINCESS HOTEL
19 Kleine Waterstraat, Paramaribo, 000000 SR
Phone: +59 74 24160
Fax: +59 74 21946

Refeições: Almoços e coffee-breaks serão fornecidos durante o evento. O café da manhã está
incluso para os participantes internacionais hospedados no hotel. Na noite do 23 de Junho,
um jantar social será organizado para os Membros do Comité Gestor. Todas as refeições
adicionais serão reembolsadas por díarias.
Local da conferência: A conferência irá acontecer na Sala de Conferência do Ramada
Princess.
Moeda: A moeda principal utilizada é o Dólar Surinamense, mas Dólar US é aceitado por
alguns comerciantes. O Dólar Surinamense tem a taxa de câmbio flutuante de:
USD $1.00 para SRD $3,240
EUR $1.00 para SRD $3.543
Existem bancos com distribuidores aceitando cartões de crédito internacionais assim como
lojas de câmbio em Paramaribo.
Cartão de Crédito: Por favor note que não todos os bancos aceitam cartões de crédito
internacionais. Porém, os principais cartões de crédito e travelers cheques são aceito pela
maioria dos hoteis, restaurants, agências de locação de carro e de turismo. Cartões com o
logo CIRRUS e/ou VISA podem ser utilizados em qualquer banco RBC no Suriname.
Água: Água da torneira é segura em Paramaribo, e potes e garrafas de água serão
disponibilizados durante o encontro.

Número de contato de emergência: No caso de uma emergência, por favor contacte os
serviços de emergência e a recepção do hotel. Marie, Mathieu, Sara e Christelle também são
disponíveis para tirar suas dúvidas ou ajudar nas questões relacionadas ao evento ou a
logística:

Policia - 115
Incêndio - 110
Ambulância – 113
Marie Calmel: (+594) 694 431 946
Mathieu Rahm: (+594) 694 386 160
Sara Svensson : (+597) 8655 227
Christelle Ndagijimana : (+55) 96 98403 1667
Idioma: O idioma official no Suriname é Holandês, mas a maioria das pessoas também falam
Inglês e Sranan Tongo. Durante o evento, tradução sera disponível para Português / Francês /
Inglês / Holandês.
Fuso Horário: UTC−3
Segurança: Use das mesmas precauções de segurança que em qualquer cidade ou ambiente
desconhecido. A maioria das áreas é segura, a pé durante o dia e de taxi durante a noite. Por
favor verifique com o pessoal do balcão da recepção do hotel para mais conselhos. Iremos
fornecer transporte do aeroporto e para lugares relevantes.
ANTES DE PARTIR:
Transporte até o aeroporto: A maioria dos membros do Comitê Gestor irá fazer seu checkout no dia 26 de Junho e pegar um vôo do Johan Adolf Pengel International Airport ou do
Zoog en Hoop Airport. Para todos os participantes, organizaremos transporte até o aeroporto
com o apoio do Ramada Princess Hotel.
Checkout: A maioria dos participantes internacionais pegará o vôo SLM de 01:30 (até Caiena
e Belém) ou ás 16:30 (até Georgetown). Segundo o site de SLM, o check-in para esse vôo abre
as 22:30 e fecha as 23:30.
Vôos de volta: Por favor confere antes de sair do hotel que está com todos os
tickets/documentos necessários para a sua viagem de volta.
Esperamos que aproveite sua estadia em Paramaribo.

