REDD+ PARA O ESCUDO DAS GUIANAS
6º Encontro de Grupo de Trabalho
Sistemas de MRV de base comunitária no Escudo das Guianas
24-27 Agosto, 2015 Arrowpoint - Guyana

Nota logística
ANTES DE VIAJAR:
Vistos: Por favor, lembre-se que você é responsável por seus aranjos de visto, e lembre-se também de levar os
recibos no caso precisar de reembolso. Participantes deverão verificar essas modalidades de visto com a Embaixada
de Guiana Inglesa mais próxima. Nota-se que os participantes com passaportes de Suriname, França ou Brasil não
precisam de visto para entrar na Guiana Inglesa. Todos os participantes precisam de um passaporte com validade
de, no mínimo, 6 meses.
Na Guiana Inglesa, todo viajante deve pagar uma Taxa de Viagem, melhor conhecida como Taxa de Saída, cada vez
que ela/ele sair do país. Depois do check-in, o passageiro poderá comprar um ticket de Taxa de Viagem/Taxa de
Saída no balcão do Guyana Revenue Authority (GRA) no aeroporto, antes de entrar na área de imigração.
Uma taxa de quatro mil dólares da Guiana Inglesa ($4,000 GYD) ou seu equivalente em US dólares (20USD) será
coletada no Cheddi Jagan International Airport (CJIA), ou $2,500 GYD no Ogle International Airport.
Nota : Participantes viajando pelo Suriname também deverão verificar os requisitos de visto.
Eletricidade: A voltagem é de 110/240 voltas, 50-60 cíclos. Transformadores podem ser utilizados para
aumentar/diminuir a voltagem. Dispositivos elétricos são amplamente disponíveis no Guyana. Recomandamos que
trazem um adaptador. Por favor note que a maioria das tomadas em Georgetown são assim:

Imunização: Georgetown e as áreas costeiras são livres de malária. Consulte um médico para as precauções
necessárias antes de qualquer viagem internacional. Georgetown tem um hospital público e vários outros hospitais
onde pode ser atendido/a. Para mais informações dirige-se a Divisão de Vaccína do Ministério da Saúde do Guyana
ligando para (+592) 226 7338 ou (+592) 226 1366. Por favor note que está responsável por seu própio seguro de
viagem/saúde.
Chegando na Guiana Inglesa, um taxi lhe esperará para lhe levar ao local do evento.
ENQUANTO ESTIVER NO GUYANA:
Hospedagem: Todos os participantes serão hospedados no Arrowpoint Nature Resort, localizado fora de
Georgetown, em Santa Mission Reservation, ao Oeste ao longo do Rio Demerara. Este resort é rústico porém
confortável, e a hospedagem é composta de cinco bungalows de estílo Amerindiano, com 9 quartos, com capacidade
de 4 pessoas cada.
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Os quartos colectivos serão compartilhados entre participantes, e uma distribuição será feita pela equipe do projeto,
por genro. Esta repartição poderá ser alterada caso necessário.
Mais
informações
sobre
o
local
do
evento
http://www.roraimaairways.com/wp/resorts/arrowpoint-nature-resort/

são

disponíveis

em:

Por favor note que não tem Internet em Arrowpoint Nature Resort
Transporte : Arrowpoint Nature Resort é localizado aproximadamente 2 horas do centro de Georgetown, e o
transporte até o local do evento necessita transporte por carro e ao longo do rio. Todos os trechos de e até o
aeroporto (Cheddi Jagan International e Ogle aeroportos) são organizados pela equipe de Arrowpoint e os horários
de transportes serão comunicados em breve aos participantes.
Refeições: Almoços, coffee-breaks e jantares serão fornecido durante o evento, no restaurante de Arrowpoint. Café
da manhã também é incluso. Todas refeições adicionais serão reimbolsadas pelo projeto. Se tem alguma restrição
medical/ética que requere alimentação específica, por favor informe os organizadores do evento antes da viagem.
Local da conferência: O evento será organizado na sala de conferência do Arrowpoint Nature Resort.
Moeda: US dólares são amplamente aceitados (também por taxis e restaurantes). O Dólar Guianense tem a taxa de
cambio flutante de aproximadamente:
USD $1.00 = GYD $198.230
Euro $1.00 = GYD $215,650
Água: A água da torneira não é potável. A água forncedia durante o evento está purificada, assim como o gelo.
Número de contato de emergência: No caso de uma emergência, por favor contacte os serviços de emergência e a
recepção do hotel.Sara e Christelle também são disponíveis para tirar suas dúvidas ou ajudar nas questões
relacionadas ao evento ou a logística:
Policia - 911
Incêndio - 912
Ambulância – 913
Sara Svensson : (+597) 8655 227
Christelle Ndagijimana : (+55) 96 98403 1667
Idioma: O idioma official é o Inglês, a maioria das vezes com um sabor creole. Durante o evento, tradução sera
disponível para Português/ Francês / Inglês.
Fuso horário: UTC−4
ANTES DE PARTIR:
Check-out: A maioria participantes internacionais irá fazer seu check-out no dia 27 de Agosto e pegar o vôo de 13:30
saind do Ogle Internation Airport de Georgetown. Segundo site da Gum Air, o check-in começa as 12:00.
Os participantes são convidados a fazer suas malas no dia 27 de manhã, já que estaremos indo para uma sessão de
campo de manhã e saindo direitamente para o aeroporto depois do almoço. O transporte está organizado pela
equipe de Arrowpoint.
Lhes desejamos uma ótima estadia na Guiana Inglesa.

Page 2 of 2

