
  
 

 

Projeto REDD+ para o Escudo das Guianas 

Workshop regional em Tonka Island, Suriname, 29 de Setembro a 2 de Outubro 2015 

"Melhorando o compartilhamento do conhecimento sobre a identificação das espécies de 

árvores no Escudo das Guianas" 

www.reddguianashield.com  

Nota logística 

Checklist para participantes internacionais – não se esqueça de: 

 Visto/carta turística para o Suriname (verificar com a Embaixada ou Consulado do Suriname 
mais perto) 

 Passaporte válido para 6 meses no mínimo (requisito para entrar no Suriname) 
 Passagens e detalhes da viagem (enviados pelos organizadores por email) 
 Seguro de saúde/viagem (não fornecido através do projeto) 
 Vaccinação se necessário (não fornecido através do projeto) 

 

Chegando no Suriname (participantes internacionais):  

A maioria dos participantes internacionais irão chegar no Aeroporto Johan Adolf Pengel International, 

localizado em Zanderij (aproximadamente 45min – 1 hora de viagem do centro de Paramaribo). 

Viajantes da Guiana Inglesa irão chegar no Aeroporto Zorg en Hoop, e os chegando da Guiana Francesa 

irão viajar de carro até Paramaribo. Todos serão esperados no aeroporto ou na fronteira pela empresa 

de transporte Cay’s Services (número de telephone (+597)8577533/8286348 ) e levados até o hotel.  

Por favor note que para alguns participantes internacionais, um visto ou carta turística (o preço da 
carta turística é de 20 EUR/25 USD) é necessário para entrar no país. Deve ser comprado na Embaixada 
ou Consulado do Suriname mais perto, ou no aeroporto ao chegar no país.  

Hospedagem em Paramaribo (participantes internacionais):  

A maioria dos participantes internacionais irão chegar no Suriname no 28 de Setembro, o que significa 

passar uma noite em Paramaribo antes da partida até Tonka Island. Uma parte do grupo também irá 

ficar na noite do 2 a 3 de Outubro. Hospedagem foi reservada para os interessados no Greenheart 

Hotel, Costerstraat 68, Paramaribo (http://www.greenheart-hotel.com/en). Café da manhã é incluido 

no hotel, mas outras refeições deverão ser auto-organizadas em Paramaribo até o inicio do evento. Um 

valor fixo será reembolsado através do projeto, via perdiems distribuidos por Mathieu Rahm da ONF 

Internatioanl (ONFI) assim que encontrarem com ele.  

Viagem até Tonka Island (todo mundo): 

Tonka Island é localizada no distrito de Brokopondo, Suriname, algumas horas de viagem ao sul de 
Paramaribo (2 horas de ônibus e 1 hora de barco). O grupo irá sair do Greenheart Hotel, Costerstraat 
68 na Terça-feira 29 de Setembro. Os participantes do Suriname precisam ir até o hotel para sair 
juntamente ao resto do grupo. Por favor esteja pronto na frente do hotel no 29 de Setembro, as 8:30 
para partida as 09:00 em ponto.  

http://www.greenheart-hotel.com/en


  
 

 

Hospedagem e facilidades em Tonka Island: 

Tonka Island (aproximadamente 100 ha) existe desde os anos 1960s, quando o 
reervatório Brokopondo (oficialmente chamado Professor Doctor Ingenieur W. J. van 
Blommestein Meer) foi criado construindo a barragem Afobaka. Tonka Island, 
coberto principalmente por floresta tropical primária, manteve-se acima da água 
quando o reservatório inundou a floresta e povoados ao redor. Hoje a ilha é um 
centro educativo, um lugar turístico e uma trilha de espécies de árvores, fundado 
pelo botânico Surinamense Frits van Troon e mantido pela sua família. Terá tempo 
para conhecer a natureza da ilha, passear pela floresta e aproveitar a água (mas cuidado com as 
piranhas, não tome banho se tiver ferridas).    

O nosso grupo ficará hospedado em duas casas com hospedagem coletiva, com 3 a 6 camas por 
quarto. Poderá escolher uma cama no quarto que preferir. Se prefere dormir do lado de fora em uma 
rede, por favor leve a sua. Cada cama é equipada com um traveseiro, um mosquiteiro e lençoís, mas 
por favor leve suas toalhas e shampoo/sabonete. Não tem ventilador nem ar condicionado na casa, 
mas o vento geralmente fornece uma temperatura confortável. Uma das casas tem 2 chuveiros e 2 
banheiros, assim como uma sala de jantar onde as refeições serão servidas. A outra casa tem um 
espaço do lado onde tem banheiros e chuveiros. 

O encontro em si irá acontecer embaixo das árvores e/ou em uma outra casa perto, também sem 
ventilador nem ar condicionado, por isso leve roupas adequadas. A eletricidade é fornecida via 
gerador. Serviços de tradução serão fornecidos para Inglês/Português/Francês. A ilha tem cobertura 
de telefonia mas não tem internet/wifi.  

Refeições em Tonka Island:  
Todas as refeições e coffee breaks serão fornecidos durante a estádia em Tonka Island. Água potável 
será disponível a todo momento. Se tem uma dieta especial por razões médicas/éticas, por favor 
informe a equipe do projeto com antecedência. Não tem nenhuma loja disponível na ilha.  

Lista sugerida: 

 Toalhas 
 Lanterna 
 Repelente 
 Protetor solar, óculos de sol e chapéu 
 Roupa de chuva (o barco não é coberto) 
 Caderno e canetas 
 Notebook (opcional) e adaptador se necessário (*) 
 Roupa de banho, rede, etc para tempo de lazer (opcional)  
 Roupas (adaptada ao clima, não precisa ser muito formal) 
 Outros 

(*) Electricidade no Suriname é 127 volts, 60 ciclos. Dois diferentes tipos de tomadas são utilizados no 
Suriname e em alguns lugares somente um está disponível (ver imagem)  

Mais informação:  

Se tiver perguntas sobre a logística não respondidas aqui, fique a vontade para perguntar a Sara 
Svensson de ONF International - sara.svensson@onfinternational.org, telefone (+597)8655227.  


