Teremos muito prazer em lhes receber no XX Congresso da Associação
Interamericana da Propriedade Intelectual, que será realizado no Rio de Janeiro, de
25 a 28 de novembro de 2018.
Resumimos abaixo alguns detalhes úteis e importantes para vocês:
LOCALIZAÇÃO DO CONGRESSO
O Congresso ASIPI RIO 2018 será realizado no Centro de Convenções Windsor
Oceânico, localizado no bairro da Barra da Tijuca, a 2 minutos a pé da praia, bares e
restaurantes. O Centro de Convenções e o Expo Center formam um grande
complexo com o Windsor Oceânico Hotel e o Windsor Barra Hotel. Ambos os hotéis
oferecem piscina ao ar livre e vista para o Oceano Atlântico. O Windsor Barra Hotel
está localizado próximo ao Parque Nacional da Floresta da Tijuca e a 50 minutos
do Aeroporto Internacional Antônio Carlos Jobim ou Galeão.
HORÁRIO
O Brasil tem vários fusos horários, no entanto, o horário padrão do Brasil é de 3
horas mais cedo que o GMT e de 2 horas antes, no horário de verão (de novembro a
fevereiro).
CLIMA
Novembro é o último mês da primavera no Brasil, portanto, estamos quase no
verão. A temperatura média varia de 25 a 30 graus Celsius e pode ocasionalmente
ocorrer chuvas passageiras. Recomendamos aos participantes que tragam roupas
leves, pois existe um potencial de umidade elevado. Use protetor solar.
ROUPA
O clima do Brasil varia de tropical no Norte a temperado no sul. Em todo o país, no
entanto, a roupa mais adequada é a mais leve e informal. No Congresso, o traje
oficial é o social.

IDIOMA
O idioma oficial é o português. O inglês e o espanhol também são falados,
especialmente nas grandes cidades, mas o mais parecido como um segundo idioma
é o espanhol, com o qual você geralmente se pode fazer entender.
ALIMENTOS E BEBIDAS BRASILEIRAS
Os pratos mais comuns incluem várias carnes vermelhas e brancas, saladas, farofa,
arroz e o tradicional feijão preto brasileiro, muitas vezes, servidos em
churrascarias rodízios e buffets completos, em que você pode comer de tudo. O
Brasil também tem muitas variedades regionais da culinária.
Feijoada e Caipirinha: prato nacional do Brasil. A feijoada foi inicialmente uma
comida de um homem pobre, feita com os restos de qualquer animal. Embora
existam inúmeras variações regionais, a feijoada é essencialmente um guisado de
feijão (feijão é a palavra para os grãos pretos) com orelhas, caudas, pés, carne de
porco, nariz de porco, bacon, costela, linguiça, salsicha e / ou carne salgada. Às
vezes, há vegetais, mas, mais frequentemente, é carregada com carne e servido
com arroz, farofa (farinha de mandioca torrada), repolho picado e rodelas de
laranja. Para acompanhar, não há nada como uma caipirinha, uma bebida feita com
cachaça (também pode ser feita com vodka), limão, açúcar e gelo.
Outro exemplo é a cozinha baiana, incluindo pratos, tais como: vatapá (camarão,
óleo de peixe, leite de coco, pão e arroz), sarapatel (fígado, coração, tomates,
pimentões, cebolas e molho). Do Rio Grande do Sul, um prato típico é o churrasco.
Da Amazônia, o Tacaca (caldo grosso com camarão e alho).
MOEDA
A moeda brasileira é o REAL. As cédulas de REAL são de: 100, 50, 10, 5 e 2; Moedas
de: 1,00 real; 50 centavos, 25 centavos, 10 centavos e 5 centavos. Em geral, as
agências de câmbio aceitam a troca de uma grande variedade de moedas
estrangeiras, no entanto, recomendamos que você traga dólares americanos, já que
o câmbio é mais fácil do que qualquer outra moeda.
ELETRICIDADE
A corrente elétrica na maior parte do Brasil é de 110v. Embora muitos hotéis
disponibilizem adaptadores, se necessário. Sugerimos trazer seus próprios
adaptadores de viagem.

Modelo de plugue brasileiro

SEGURANÇA
Como em qualquer centro urbano, dicas universais de segurança se aplicam
durante sua estada no Rio de Janeiro: cuide de suas malas e carteiras, não use joias
quando for andar pelas ruas, evite andar sozinho (a) e dar um mergulho no mar à
noite. Atente para a sua intuição. Para transportes, baixe os aplicativos Uber e 99
Taxi. Não recomendamos excursões a favelas e banhos noturnos na praia.
VISTOS
Criadas para ajudar os participantes a atender aos requisitos administrativos em
determinados países, cartas-convite oficiais podem ser fornecidas para o visto de
entrada ou para outros fins, mediante solicitação - aguarde o tempo necessário
para esse procedimento. Observe que essas cartas não comprometem o Comitê
Organizador a qualquer tipo de apoio financeiro, acordo de acomodação ou
garantia de solução de problemas de visto de entrada. Por favor, note que as
cartas-convite só serão emitidas pelo Comitê Organizador, uma vez que o
participante tenha se registrado. Portanto, você deve preencher o formulário de
registro o mais rápido possível, para obter seu visto a tempo para o Congresso. É
estritamente recomendável que os participantes cumpram todos os requisitos
legais para garantir a entrada no Brasil. Além de um passaporte válido, um visto de
entrada também pode ser necessário. Os vistos são necessários apenas para
visitantes que vêm de países que exigem vistos para cidadãos brasileiros. Segundo
o Ministério das Relações Exteriores, cidadãos dos seguintes países não precisam
de visto:

É muito importante informar que o governo brasileiro pode alterar essas
condições diplomáticas sem aviso prévio. - POR FAVOR, CONSULTE O CONSULADO
BRASILEIRO MAIS PRÓXIMO NO SEU PAÍS.
eVISAS
O visto eletrônico da República Federativa do Brasil é um novo requerimento de
visto que é feito pela Internet, em que cidadãos australianos, japoneses,
canadenses e americanos podem solicitar a entrada no território brasileiro. Por
favor, visite o site: http://www.vfsglobal.com/brazil-evisa/

SAÚDE
Não há requisitos obrigatórios para entrada no Brasil. Recomenda-se tomar
precauções contra a febre amarela, poliomielite, febre tifoide e malária. Sugerimos
que você entre em contato com o Consulado Brasileiro mais próximo para obter
informações atualizadas.
Recomenda-se que você seja coberto por seguro de saúde abrangente.
Atenção: Se você entrar no Brasil pelo Peru, pelo Equador ou pela Colômbia, você
deve apresentar um certificado atualizado de vacinação contra a febre amarela
para controle de passaporte.
Dieta local: É aconselhável tomar precauções contra doenças intestinais, caso não
se adapte à mudança na dieta. Não é recomendado beber água da torneira,
especialmente nas áreas rurais, devido a uma possível contaminação. Limite sua
ingestão de água ao produto engarrafado. A despeito de a água chegar às grandes
cidades, tratada, recomendamos que você beba água mineral, considerando que os
produtos químicos são diferentes dos que você está acostumado,
VACINAS
O governo brasileiro exige o Certificado Internacional de vacinação contra febre
amarela para turistas que visitaram nos últimos três meses ou que vêm desses
países:

Você deve obter o seu certificado em um centro oficial de vacinação contra a febre
amarela, como designado pelos respectivos departamentos de saúde estatal de sua
cidade e / ou país que administra as vacinas contra a febre amarela, fabricadas

com a aprovação da Organização Mundial da Saúde. Também recomendamos a
vacina para todos os brasileiros, estrangeiros ou turistas que pretendam visitar
esses estados brasileiros:

P.S.: A vacinação contra a febre amarela deve ser aplicada com pelo menos dez (10)
dias antes da sua viagem.
INFORMAÇÃO DE IMIGRAÇÃO
Ao chegar no Rio de Janeiro, você receberá um formulário de imigração que deverá
ser preenchido e, dependendo do seu país de origem, um formulário adicional da
alfândega. Depois de entregá-lo ao oficial, ele ficará com uma cópia do formulário e
você ficará com a outra cópia. Lembre-se: é absolutamente essencial manter este
formulário guardado, pois você terá que apresentar um recibo ao sair do país!
AEROPORTO
No saguão de desembarque do Galeão existem vários caixas eletrônicos de
diversos bancos e casas de câmbio, onde é possível comprar Reais com cartões de
crédito, ou de débito ou ainda trocar dólares norte-americanos pela moeda local.
Há um balcão de informações Riotur (stand), onde você pode encontrar o guia útil
“Guia do Rio", disponível em inglês e português, com mapas e listas de onde visitar.
Você também encontrará estandes de Agências de reservas de hotéis.
TRANSPORTE
Táxis, UBER, Cabify e 99 Taxi estão disponíveis no Rio. Para evitar atrasos,
recomendamos que providencie um “transfer” de ida e volta para o aeroporto com
o Grupo T & C
(https://www.net-expert.com/followuptour/img/eventos/67_transfer_en.pdf).
Se você ainda não reservou seu transfer para o aeroporto, faça isso agora. As
reservas devem ser feitas 24 horas antes da chegada. Se você fez uma reserva,
procure a pessoa que tem uma placa com seu nome, fora do terminal.
COMPRAS
Como para a alimentação, em um país do tamanho do Brasil, existem muitas
possibilidades e locais para compras. Na maioria das grandes cidades, os
shoppings ficam abertos até mais tarde (22h), enquanto as lojas de rua fecham às

19h. Artesanatos de boa qualidade estão disponíveis em mercados ao ar livre, que
são lugares coloridos e divertidos para os turistas visitarem.
REGISTO DO CONGRESSOS E HORÁRIO DE ABERTURA DAS PALESTRAS
Data

Credenciamento

Palestras

Sábado, 24 de novembro

10:00 às 18:00 horas

Domingo, 25 de novembro

8:00 às 20:00 horas

19:00 às 23:30 horas

Segunda-feira, 26 de novembro

8:00 às 17:30 horas

8:00 às 18:00 horas

Terça-feira 27 de novembro

8:30 às 13:30 horas

8:30 às 13:30 horas

Quarta-feira, 28 de novembro

8:30 às 18:00 horas

8:30 às 17:00 horas

IMPORTANTE:
Os crachás de identificação devem ser usados em todos os momentos, incluindo
eventos sociais. Os crachás serão verificados para a admissão em todos os eventos.
Secretaria Geral da ASIPI
A Secretaria Geral está localizada no foyer do 3º andar.
CERTIFICADOS DE ASSISTÊNCIA
A Secretaria-Geral fornecerá/disponibilizará os certificados de participação por email, após o término do Congresso.
FOTOGRAFIA E FILMAGEM
Os participantes são informados que os segmentos do Congresso serão filmados ou
fotografados para os procedimentos do Congresso. A autoridade apropriada tem
legitimidade para publicar, mediante a permissão. Se você não deseja ser filmado
ou fotografado, informe ao operador e se afaste do alcance das câmeras.
REDES SEM FIO
Haverá Wi-Fi disponível nas salas de reunião, na área de exposição e na área de
networking do Windsor Oceânico Hotel Convention Center.

