
 
 

INFORMAÇÕES GERAIS 
 
 

1) Anfitrião      
   
Banco Central do Brasil  

 
 

2) Local do evento 
Porto Bay Rio Internacional Hotel 
Avenida Atlântica, 1500 - Copacabana 
Rio de Janeiro (RJ) 

 
 

3) Coordenação: 
 
Banco Central do Brasil 
Deinf/Gabin 
Haroldo Jayme Martins Froes Cruz 

  Tel.: (+55 61) 3414-2120 
  E-mail: haroldo.jayme@bcb.gov.br 
 
Deinf/Gabin 
José Félix Furtado de Mendonça 

  Tel.: (+55 61) 3414-2120 
  E-mail: felix@bcb.gov.br 

 
  Administrativa e Logística 
  Luiz Gonzaga Soares Dutra Neto 
  Tel.: (+55 21) 2189-5469 

   Cel.: (+55 21) 9350-3859 
  E-mail: dutra.neto@bcb.gov.br 

 
 

4)    Idioma 
  Português  
 
 

5)    Clima  
O clima em maio é agradável, a temperatura varia 
de 21º C a 27º C. 

 
 

6)   Hotéis 
 Recomendamos os seguintes hotéis: 
 

PORTO BAY RIO INTERNACIONAL HOTEL 
Avenida Atlântica, 1.500 – Copacabana 
Rio de Janeiro (RJ) 
Tel.: (+55 21) 2546-8000 
Fax: (+55 21) 2542-5443 
 E-mail: reservas@portobay.com.br 
http://www.portobay.com 

  
Tarifa especial do hotel do evento: 
Mencionar o evento para obter tarifas especiais. 
 

 

 

 

 

 
ROYAL RIO PALACE 
Rua Duvivier, 82 - Copacabana 
Rio de Janeiro (RJ) 
Tel.: (+55 21) 2122-9292 
Fax: (+55 21) 2122-9293  
E-mail: reservas@royalrio.com 
http://www.royalrio.com 
 

REAL PALACE HOTEL 
Rua Duvivier, 70 – Copacabana 
Rio de Janeiro (RJ) 
Tel.: (+55 21) 2101-9292 
Fax. (+55 21) 2101-9293 
E-mail: reservas@realpalacehotelrj.com.br 
http://www.realpalacehotelrj.com.br 

 

MIRASOL COPACABANA 
Rua Rodolfo Dantas, 86 - Copacabana  
Rio de Janeiro (RJ) 
Tel.: (+55 21) 2123-9292 
Fax: (+55 21) 2542-8161 
E-mail: reservas@mirasolhotel.com.br         
http://www.mirasolhotel.com.br 
 
 
Os participantes são totalmente responsáveis por 
sua hospedagem e devem contatar diretamente os 
hotéis para fazer suas próprias reservas. As 
reservas dependem de disponibilidade. Importante 
confirmar tarifas, impostos e a inclusão de café da 
manhã. 
 
 

7)   Moeda e câmbio 
a) A moeda local é o Real (R$) e o tipo de câmbio 

é variável; 
 

b) O câmbio de moeda pode ser feito em lojas no 
aeroporto e nos hotéis. Somente alguns hotéis 
aceitam o pagamento em USD. Para sua 
referência, o câmbio em 27 de abril foi 1USD = 
1,5705 reais. Mais informações podem ser 
obtidas em:  http://www.bcb.gov.br; 

 
c) A maioria dos cartões de crédito é aceita nas 

lojas, hotéis e restaurantes. 
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INFORMAÇÕES GERAIS 
 
 

8) Informações adicionais 
 

a) No Rio de Janeiro a voltagem é 110 V; 
 
b) Informação sobre visto pode ser obtida no: 

http://www.mre.gov.br/ingles/consular_service/fo
reigners.asp; 
 

c) Imunização sanitária – Passageiros que 
recentemente visitaram alguns países, inclusa a 
maioria dos países latino-americanos (favor 
revisar a página na web da Embaixada do Brasil 
no seu país), podem ser obrigados a apresentar 
seu certificado internacional de vacinação, 
indicando ter sido vacinado contra a febre 
amarela, com risco de que não seja permitida 
sua entrada no avião na sua origem ou seu 
ingresso no Brasil.     
A vacina contra febre amarela deve ser 
inoculada ao menos 10 dias antes da viagem, o 
que pode ser comprovado com seu Certificado 
Internacional de Vacinação. Uma dose protege 
por 10 anos. Aqueles que se vacinaram há mais 
de 10 anos necessitam somente uma dose de 
reforço que o protege prontamente; 

 
 
 
 
 
d) Recomendamos confirmar seu voo de regresso 

antes da sua saída do país; 
 
e) O transporte do aeroporto aos hotéis será de 

responsabilidade do Banco Central do Brasil. 
Para tanto, os participantes deverão informar, 
com a maior brevidade possível, o número do 
voo e as datas e horários de chegada e partida, 
de forma que os respectivos traslados possam 
ser providenciados em tempo hábil; 

 
f) Não haverá transfer de outros hotéis para o 

Porto Bay Rio Internacional Hotel; 
 
g) O Banco Central do Brasil oferecerá um 

coquetel de boas-vindas em 17 de maio, às 
20h; 

 
h) O Banco Central do Brasil será responsável 

pelos almoços e  coffee breaks durante o 
evento. 
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