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NOTA INFORMATIVA 
 

Consultas com ONGs e ACNUR na América do Sul: 
 “Solidariedade em ação no caminho para o Fórum Global sobre os Refugiados” 

 

– 21 e 22 de Novembro de 2019 –  
Fundação Casa de Rui Barbosa, Rio de Janeiro, Brasil 

1. DATAS, HORA E LOCAL 

• Datas e hora: 21 e 22 de Novembro de 2019 (09:00 - 18:30 hrs) 
• Local: Fundação Casa de Rui Barbosa no Rio de Janeiro, Brasil 

 
Mapa com localização da Fundação Casa de Rui Barbosa  

• Endereço: R. São Clemente, 134 - Botafogo, Rio de Janeiro - RJ, 22260-002 

 
Para mais informações entre no site www.unhcr.org/americas-regional-consultations 

2. CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO PARA ONGs E ORGANIZAÇÕES DO SETOR PRIVADO 

As organizações que participarão se enquadrarão nos seguintes critérios: 
 

• Organizações que trabalham diretamente com solicitanted de refugio, refugiados, deslocados 
internos e apátridas nas Américas. 

• Organizações dispostas a trocar boas práticas e experiências relacionadas  situações globais, 
regionais e específicas dos países. 

• Organizações  que pretendem fazer compromissos substanciais ao Fórum Global sobre 
refugiados, sendo esses compromissos noves, inovadores e que causem impacto.  
 

Nota:  
1) Preferência será concedida aos parceiros locais. As organizações dirigidas por 
refugiados são incentivadas a se inscrever. Será dada prioridade às organizações que 
fizerem compromissos novos, inovadores e de impacto, feitos em parceria com outros 
setores (ou seja, através de promessas conjuntas com outras partes interessadas, como 
o setor privado ou governos, por exemplo). 
2) Busca-se diversidade na formulação de contribuições. 
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3. INSCRIÇÃO 

• Registro: Um formulário de registro deve ser preenchido para cada participante, usando o 
seguinte link: https://forms.gle/yhbwrQMHdGDhn3hr9 

• Prazo para inscrição: 1º de novembro. Exceções podem ser feitas caso a caso, caso o prazo 
não seja cumprido. 

 

• Todos os participantes devem se registrar para ter sua participação reconhecida e 
serem incluídos na lista de participantes. 

• Após o preenchimento do formulário de inscrição e a aprovação da participação do 
ACNUR, os participantes receberão uma confirmação de inscrição. Por favor, traga 
a confirmação da inscrição e seu passaporte no primeiro dia do evento.

5. ACESSIBILIDADE 
 

• Para permitir que pessoas com deficiência participem plenamente das consultas, quaisquer 
solicitações específicas para a prestação de serviços de acessibilidade podem ser feitas entrando 
em contato diretamente com o escritório do ACNUR no país o quanto antes. Pedidos atrasados 
serão atendidos na medida do possível. 

 
6.  CRACHAS E DISPOSIÇÕES DE ASSENTO 

• Cada participante receberá um crachá, que deve ser usado durante todo o período das consultas 
para identificação e acesso adequados às instalações. Estes devem ser coletados no primeiro 
dia do evento na área de boas-vindas. 

• A organização dos assentos nas sessões é informal. 

7. INTERPRETAÇÃO 

• A interpretação simultânea será fornecida em espanhol, português e inglês para todas as 
sessões. 

8. DOCUMENTAÇÃO 

• Durante a consulta com as ONG e o ACNUR na América do Sul não serão distributidos 
documentos impressos. 

• Todos os documentos estarão disponíveis on-line antes das consultas no site do ACNUR em 
www.unhcr.org/americas-regional-consultations. 

9. LANCHES E BEBIDAS 

• Lanches e bebidas serão fornecidos aos participantes durante o almoço nos dois dias das 
consultas. 
 
 

10. RECEPÇÃO 

• Todos os participantes são convidados a participar de uma recepção na noite de quinta-feira 
21 de novembro. Mais detalhes serão fornecidos posteriormente. 
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11. VISTOS 
 

• Se for necessário um visto, você deve obtê-lo em seu país antes da sua partida. 
• Se precisar de assistência, entre em contato com o escritório do ACNUR em seu país. O ACNUR 

só ajudará no visto mediante solicitação especial. O ACNUR não poderá ajudá-lo com questões 
de visto de última hora. 

• Informações sobre vistos: http://www.brazil.gov.br/about-brazil/coming-to-brazil 

12. VACINAS 

• Observe que o Brasil pode solicitar vacinas especiais contra a febre amarela ao entrar ou 
sair do país. A obtenção de vacinas será de sua responsabilidade. Se necessario, você poderá 
entrar em contato com o escritório do ACNUR em seu país, que o ajudará na organização de 
sua viagem. 

13.  VIAGEM E ESTADIA 

Cabe aos participantes organizar sua viagem e acomodação no Rio de Janeiro.  
 
Como chegar à Fundação Casa de Rui Barbosa? 
 

• Do aeroporto (Aeroporto do Rio de Janeiro RJ Santos Dumont):  
o De Carro: aproximadamente 20 minutos 
o De bonde/Metrô: L1 > L1/L4 ou L2 (aproximadamente 30 minutos)  

o Primera parada (partida): Santos Dumont 
o Parada Final (chegada): Botafogo 

 
• Do terminal de ônibus (Rodoviaria Novo Rio): ccc 

o De Carro: aproximadamente 20 minutos 
o By Bus: caminhe para pegar o ônibus 1750D ou 2750D (aproximadamente 42 minutos)   

o Primera parada (partida): Via Binário do Porto próximo ao 414 
o Parada Final (chegada): BRS 1,2,3,I - Rua São Clemente próx 

 
• Da estação ferroviária (Central do Brasil): 

o De carro: aproximadamente 16 minutos 
o De bonde/Metrô: L1/L4 ou L2 (aproximadamente 23 minutos)  

o Primera parada (partida): Central 
o Parada Final (chegada): Botafogo 

   
* Os táxis também estão disponíveis na cidade. 
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Onde ficar no Rio de Janeiro?  
Chamamos sua atenção para o fato de que você deve reservar seu próprio alojamento. Uma lista de 
hotéis próximos é fornecida abaixo. 
 

HOTEL ESTIMATIVA DE PREÇOS POR 
NOITE 

Hotel Ibis Styles Rio de Janeiro Botafogo 
R. São Clemente, 30 - Botafogo, Rio de Janeiro –  
RJ, 22260-000 
Tel: (21) 3166-9240 
https://goo.gl/maps/wrgNSiMfxEeXgbZx5  

U$S 69 

Ibis Rio de Janeiro Botafogo 
R. Paulino Fernandes, 39 - Botafogo, Rio de Janeiro –  
RJ, 22270-050 
Tel: (21) 3515-2999 
https://goo.gl/maps/nj5gPmFGLwBuENwL6  

U$S 44 

Novotel RJ Praia de Botafogo 
Condomínio do Edifício Praia de Botafogo - Praia de 
Botafogo, 330 - Botafogo, Rio de Janeiro - RJ, 22250-040 
Tel: (21) 2187-9999 
https://goo.gl/maps/pe2GrEjX3qfAZMYW6  

U$S 73 

Ibis budget RJ Praia de Botafogo 
Praça Joia Valansi, 24 - Botafogo, Rio de Janeiro –  
RJ, 22250-210 
Tel: (21) 2156-6999 
https://goo.gl/maps/qPCrCC5g653upTBGA  

U$S 39 

Yoo2 Rio de Janeiro 
Praia de Botafogo, 242 - Botafogo, Rio de Janeiro –  
RJ, 22250-040 
Tel: (21) 3445-2000 
https://goo.gl/maps/zoKsDY3FKD5qwU9z8  

U$S 90 

 

14. AVALIAÇÃO 

• Avaliações do evento estarão disponíveis no site do ACNUR após a conferência. O site será 
comunicado posteriormente. 

• Sua opinião importa! Pedimos que você preencha a avaliação para permitir os ajustes 
necessários e continue a atendê-lo da melhor maneira possível. 
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15. TOMADAS DE ELETRICIDADE E TENSÃO NO BRASIL 
 

• Para o Brasil, existem dois tipos de tomadas: 
o Tipos C e N (veja a figura) 

•  Brasil opera com tensão de alimentação 127 / 220V e 60Hz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16. RECURSOS ÚTEIS 
 
Links Úteis: 

• Fundação Casa de Rui Barbosa: http://www.casaruibarbosa.gov.br/  
• Site de consultas oficial: www.unhcr.org/americas-regional-consultations 
• Informações sobre vistos: http://www.brazil.gov.br/about-brazil/coming-to-brazil 
• Informações sobre vacinas: 

 https://wwwnc.cdc.gov/travel/destinations/traveler/none/brazil 
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