
Informações - XVIII Curso Internacional de Medição de Descarga Líquida 

em Grandes Rios 

 

Prezado(a) participante, 

Seguem algumas informações acerca do XVIII Curso Internacional de Medição de Descarga 

Líquida em Grandes Rios: técnicas de medição que ocorrerá nos dias 22 a 31 de agosto de 2019. 

A realização do curso é da Agência Nacional de Águas – ANA em parceria com o Serviço 

Geológico do Brasil - CPRM. 

Enfatizamos que o curso será gratuito, entretanto, as despesas com diárias e passagem deverão 

ser custeadas pelo participante ou por sua instituição de vínculo empregatício. 

Durante o curso será disponibilizado o material didático. É necessário que os participantes levem 

notebook para acompanhamento do curso. 

Caso ainda não tenha confirmado a sua participação, solicitamos que confirme a sua 

participação e envie uma cópia seu documento (RG ou passaporte) por e-mail (para 

capacitacao@ana.gov.br ou gean.carvalho@ana.gov.br), caso contrário, a vaga será 

disponibilizada para os candidatos da lista de espera. 

Recordamos que, conforme programação anexa, nos dias 22 e 23 de agosto, as atividades 

ocorrerão em Manaus, portanto o participante deve providenciar hospedagem (Lista de hotéis 

em Manaus no final deste e-mail). 

Nos demais dias (de 24 a 31 de agosto) será em Manacapuru/AM. Nessa cidade, a hospedagem 

será providenciada pela Coordenação do Curso, sendo os custos de responsabilidade dos 

participantes. Todos ficarão hospedados no Hotel Maranata: +55 (92) 3361-1516, cujos quartos 

já foram reservados de forma a evitar que alguém fique sem quarto. Os participantes serão 

alocados em quartos duplos ou individual, conforme disponibilidade e deverão pagar as diárias 

diretamente ao hotel no valor de: Quarto duplo: R$ 120,00 e Quarto individual R$ 80,00. O 

checkout deverá ser feito no dia 31 de agosto pela manhã, e os participantes se deslocarão até 

Manaus de barco. 

Para evitar o transtorno com o transporte dos alunos em Manaus, um ônibus fará o translado 

do centro da cidade para o local da abertura e aulas teóricas dos dias 22 e 23 de agosto de 2019, 

respectivamente. O ponto para pegar o ônibus será na Av. Eduardo Ribeiro, atrás do Teatro 

Amazonas. Fiquem atentos aos horários de saída do ônibus. 

• Datas e horários do ônibus: 

➢ Data: 22/08/2019 (abertura) 

o IDA: 18h15: Teatro Amazonas 

o VOLTA: 21h: CPRM 

➢ Data: 23/08/2019 (aula teórica) 

o IDA: 7h45: Teatro Amazonas 

o VOLTA: 18h30: CPRM 
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➢ Data: 24/08/19 (saída para Manacapuru) 

o IDA: 9h: Teatro Amazonas     

Endereços:  

➢ Teatro Amazonas (Av. Eduardo Ribeiro – Atrás do Teatro 

Amazonas)                                             

➢ CPRM - Avenida André Araújo, 2160 – Aleixo 

 

Ademais, segue lista de sugestões de hotéis no centro de Manaus: 

• Hotel GoInn Manaus: +55 (92) 3306-2619/2617 - Rua Monsenhor Coutinho 560, Centro 

(Preferencialmente) 

• Hotel 10 de julho: +55 (92) 3232-6280 - Rua Dez de Julho, 679 - Centro – Manaus 

(http://www.hoteldezdejulho.com.br/) 

• Hotel Ana Cássia: +55 (92) 3303 3637, 3622-1320 - Rua dos Andradas, nº 14, Centro. 

www.hotelanacassia.com.br.  

• Plaza Hotel: +55 (92) 3232 7766 - Av. Getúlio Vargas, 215 – Centro 

• Líder Hotel: +55 (92) 3621 9700 – Av. Sete de Setembro, 827 - Centro. 

liderhotel@internext.com.br. www.liderhotelmanaus.com.br 

• Taj Mahal Continental: +55 (92) 3627 3737 - Av. Getúlio Vargas, 741 – Centro 

• Hotel Imperial: +55 (92) 2101 5000. Av. Getúlio Vargas, 657 – Centro  

• Hotel Solimões: +55 (92) 3234 2193 - Rua Saldanha Marinho, 435, Centro 

• Hotel Central de Manaus: +55 (92) 3622 2600 - Av. Dr. Moreira, 202 – Centro 

• Best Western / Lord Hotel: +55 (92) 3622 2844 (ramal 124/125) - Rua Marcílio Dias, 217 

– Centro 

• Krystal Hotel: +55 (92) 3233 7535 - Rua Barroso, 54 – Centro 

 

Reforçamos que cada aluno deverá levar um notebook para acompanhamento do curso. 

Para demais informações e/ou esclarecimentos de dúvidas, entre em contato +55 (61) 2109-

5521 (Matheus) ou +55 (61) 2109-5239 (Thierry).  
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