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INFORMAÇÕES ÚTEIS 
 
1. Atividades do primeiro dia do evento 

 
As atividades do primeiro dia do evento, 24/05, começam às 9h da manhã, com os 
minicursos, que acontecerão, todos, na Escola Normal Superior (Av. Djalma Batista, 
2470, Chapada). A partir das 14h, os participantes poderão fazer o credenciamento 
no Centro Cultural Palácio do Rio Negro (Av. Sete de Setembro, 1546, Centro), onde 
todas as demais atividades, ainda desde primeiro dia, acontecerão. 
Sugerimos, para os que não conhecem, que cheguem mais cedo, antes das 17h, a fim 
de conhecer o local, que é importante ponto turístico e cultural da Cidade de 
Manaus. Os visitantes poderão adentrar o Palácio, com visita guiada (para quem 
chegar antes das 16h) e acesso a preciosos registros da História da Cidade de 
Manaus, bem como participar das atividades culturais promovidas pela 
administração do local. Para maiores informações, podem visitar o site: 
www.cultura.am.gov.br/centro-cultural-palacio-rio-negro 
 
 

2. Deslocamento na cidade de Manaus 
 

Manaus é uma cidade com cerca de dois milhões de habitantes e quase 700 mil 
automóveis. Por isso, muitas vezes, o trânsito fica lento e congestionado. Locomover-
se de ônibus (passagem: R$ 3,00) pode ser lento e desconfortável (devido ao forte 
calor que é comum no Amazonas). Existe a vantagem de que a Escola Normal 
Superior (ENS) fica muito bem localizada, acessível através de diversas linhas de 
ônibus, próxima a um grande shopping center (o Amazonas Shopping), de modo que 
basta perguntar se o coletivo passa perto de tal shopping. Se passar, não haverá erro. 
A ENS fica bem em frente. 
Para um transporte mais rápido, Manaus dispõe de MOTOTÁXI. Porém, se resolver 
usar do serviço, prefira as motocicletas credenciadas, de placa vermelha. NUNCA 
pegue mototáxi de motoristas avulsos. Não é recomendável. De qualquer modo, o 
preço de uma corrida do Centro à ENS, custa pouco menos que uma corrida de táxi. 
Por isso, a menos que esteja com muita pressa, sugerimos pegar um táxi 
convencional. Nesse caso, recomendamos os serviços da empresa “Selva Rádio Táxi”. 
Ligando para 92-9912 6622, os motoristas estarão orientados a atendê-lo de modo 
personalizado e com desconto nas corridas. 
 
Aplicativo útil (guia de cidades): kekanto (Android, IOS e Windows phone)  
 
 

http://www.cultura.am.gov.br/centro-cultural-palacio-rio-negro


 

                   

                            

3. Alternativas de lazer 
 
Disponibilizamos no site www.magistri.org um guia turístico com os principais 
pontos turísticos da cidade, para os que quiserem e tiverem tempo de conhecê-la um 
pouco mais. 
Se tiver interesse em conhecer também as cidades vizinhas, especialmente Novo 
Airão (para ver os botos em seu habitat natural) e Presidente Figueiredo (conhecida 
por suas muitas e belas cachoeiras), o visitante pode utilizar o site 
www.descobrindooamazonas.webs.com, a fim de obter mais informações (eventos, 
como chegar, atrações, etc.). 
Para os passeios fora de Manaus, se em grupo, é muito mais econômico alugar um 
carro. A locadora mais em conta em Manaus é a www.thrifty.com.br. Existe uma loja 
muito próxima ao Hotel Vieiralves Express, onde muitos participantes ficarão 
hospedados. A locadora fica na Av. Djalma Batista 1279, São Geraldo (no site da 
empresa, aparece como loja CENTRO). Tel.: (92) 3236-6190. 
 
Aplicativos: Guiatur Manaus (Android e IOS) 
           Cultura AM (Android e IOS) 
Facebook: Secretaria Cultura do Amazonas 
 

4. Onde comer 

 

Também no site www.magistri.org disponibilizamos um guia gastronômico para os que 

desejarem conhecer os lugares mais típicos e tradicionais, onde o visitante poderá se 

deliciar com a culinária amazonense. No restaurante universitário, localizado lá 

mesmo na Escola Normal Superior, o almoço para visitantes custa R$ 10,00. Porém, o 

R.U. só estará funcionando no dia 25/05, pois, nos dois dias seguintes, feriado e ponto 

facultativo, o restaurante estará fechado. Contudo, o participante poderá almoçar no 

Amazonas Shopping, em frente à ENS, que dispõe de diversos restaurantes a preços variados e 

acessíveis. Além disso, bem ao lado da ENS, existe um mini shopping com diversas opções 

de restaurantes e lanches típicos (estes sempre no final da tarde). 

 

 

5. Certificados 
 

Os certificados serão entregues durante o evento. Aos comunicadores, estarão 
disponíveis logo após sua exposição. Aos participantes de minicursos, ao final da 

http://www.magistri.org/
http://www.descobrindooamazonas.webs.com/
http://www.thrifty.com.br/
http://www.magistri.org/


 

                   

                            

atividade. O mesmo aos apresentadores de banner. Para os demais participantes, os 
inscritos como ouvintes, o certificado será entregue na tarde do dia 26/05. 

 
 

 

Estamos preparando um belo evento para todos! Sintam-se em casa! 

 

Cordialmente, 

 

Prof. Carlos Renato R. de Jesus 

Presidente da Comissão Organizadora 

 

Manaus, 06 de maio de 2016. 


