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A los Participantes de la 
40ª Reunión del Consejo Directivo del CLAF 
 

INFORMACIÓN GENERAL 
 
  

Con motivo a la celebración de la 40ª Reunión del Consejo Directivo, con la Elección del 
Director del CLAF – Período 2020-2024 y la Mesa Redonda “Una Agenda para el Futuro 
del CLAF”, actividades que se efectuarán durante los días 25 y 26 de noviembre próximo en la 
ciudad de Rio de Janeiro, le ofrecemos a continuación  informaciones generales de índole 
logística que esperamos sean de utilidad.  

▪ Llegada a Rio de Janeiro: 

Los vuelos internacionales están destinados al Aeropuerto Internacional Tom Jobim (Galeão) 
Dirección: Av. 20 de Janeiro, s/nº – Rio de Janeiro – RJ (periferia de la ciudad) 
 
Los vuelos domésticos están destinados al Aeropuerto Santos Dumont  
Dirección: Praça Sen. Salgado Filho, s/n - Centro, Rio de Janeiro – RJ (dentro de la ciudad) 
 

▪ Traslado: 

Aeropuerto-hotel: ver documento anexo. 

Hotel-local de reuniones: los día 25 y 26 de noviembre a las 8.30h, el Dr. Arbelio Pentón, 
miembro del Consejo Directivo por Cuba, estará en el loby del hotel para conduzir los 
participantes al local de las reuniones en el CBPF (ver documento anexo). 

Retorno al hotel: ver documento anexo. 

▪ Alojamiento 
 

- El alojamiento de todos los participantes a sus actividades es cubierto por el CLAF.  
- Los participantes confirmados serán alojados en habitaciones standard en el  Hotel 

Windsor Plaza  
- Av. Princesa Isabel, 263, Copacabana – Rio de Janeiro. 
- Tel.: 55 21 2195-7800 
- centraldereservas@windsorhoteis.com.br / www.windsorhoteis.com   

mailto:claffisica@gmail.com.br
http://www.claffisica.org/
mailto:centraldereservas@windsorhoteis.com.br
http://www.windsorhoteis.com/
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- Atendiendo a la participación las reservas contemplan fecha de check-in día  antes  y 
check-out  día siguiente a la realización de la(s) actividad(es). 

- Las mismas no son reembolsables ni modificables por lo que cualquier  cambio 
quedaría a cargo del participante. 
 

▪  Local de las reuniones:  

CD/40 : Espaço Oliveira Castro  

Mesa Redonda : Auditório Ministro João Alberto Lins de Barros  

Ambos en las instalaciones del Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas - CBPF 
Rua Dr. Xavier Sigaud, 150 - Urca - Rio de Janeiro - RJ - Brasil  
 

▪ Almuerzos:  
El CLAF dará una dieta para apoyo a alimentación.  
Hay diversas opciones de restaurantes y fastfoods en el Shopping Rio-Sul que está muy 
cerca del CLAF. También hay un restaurante self-service dentro del Campus con buffet 
variado. Indicaremos de manera presencial como llegar a ambos. 
 

▪ Clima: 
La temperatura en Rio de Janeiro en esta época estará cerca de los 35º. En principio, 
sin lluvia, pero vale la pena estar preparado.  
 
Esta información se encuentra disponible en la página web del CLAF, 
www.claffisica.org  será actualizada conforme nuevas precisiones, así como también 
otros documentos necesarios para la reunión. 

mailto:claffisica@gmail.com.br
http://www.claffisica.org/
httpss://portal.cbpf.br/pt-br/como-chegar
http://www.claffisica.org/


  
Avenida Venceslau Braz, 71 – Fundos – CEP 22290-140  Rio de Janeiro – RJ – Brasil 

Tel. +55(21) 2295-5096 / Fax: (21) 2295-5145 – e-mail claffisica@gmail.com – www.claffisica.org.br 

           

 

  

TRASLADO DEL AEROPUERTO PARA EL HOTEL WINDSOR PLAZA  

Hotel Windsor Plaza, Av. Princesa Isabel, 263 - Copacabana, Rio de Janeiro – RJ 
Telefone: (21) 2195-5500 

 

1. AEROPUERTO INTERNACIONAL TOM JOBIM - GALEÃO - GIG, RIO DE JANEIRO.   
2. AEROPUERTO SANTOS DUMONT – SDU, RIO DE JANEIRO. 

AEROPUERTO INTERNACIONAL TOM JOBIM - GALEÃO - GIG, RIO DE JANEIRO  
PARA EL HOTEL WINDSOR PLAZA  

 

▪ TÁXI : 

Há dois tipos de táxis legalizados: os táxis comuns e os táxis especiais (que hoje usam o título 
"táxis oficiais"). Ambos têm corridas tabeladas. 

Existem totens de autoatendimento tanto na saída da área de esteiras quanto antes da porta 
A. Você paga com cartão de crédito ou débito e sai com seu voucher impresso. Também há 
um guichê com funcionários no saguão de desembarque. Cuidado apenas para não confundir 
com o guichê dos táxis especiais. 

Os táxis especiais usam veículos maiores e são mais caros. Operam apenas por tabela. Você 
passa num dos guichês que existem tanto na área junto às esteiras quanto no saguão de 
desembarque, sob o título "Táxi Oficial". O guichê da área das esteiras também tem totens 
para autoatendimento. 

mailto:claffisica@gmail.com.br
http://www.claffisica.org/
https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNSI5AW6ZpGofDK1ij4bFC1VdvdxRg:1572621115393&q=windsor+plaza+hotel+telefone&ludocid=10944462079508019280&sa=X&ved=2ahUKEwiT3suXpsnlAhUlHrkGHUqpB3oQ6BMwFHoECBoQAg&sxsrf=ACYBGNSI5AW6ZpGofDK1ij4bFC1VdvdxRg:1572621115393
https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNQ-LRtNmvZ8y646aiN7XjaCImQumA%3A1572621073924&ei=EUu8Xf2KON-z5OUPjaKvIA&q=hotel+windsor+copacabana+princesa+isabel&oq=windsor+copacabana+PRINCESA+ISABEL&gs_l=psy-ab.1.1.0j0i22i30l3j38.28831.34730..40025...0.3..0.122.1635.6j10......0....1..gws-wiz.......0i71.mEqfIlfc4eY


  
Avenida Venceslau Braz, 71 – Fundos – CEP 22290-140  Rio de Janeiro – RJ – Brasil 

Tel. +55(21) 2295-5096 / Fax: (21) 2295-5145 – e-mail claffisica@gmail.com – www.claffisica.org.br 

 

Atenção: não dê ouvidos a ninguém que venha oferecer táxi. Você pode cair na mão 
de um táxi-pirata que vai cobrar muito mais caro do que a tabela. 

As tarifas do táxi comum estão com uma taxa em média de R$ 100,00;  

As tarifas do táxi especial estão com uma taxa em média de R$ 150,00. 

▪ UBER : 

A partir de 29 de setembro de 2019, os carros da Uber voltam a apanhar passageiros nos 
portões B e C do piso de embarque (nível 2). 

Lembre-se, porém, que UBER tem tarifa dinâmica: fica mais caro nos momentos de maior 
procura. 

As tarifas do UBER estão com uma taxa em média de R$ 60,00 

▪ AIRPORT SHUTLE (FRESCÃO – ÔNIBUS EXECUTIVO) 

Airport Shutle as linhas têm paradas fixas.  

Pergunte no guichê do Airport Shuttle no saguão de desembarque onde está o ponto. 

Você pode pagar a passagem em dinheiro (diretamente para o motorista, ao embarcar no 
ônibus). 

O Airport Shutle (frescão) tem o melhor custo x benefício para sair do aeroporto. Mas NÃO 
deixa você em frente ao Hotel Windsor Plaza, deixa próximo. Solicitar a parada ao motorista. 

As tarifas do Airport Shutle estão com uma taxa em média de R$ 20,00. 

 

mailto:claffisica@gmail.com.br
http://www.claffisica.org/
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AEROPORTO SANTOS DUMONT – SDU  

PARA EL HOTEL WINDSOR PLAZA  

 
▪ UBER : 

A sua espera depois de chegar ao ponto de embarque pode levar mais de 10 minutos. 

As corridas têm preço variável, já que o aplicativo adota o sistema de tarifa dinâmica, em 
que os preços variam conforme a demanda. 

Há dois pontos de embarque do UBER: 

• A ilha central em frente ao prédio de embarque 
• O estacionamento do Bossa Nova Mall 

 

 

Ao solicitar sua corrida, o aplicativo pede para escolher um ponto de embarque. Se não 
estiver chovendo, é melhor pedir para embarcar na ilha central (ver mapa) -- é mais perto e 
os carros chegam com mais facilidade. 

As tarifas do UBER estão com uma taxa em média de R$ 30,00. 

▪ TÁXI COMUM 

A maior vantagem do táxi com relação ao UBER é a disponibilidade: você chega e, na grande 
maioria dos casos, já embarca imediatamente, sem perda de tempo. 

Com trânsito fluido, você pode ir até Copacabana em 20 minutos. 

Infelizmente o Aeroporto Santos Dumont não oferece o esquema de táxi comum tabelado, 
como existe no Galeão. O cliente não está protegido contra taxímetros adulterados nem 
contra voltas desnecessárias.  

Há dois pontos de embarque do Uber:

A ilha central em frente ao prédio de embarque
O estacionamento do Bossa Nova Mall

Ao solicitar sua corrida, o aplicativo pede para escolher um ponto de embarque. Se
não estiver chovendo, é melhor pedir para embarcar na ilha central -- é mais perto e
os carros chegam com mais facilidade.

Voltar | Topo

De táxi

A maior vantagem do táxi com relação ao Uber é a disponibilidade: você chega e,
na grande maioria dos casos, já embarca imediatamente, sem perda de tempo.

Com trânsito fluido, você pode ir até Copacabana em 20 minutos; a Ipanema em 30
minutos; à Barra (via Linha Amarela) em 50 minutos. Com trânsito engarrafado,
esses tempos podem dobrar.

O táxi especial é uma boa opção. Não recomendo o táxi comum.

Táxi especial

LoungeLoungeLoungeLoungeLounge

DesembarqueDesembarqueDesembarqueDesembarqueDesembarque

EmbarqueEmbarqueEmbarqueEmbarqueEmbarque

BN MallBN MallBN MallBN MallBN Mall

Ilha CentralIlha CentralIlha CentralIlha CentralIlha Central

Santos Dumont: pontos de Uber

Dados do mapa ©2019 Google Termos 50 m

mailto:claffisica@gmail.com.br
http://www.claffisica.org/
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Das 22h às 6h, os táxis comuns usam bandeira 2. Pode ser cobrado um adicional de bagagem 
quando a mala for manuseada pelo motorista (R$ 2,30 por volume). 

As tarifas do táxi comum são cobradas pelo taxímetro.  

▪ TÁXI ESPECIAL 

As cooperativas Coopertramo, Cootramo e Transcoopass têm guichês junto às esteiras de 
bagagem. Também existe um guichê no saguão do aeroporto. 

As corridas são tabeladas -- os preços são os mesmos nas três cooperativas, e tampouco 
variam conforme o horário. Você pré-paga a corrida com dinheiro ou cartão e leva o voucher 
para o motorista. 

As tarifas do táxi especial estão com uma taxa em média de R$ 80,00. 

 

 

mailto:claffisica@gmail.com.br
http://www.claffisica.org/
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TRASLADO DO HOTEL WINDSOR PLAZA 
(Av. Princesa Isabel, 263 - Copacabana, Rio de Janeiro – RJ - Telefone: (21) 2195-5500) 

PARA O CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISAS FÍSICAS – CBPF 
(Rua Dr. Xavier Sigaud, 150 – Urca) Telefone: (21) 2141-7100) 

 

 ▪ DE ÔNIBUS: TARIFA R$ 4,05 

AO SAIR DO HOTEL ATRAVESSAR AS DUAS PISTAS DA AVENIDA PRINCESA ISABEL E 
PROCURAR O PONTO DE ÔNIBUS (FICAR ATENTO PARA NÃO PEGAR O ÔNIBUS COM 
DESTINO À NITEROI, POIS O VALOR DA PASSAGEM É DIFERENCIADO). 
 
DESCER NO PONTO DO HOSPITAL PINEL (NA SEGUNDA PARADA),  
ATRAVESSAR O CAMPUS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO ATÉ O OUTRO 
PORTÃO.  
AO SAIR DA UFRJ, ENTRAR NO PORTÃO DO CBPF QUE FICA LOGO À ESQUERDA. 
 
 
 

 
 
 
 
 ▪ DE UBER : 

A TARIFA DO PERCURSO ATÉ O CBPF É DE R$ 7,00 EM MÉDIA.  SOLICITAR PELO APLICATIVO 
NA PORTA DO HOTEL. 

mailto:claffisica@gmail.com.br
http://www.claffisica.org/
https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNSI5AW6ZpGofDK1ij4bFC1VdvdxRg:1572621115393&q=windsor+plaza+hotel+telefone&ludocid=10944462079508019280&sa=X&ved=2ahUKEwiT3suXpsnlAhUlHrkGHUqpB3oQ6BMwFHoECBoQAg&sxsrf=ACYBGNSI5AW6ZpGofDK1ij4bFC1VdvdxRg:1572621115393
https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNQ-LRtNmvZ8y646aiN7XjaCImQumA%3A1572621073924&ei=EUu8Xf2KON-z5OUPjaKvIA&q=hotel+windsor+copacabana+princesa+isabel&oq=windsor+copacabana+PRINCESA+ISABEL&gs_l=psy-ab.1.1.0j0i22i30l3j38.28831.34730..40025...0.3..0.122.1635.6j10......0....1..gws-wiz.......0i71.mEqfIlfc4eY
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TRASLADO DO CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISAS FÍSICAS – CBPF 
PARA O HOTEL WINDSOR PLAZA 

 
▪ DE ÔNIBUS: 

 
AO SAIR DO CBPF VIRE À DIREITA EM DIREÇÃO À RUA LAURO MÜLLER 
VIRE À ESQUERDA (CONTINUAÇÃO DA RUA LAURO MÜLLER) 
CAMINHE ATÉ CHEGAR PRÓXIMO AO SHOPPING RIO SUL 
VIRE À DIREITA NA AV. LAURO SODRÉ 
PASSAR PELA PASSAGEM SUBTERRÂNEA ATÉ O OUTRO LADO DA AV. LAURO SODRÉ 
PROCURAR O PONTO DE ÔNIBUS  
 

 
  
 
AGUARDAR PELO ÔNIBUS  
DESCER NA PRÓXIMA PARADA DE ÔNIBUS QUE FICA NA RUA BARATA RIBEIRO APÓS 
CRUZAR O TÚNEL 
CAMINHAR PARA AV. PRINCESA ISABEL  
 
▪ DE UBER : 
 
A TARIFA DO PERCURSO ATÉ HOTEL É DE R$ 7,00 EM MÉDIA.  SOLICITAR PELO APLICATIVO 
NA PORTA DO CBPF. 

mailto:claffisica@gmail.com.br
http://www.claffisica.org/
Carlos Trallero
Punto de ónibus


