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General Information 
DATE: Sunday, December 13 (arrival) Friday - December 18 (departure) 2009 

Conference Venue: Fundação Economia de Campinas (FECAMP)  
R. Abílio Vilela Junqueira, 9 - Chácara Santa Margarida, Campinas - SP, 13085-420, Brazil  

Prezado Participante (English version below) 
Gostaríamos de lhes passar algumas informações importantes sobre o wokshop e sua estadia 
em Campinas – Brazil 

 A sessão de abertura será as 14:00 (veja programa anexo) assim teremos mais termpo 
para disfrutar da compania de nossos colegas em uma atmosfera agradável no centro 
de treinamento. 

 No centro de treinamento no qual você se hospedará há uma piscina então, traga seu 
traje de banho e protetor solar. Também recomendamos que você traga repelente de 
mosquitos. 

 É possível planejarmos outra atividade para sexta-feira dependendo do número de 
participantes. Favor, mesmo se você não ficará hospedado no centro de 
treinamento, nos informe os dias que você pretende participar do workshop para 
que possamos planejar essa atividade e as refeições também. 

 Favor nos fornecer sua informação de viagem (voo/chegada/saída) para que possamos 
lhe indicar se deve vir de onibus, como informado anteriormente, ou se algumas 
pessoas chegarem ao mesmo tempo podemos enviar uma van para buscá-lo. 

 Caso venha de São Paulo de onibus, favor informar se gostaria de vir de van no 
domingo (12:00) ou segunda feira (7:00) saindo da rodoviária do Tiete, caso haja um 
bom  número de pessoas interessadas organizaremos esse transporte.  Favor informar 
também quando gostaria de voltar para São Paulo 

 Se você comprou passagem de onibus ou avião favor trazer o recido – somente para 
ex-alunos. 

Dear Participant, 
We would like to provide you some important information regarding the workshop and your stay 
here in Campinas – Brazil 

 The opening session will be 2:00 pm (see program attached) so we can have more time 
to enjoy ourselves in a relaxed atmosphere at the training center. 

 At training center where you will stay there is a nice swimming pool so bring your 
swimsuit and sunblock . Its also recommended to bring mosquito repellent. 

 We may plan another activity for Friday morning depending on the number of 
participants. Please even if you are not staying at the training center, let us know 
the days you intend to attend the workshop so we can plan this activity and the 
catering as well. 

 Please provide us your travel information (flight/arrival/departure) so we can either ask 
you to get the bus, as informed before, or if some people is arriving at the same time we 
can send a shuttle to pick you up.  

 If you are coming from São Paulo By bus, please inform if you would like to come in a 
shuttle on Sunday (12:00) or Monday (7:00), leaving from Tiete bus station, if there is a 
number of people interested we will organize the transport. Please inform when you 
would like to return to São Paulo as well. 

 If you purchase bus or airplane ticket please bring the receipt – for alumni only. 


