INFORMAÇÕES ADICIONAIS

SEMINÁRIO INTERNACIONAL SOBRE BAMBU
23 a 26 de outubro de 2017 – Rio Branco, Acre, Brasil
Contatos: +55 68 3212-3401 / 3212-3262 / acre.eventos@embrapa.br
Sites: www.embrapa.br/seminariobambu
www.facebook.com.br/seminariobambu

LOCALIZAÇÃO DO EVENTO
 Teatro Universitário da Universidade Federal do Acre (Ufac)
Campus Universitário - BR 364, km 4 - Distrito Industrial - Rio Branco - Acre
http://www.ufac.br/site

Seminário Internacional sobre Bambu

Seminário Internacional sobre Bambu – www.embrapa.br/seminariobambu

HOTÉIS
 Nobile Suítes Gran Lumni (desconto para participantes no evento)
Avenida Ceará, 2156 - Bosque
+55 68 3212-3100
http://www.nobilehoteis.com.br/hoteis/nobile-suites-gran-lumni-rio-branco/
 Hotel Guapindaia
Guapindaia Bosque
Rua Alvorada, 281 - Bosque
+55 68 3224-6047
hotelguapibosque@uol.com.br
Guapindaia Centro
Rua Floriano Peixoto, 550 - Centro
+55 68 3223.2399
hotelguapicentro@uol.com.br
Guapindaia Praça
Rua Rui Barbosa, 354 - Centro
+55 68 3224.7677
hotelguapipraca@uol.com.br
Site: http://hoteisguapindaia.com.br/
 Ibis Hotels – Rio Branco (mais próximo ao evento)
Estrada Dias Martins, 4600 - Conjunto Tucumã
+55 68 3321-2900
H8645-RE@accor.com.br
Site: http://www.ibis.com/es/hotel-8645-ibis-rio-branco/index.shtml
 Holiday Inn Express Rio Branco
Rua Rio Grande do Sul, 332 - Centro
+55 68 3302-2300
reservas@holidayriobranco.com
Site: https://www.ihg.com/holidayinnexpress/hotels/us/en/riobranco/rbrex/hoteldetail?cm_mmc=GoogleMaps-_-EX-_-BR-_-RBREX
 Hotel João Paulo
Avenida Ceará, 2090 - Centro
Reservas por teléfono (Español & Inglés)
(0034) 91 123 70 46
Reservas por WhatsApp
(0034) 68 559 79 42 (Español & Inglés)
(00351) 91 918 11 57 (Português)
Site: http://www.hotel-joao-paulo-rio-branco.brasilvive.com/
 Hotel Pinheiro
R. Rui Barbosa, 450 - Centro
+ 55 68 3214-7100
Site: http://www.irmaospinheiro.com.br/
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 Hotel Villa Rio Branco
Rua Cunha Matos, 393 - Seis de Agosto (na Gameleira)
+55 68 3302-3200
+55 68 99203-8077 (Whats App)
Site: https://www.hotelvillariobranco.com/

Transporte – Serviço de Táxi e Moto-Táxi
 Executiva Rádio Táxi
0800-70113
+55 68 3226-21
+55 68 3227-21
 RÁDIO TÁXI RIO
+55 68 3224-2122
+55 68 3224-4882
 Alternativa Rádio Moto Taxi
0800 642 0908
 UBER
https://www.uber.com/pt-BR/cities/rio-branco/

Seminário Internacional sobre Bambu – www.embrapa.br/seminariobambu

Restaurantes
 AFA Bistrô (frutos do mar, brasileira e internacional)
Rua Franco Ribeiro, 109 - Centro
+55 68 3224-1396
https://www.facebook.com/afabistro
 Água na Boca (brasileira, grelhados, sul-americana)
Av. Nações Unidas, 346 - Bosque
+55 68 3224-7475
https://www.facebook.com/oficialaguanaboca/
 A Princesinha (restaurante e pizza)
Travessa da Catedral 14 - Centro
+55 68 3222-7100
 Café Mustache
Rua Quintino Bocaiuva, 1789 - Bosque
+55 68 3223-5993
https://www.facebook.com/cafemustacheac/
 Cuzco Restaurante (comida peruana)
Avenida Nações Unidas, 288
+55 68 2102-5294
 Deck - freshfood&longe (japonesa, bar e frutos do mar)
Avenida Getulio Vargas 1782, Rio Branco, Acre 69900-613, Brasil
+(55)68 33016224
https://www.facebook.com/vemprodeckacre
 Estância Churrascaria Gaúcha (pizza e churrasco)
Estrada Do Amapa, 3570 – Praia do Amapá
+55 68 3221-8092
https://www.facebook.com/EstanciaChurrascariaGaucha
 Jannu's Bistrô (italiana e francesa)
Avenida Governador Edmundo Pinto, 2181 - próximo ao Parque Tucumã
+55 68 999118776
https://www.facebook.com/jannusbistro/
 Jarude (libanesa, turca e oriente médio)
Travessa Martiniano Prado, 88
+55 68 3224 02 66
https://www.facebook.com/jaruderestauranteriobranco
 O Paço (brasileira, sul-americana e contemporânea)
Via Parque, 4 - Parque da Maternidade - Centro
+55 68 3028-0001
https://www.facebook.com/opacorestaurante/
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 Sabor do Sul – Churrascaria
Parque da Maternidade - Bosque
+55 68 3223-2577
https://www.facebook.com/pages/Churrascarias-Sabor-DoSUL/149738281799078
 Tacacá da Base
Avenida Ceara, S/N | Parque Da Maternidade
+55 68 8401-4158
https://www.facebook.com/tacacadabase/

Pontos Turísticos
 Biblioteca da Floresta
A Biblioteca da Floresta possui um acervo especializado em assuntos e autores
da Amazônia. Entre seus objetivos constam organizar a informação histórica e
atual sobre desenvolvimento sustentável, tornar acessíveis ao público os
trabalhos de pesquisa acadêmicas e técnicas, divulgando resultados de
estudos, pesquisas e projetos em execução na região, promover o diálogo
entre os saberes dos povos da floresta e o saber científico. Periodicamente
promove exposições com temas relacionados aos seus objetivos.
Horário de visitação: de 2ª a 6ª feiras, das 8h às 21h; sábados, das 14h às 21h;
domingos e feriados, das 16h às 21h
Localização: Parque da Maternidade próximo a Concha Acústica Jorge de
Nazaré
Telefone: + 55 68 3223-9939
Site: http://www.bibliotecadafloresta.ac.gov.br
 Biblioteca Pública
A Biblioteca Pública foi inaugurada em 10 de março de 1979. Em 2008, foi
totalmente reestruturada, com o propósito de facilitar o acesso a um espaço
público adequado para a leitura e pesquisa também através do suporte digital
com acesso livre à internet, filmoteca, espaço HQ (Histórias em Quadrinhos) e
ainda um espaço totalmente ambientado para o atendimento infantil com
dinamização do acervo, que permite ao cidadão a oportunidade de melhor
formação intelectual e cultural.
Horário de visitação: de 2ª a 6ª feiras, das 8h às 21h; sábados, das 10h às 20h;
domingos e feriados, das16h às 21h
Localização: Avenida Getúlio Vargas, 389 Centro
Telefone: + 55 68 3223-1210/3223-6041
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 Casa dos Povos da Floresta
Criada com o objetivo de valorizar os povos que tradicionalmente habitam
nossa região e guardar sua secular história de ocupação por índios,
seringueiros e ribeirinhos, a Casa dos Povos da Floresta foi inaugurada em 14
de abril de 2003. Sua arquitetura foi inspirada na morfologia de um quelônio e
nas malocas indígenas. Uma exposição permanente que retrata o imenso
imaginário Amazônico, envolvendo seus mitos, lendas e cultura popular e uma
exposição de artesanatos das populações tradicionais. Possui um importante
acervo em vídeos e documentação relativos à História do Acre.
Horário de visitação: 3ª a 6ª feiras, das 8h às 18h e das 14:30h às 20h;
sábados, domingos e feriados, das 16h às 21h
Localização: Parque da Maternidade, Setor B - Centro
Telefone: + 55 68 3224-5667.
 Calçadão da Gameleira
À margem direita do Rio Acre, em frente ao centro da capital, está situado o
centro histórico mais antigo da cidade. É lá que encontramos um grande
casario recém reformado cujas construções e opulências são a memória viva
do apogeu da exploração da borracha e da castanha-do-brasil, vivido nas
últimas décadas do século XIX e início do século XX. Destaca-se no local, o
Cine Teatro Recreio, antigo Cine-Eden, primeira construção erguida para servir
de palco para as expressões culturais e artistas da cidade. Faz parte do
conjunto, o monumento erguido à Bandeira Acreana. A reurbanização do local,
carinhosamente conhecido como “Calçadão da Gameleira”, deu a cidade um
novo espaço de lazer e expressão popular onde são comemoradas as datas
folclóricas e cívicas. Faz parte do Sítio Histórico do Segundo Distrito, a
Gameleira, árvore símbolo de perseverança e resistência que caracterizam o
povo do Acre. Foi esta árvore que, no final do século XIX, serviu de marco de
fundação de Rio Branco, capital do Acre.
Localização: Rua Senador Eduardo Asmar s/nº – 2º Distrito
 Horto Florestal
Parque instalado na década de 80, foi totalmente revitalizado em 2008. Com
nova iluminação, destacando o paisagismo, e a variedade da vegetação
existente nos 17 hectares do parque. São seringueiras, castanheiras, açaí,
patoá, abacaba, buriti, mangueiras, cupuaçus, cedros, pau d’arco, e outras que
compõem a flora acreana, além da diversidade de espécies vegetais, o Horto
apresenta espaços para a realização de atividades físicas, eventos e trilhas
ecológicas, açude com um deck, pista de caminhada e passarela sobre o
açude e equipamentos de ginástica.
Horário de Visitação: 3ª feiras a domingo, das 7h às 20h.
Localização: Avenida Antônio da Rocha Viana, Vila Ivonete s/nº
Telefone: + 55 68 3228-3933
 Palácio Rio Branco
O Palácio Rio Branco, sede do Governo do Acre, iniciou sua construção na
década de 1920, seu projeto arquitetônico foi elaborado pelo arquiteto alemão
Alberto Massler, inspirado das edificações gregas com suas colunas de ordem
dóricas e jônicas na fachada principal. Inaugurado em 1930, porém, suas obras
só foram concluídas no Governo de José Guiomard dos Santos em 1948. Em
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junho de 2002, foi revitalizado incorporando uma função cultural com
exposições que apresentam as diversas fases da história do povo acreano por
intermédio de textos, objetos históricos, fotografias e depoimentos.
Considerado o maior projeto arquitetônico do Acre, teve seu processo de
tombamento concluído em dezembro de 2005. Em 13 de junho de 2008, foi
instituído oficialmente pelo Governador Binho Marques, Museu Palácio Rio
Branco. No pátio do Palácio, podemos contemplar o Obelisco dos Heróis da
Revolução, construído da década de 1930, em homenagem aos combatentes
da Revolução Acreana e a fonte da sagração, popularmente conhecida como
luminosa, construída em 25 de julho de 1948, em homenagem ao primeiro
Bispo do Acre Dom Julio Matioli.
Horário de visitação: 3ª a 6ª feiras, das 8h às 18h; sábados, domingos e
feriados, das 16h às 21h
Localização: Avenida Getúlio Vargas, Praça Eurico Gaspar Dutra, Centro
Telefone: + 55 68 3223-9340
 Parque Urbano Chico Mendes
Tradicional parque da cidade com variedade de plantas, árvores e animais da
região, área para piquenique.
Horário de Visitação: 3ª feiras a sábado, das 9h às 18h.
Localização: AC-40, sentido Senador Guiomard , KM 7
Telefone: 68 3221-1913
http://www.brasil.gov.br/turismo/2015/03/conheca-o-parque-chico-mendes-riobranco-ac
 Xapuri (A cidade de Chico Mendes)
A “Princesinha do Acre”, como Xapuri ficou historicamente conhecida, foi
fundada oficialmente em março de 1904. O seu surgimento está diretamente
relacionado à expansão do extrativismo da borracha no final do século XIX, que
resultou na fundação dos seringais amazônicos. O nome da cidade é uma
referência aos seus antigos habitantes, os índios xapurys. A cidade surgiu do
primeiro povoado acreano; e foi palco da revolução que, no início do século XX,
resultou na incorporação desse pedaço de floresta ao Brasil. É cidade natal do
desportista Armando Nogueira e do renomado médico Adib Jatene. Contudo,
tornou-se mundialmente conhecida após a morte do seu filho mais famoso, o
seringueiro e ambientalista Chico Mendes. O lugar é também considerado o
berço do mais expressivo movimento em defesa da Amazônia: a Aliança dos
Povos da Floresta. A cidade de Xapuri foi sede de eventos importantes
relacionados à luta de Chico Mendes e tem como uma de suas atrações a casa
onde o líder seringueiro foi morto, 1988. O centro histórico, recentemente
restaurado, recriou a antiga atmosfera da cidade nos sobrados, residenciais e
nas casas comerciais da rua central, às margens do Rio Acre. Passear por ali é
fazer uma viagem ao passado.
Mais informações: acesse aqui
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Entretenimento
 Via Verde Shopping
Estrada da Floresta, 2320 - Floresta Sul
Telefone: +55 68 3302-1707
http://viaverdeshopping.com.br
Horários de funcionamento:
- Lojas:
segunda a sábado: 10h às 22h
domingo e feriados: 13h às 21h
- Praça de alimentação e lazer:
segunda a sábado: 10h às 22h
domingo e feriados: 11h às 21h
- Cinema – Cine Araújo
http://viaverdeshopping.com.br/cinema.php
 A Confraria
Via Parque da Maternidade, 46 - Rio Branco, Acre
+55 68 99971-6625
 Casa de Samba - Quiosque da Bruna
Travessa felisbela nascimento, 69905-008 Rio Branco, Acre
+55 68 98421-8280
https://www.facebook.com/Quiosquedabrahmachopperia/
 LOFT Lounge Bar
Av. Brasil, 276 - Centro, Rio Branco – AC
https://www.facebook.com/loftbar.acre/
 Stúdio Beer
Rua Alexandre Farhat, 132, Ipase -Rio Branco, Acre
+55 68 99969-3444
https://www.facebook.com/StudioBeer/
 Royal Gastrobar
Avenida Getúlio Vargas, 1816 - Rio Branco, Acre
+55 68 99959-0958
https://pt-br.facebook.com/RoyalGastrobar/
 Stúdio Rock Bar
Pub · Dive Bar
Rua Alexandre Farah, 132 - 69909410 Rio Branco, Acre
+55 68 9969-3444
https://www.facebook.com/pages/St%C3%BAdio-Rock-Bar/261479917287981
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