COMUNICADO GERAL 01 – TÚNEL DA CIÊNCIA
SÃO PAULO, 15 DE JANEIRO DE 2014

Prezados senhores representantes das empresas e entidades patrocinadoras, apoiadoras e
realizadoras do Túnel da Ciência Max Planck:
Encaminhamos, por meio deste comunicado, um conjunto de informações relevantes para o
mais eficiente aproveitamento das oportunidades que a iniciativa disponibiliza.

Esperamos que as principais dúvidas sejam dirimidas com a leitura atenta do conjunto de
documentos encaminhados nesta oportunidade. São eles:
1. Texto “Sobre o Túnel”
2. Texto “Patrocínio Apoio”
3. “Quadro Disponibilidade Túnel da Ciência”
4. “Quadro Reservas de Escolas Grupos”
5. “Quadro Solicitação Ingressos VIP”
6. “Nota Oficial Palestras Dr. Erwin Neher”
7. “Release Oficial Túnel da Ciência”
8. “Descritivo Oficial Túnel da Ciência”

Esse formato de nivelamento das informações orientará a nova versão do site:
www.tuneldaciencia.com.br, que estará no ar no próximo dia 24.01.2014, com essas e outras
informações.
Importante: foram confeccionados ingressos VIP (para o Túnel da Ciência), visando
materializar os acordos contratuais com os patrocinadores e apoiadores e garantir a boa
gestão das disponibilidades. Os ingressos VIP possuem a definição de dia e horário e já podem
ser solicitados (de acordo com a mecânica definida nos documentos enviados).
A partir do dia 24.01.2014, o Quadro de Disponibilidade Túnel da Ciência será disponibilizado
no site www.tuneldaciencia.com.br, para que os interessados possam se orientar sobre o
agendamento de grupos (escolas e outros). O Quadro de Disponibilidade que está sendo
enviado SOMENTE considera as reservas já enviadas da SIEMENS: para a exposição e
para a palestra do Dr. Erwin Neher do dia 29.01.2014, às 15h.
Nesse contexto, solicitamos aos senhores que encaminhem o “Quadro Solicitação Ingressos
VIP”, preferencialmente, até o dia 16.01.2014, para validação. Os ingressos (físicos) estarão
disponíveis no nosso escritório, no Shopping Frei Caneca, a partir do dia 20.01.2014, para
serem retirados pelos representantes das empresas e entidades.
A data limite para o envio do “Quadro Solicitação Ingressos VIP” será o dia 23.01.2014.
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Solicitamos que eventuais dúvidas em relação ao material sejam enviadas ao email:
asas@tuneldaciencia.com.br para que tenhamos a formalização das respostas.
Finalmente, registramos que passaremos a adotar os Comunicados Gerais como um “Manual
de Operações do Túnel da Ciência”. Os referidos comunicados, e os seus documentos,
orientarão todos os profissionais contratados e envolvidos na realização do Túnel da Ciência:
seguranças, equipe de limpeza, brigadistas, socorristas, coordenadores do Grupo Asas, etc.
Colocamos-nos à disposição para desejáveis contribuições dos senhores e, desde já,
salientamos que eventuais adições e/ou alterações serão formalmente registradas por meio de
outros Comunicados Gerais.

Nossas saudações e muito sucesso.
Grupo Asas.
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