COMUNICADO GERAL 02 – TÚNEL DA CIÊNCIA
SÃO PAULO, 17 DE JANEIRO DE 2014
Prezados senhores, enviamos, nesta oportunidade, o Comunicado Geral 02, com novas
informações sobre o Túnel da Ciência Max Planck.
1. Como consta no Comunicado 01, foram confeccionados ingressos VIP, visando
materializar os acordos contratuais com os patrocinadores e apoiadores e garantir a boa
gestão das disponibilidades. Abaixo, imagens:

Frente do ingresso VIP

Verso

2. Com satisfação, registramos que os ingressos VIP já estão em nosso posto no Frei Caneca,
possuem a definição de dia e horário e já podem ser solicitados (de acordo com a mecânica
definida no Comunicado 01). Nesse comunicado, segue a atualização do “Quadro de
Disponibilidade Túnel da Ciência” já com as reservas que recebemos. Solicitamos
considerarem o arquivo do “Quadro Solicitação Ingressos VIP”, enviado junto com esse
comunicado.
3. Retirada dos Ingressos VIP
As empresas e entidades que já encaminharam as suas solicitações podem retirar os seus
ingressos no 6º Piso do Shopping Frei Caneca (Administração), no dia 20.01, das 10 às 12h,
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com o Sr. Diego: 31-8455-8768 (caso necessário, falar também com a Srta. Bruna: 31-84550288).

3.1. Diariamente, a partir do dia 20.01, nossa equipe fará a entrega dos ingressos para os
patrocinadores e apoiadores que enviarem o seu “Quadro Solicitação de Ingressos VIP”. Os
horários da retirada poderão ser acertados por telefone com o Sr. Diego e a Srta. Bruna,
sempre no Frei Caneca. Os representantes das empresas deverão ter autorização para
assinatura do protocolo de entrega.
4. Lançamento do Túnel da Ciência – Reservas de assentos
A cerimônia oficial de lançamento do Túnel da Ciência, dia 29.01, às 10h30, no Teatro Frei
Caneca, 7º piso do Centro de Convenções do Shopping Frei Caneca, tem a gestão dos
convites e dos assentos (no Teatro) sob responsabilidade do Consulado da Alemanha em São
Paulo.
O líder desse processo é o Sr. Ralf Mathias Heinkele, email: ku-1@saop.auswaertiges-amt.de,
telefone: 11-3097-6644. Por decisão do Consulado, não haverá ingressos para a referida
cerimônia. Nesse contexto, os patrocinadores e apoiadores poderão solicitar – diretamente ao
Sr. Ralf – reservas de assentos para convidados efetivamente confirmados.
5. Palestra Dr. Erwin Neher, Prêmio Nobel de Medicina e Fisiologia em 1991 (parte da
tarde)
No dia 29 de janeiro, às 15h, no Teatro Frei Caneca, o Dr. Erwin Neher, Prêmio Nobel de
Medicina e Fisiologia em 1991 e pesquisador da Sociedade Max Planck, realizará uma
palestra sobre a sua carreira e atuação no segmento da pesquisa fundamental para estudantes
do Ensino Médio à pós-graduação. Para essa palestra, haverá ingressos VIP. Os
patrocinadores e apoiadores poderão solicitar até 50 ingressos VIP (cada um). Pedimos o
cuidado de requisitar esses ingressos para quem efetivamente for, ou para grupos que forem
organizados (pelos patrocinadores e apoiadores). Os ingressos VIP só serão destinados aos
patrocinadores, apoiadores e realizadores. Os seus portadores, como descrito no ingresso,
terão o acesso garantido até as 14h50. A partir desse horário, a fila de espera, se houver, será
atendida.
6. Visitas ao Túnel no dia 29.01, depois do lançamento
Registramos que não estaremos distribuindo ingressos VIP de acesso ao Túnel no dia 29.01
(lançamento oficial). Somente estamos aceitando reservas para grupos, que deverão ser feitas
pelo protocolo definido no Comunicado 01. A exposição funcionará normalmente a partir da sua
abertura oficial e receberá os presentes de acordo com a disponibilidade.
7. Limite de idade para visitação ao Túnel da Ciência
Foi determinado o limite mínimo de 12 anos para a visitação de grupos. Abaixo desse limite, as
crianças terão acesso ao Túnel caso estejam acompanhadas de, pelo menos, um responsável
adulto.
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8. Corte de Fita e indicação de representantes
Após a cerimônia no Teatro, os representantes dos patrocinadores, apoiadores e realizadores
serão chamados, nominalmente, para um corte de fita, simbolizando a abertura oficial do Túnel
da Ciência, na entrada da exibição. Nesse momento, serão tiradas fotos oficiais de divulgação.
Solicitamos que cada empresa informe, até o dia 24/01, sexta-feira, quem estará presente
para essa cerimônia para que possam ser anunciados formalmente. Recomendamos, ainda,
que sejam indicados presidentes ou diretores, caso tenham disponibilidade. Esses
representantes, após o corte de fita, visitarão a exposição e poderão retornar ao coquetel
oferecido pelo Cônsul-Geral da República Federal da Alemanha, Sr. Friedrich Däuble.
Votos de estima.
Grupo Asas.
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