
Fala galera cervejeira! Se liga nas: 

ORIENTAÇÕES E INFORMAÇÕES PARA O BOM ANDAMENTO DO CONGRESSO. 
 
 
1. Pontualidade britânica no Congresso alemão:  
Precisamos que todos sejam muito parceiros com os horários!  
** 19/07 – Neste dia começaremos mais cedo para fazer o credenciamento de todos. 
** O uso do crachá é obrigatório em todos os dias do evento. 
**ESTEJA NOS ÔNIBUS 5 A 10 MIN ANTES DO HORÁRIO PROGRAMADO PARA A SAÍDA. 
 
 
DETALHAMENTO DAS SAÍDAS DOS HOTÉIS – VISITA 18 DE JULHO 

 
 
 
PROGRAMAÇÃO DE SAÍDA DOS HOTÉIS – DIAS DAS PALESTRAS – 19, 20 E 21 DE JULHO. 

 
 
 
DETALHAMENTO DAS SAÍDAS DOS HOTÉIS – VISITA 22 DE JULHO 

 
 
 



AINDA SOBRE O TRANSPORTE: 
 
1.1. Os ônibus serão pagos pela Agrária. Porém quem perder o ônibus ou escolher não vir com ele, tem que arcar com 

as despesas com seu trajeto até Entre Rios. 
 
1.2. Solicitamos que todos venham preferencialmente com os ônibus, pois trata-se de um evento de cerveja e 

provavelmente todos irão beber. Além da segurança, a polícia costuma fazer blitz nesses eventos. 
 
1.3. A Agrária não se responsabilizará de forma alguma pelas vindas particulares. 
 
1.4. Se você já informou que não vai usar transfer e mudou de ideia, avise o seu representante. Dá tempo de vir com 
os ônibus. 
 
2. BEER BREAKS: 
Mesma coisa, precisaremos da sua colaboração: pois precisamos sair quando chegar o horário, e voltar para o 
auditório quando chamados. Tudo isso para garantir que a programação ande conforme o tempo planejado. 
 
2.1. Lembrem-se de beber moderadamente, pois ainda teremos palestras. Mas a noite vocês poderão tirar o atraso. 
 
2.2. Não é permitida entrada de nenhum tipo de alimento ou bebida no auditório do Centro Cultural. Então 
aproveitem os beer brakes para forrar as barriguinhas. Ah, chimarrão também fica de fora do auditório. 
 
3. "O frio aqui não tem dó do povo": 
Essa é uma frase que foi ouvida na última edição, ao passarmos por um participante que falava ao telefone. Preparem-
se para o frio!  
 
4. Evitem brincadeiras que comprometam a segurança dos colegas. 
A gente tenta pensar em tudo. Mas de repente, alguém cai e precisa ir para o hospital porque o colega o empurrou, 
claro, de brincadeira. Apesar de querermos um ambiente descontraído, pedimos bom senso com as brincadeiras 
exageradas. 
 
 
5. Horários de retorno. 

 
 
6. Cardápios: Para os dias 18 e 22 de julho, arcaremos apenas com os jantares das visitas. 

 



7. Endereços: 
 
As palestras todas acontecerão no Centro Cultural Mathias Leh. 
Avenida Michael Moor, 1951; Colônia Vitória, Entre Rios; CEP 85139-400 Guarapuava - PR. 
 
As refeições acontecerão no Centro de Eventos Agrária. 
PR 540, s/nº; Colônia Vitória, Entre Rios; CEP 85139-400 Guarapuava - PR. 
 
8. VISITAS 
 
8.1. Sua visita será ou dia 18, ou dia 22. É um dia de visita por grupo, de acordo com a data reservada. 
 
8.2 Os visitantes devem trajar: 
* Calças compridas. 
* Sapatos fechados. 
* Sapatos sem salto. 
* Blusas de mangas compridas ou camisetas (não regatas, mas vai estar frio mesmo). 
* Retirar todos os adornos: relógios, brincos, colares, pulseiras. 
 
9. Se ainda ficou com dúvidas, pode mandá-las pelo e-mail: comunicacaomalte@agraria.com.br 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


