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APRESENTAÇÃO 
 

Prezado(a), 

Enactus é uma organização internacional, cuja missão é engajar a próxima geração de 

líderes a usar princípios de inovação e negócios para melhorar o mundo.  

O Brasil é um dos 36 países ao redor do mundo que opera o programa Enactus. Somos uma 

rede de estudantes, líderes executivos e líderes acadêmicos, fornecendo uma plataforma para os 

universitários criarem projetos de desenvolvimento comunitário que colocam capacidade e talento 

das pessoas em foco. Com isso, nossos alunos fazem da Ação Empreendedora a ferramenta que 

transforma vidas. Transformação essa, que acontece de dois lados: As pessoas que servimos e os 

estudantes, que desenvolvem valores para se tornarem os verdadeiros líderes do futuro. 

Assim como no mundo dos negócios, acreditamos que a competição estimula a criatividade 

e recompensa resultados. Para a Enactus, isso significa mais vidas impactadas. Uma série anual 

de campeonatos nacionais fornece um fórum para as equipes mostrarem o impacto de seus 

projetos, que são avaliados por executivos e empreendedores. O Time Campeão Nacional avança 

para a prestigiada Enactus World Cup, onde tem a oportunidade de vivenciar a celebração da 

excelência e colaboração. 

Agradecemos por você fazer parte do Evento Nacional Enactus Brasil 2018, um momento 

tão grandioso para nós. São em momentos como esse que fortalecemos ainda mais nossa rede, o 

que é muito valioso e essencial para cumprirmos nossa missão. O Evento Nacional é uma 

oportunidade única de ter contato com todo os stakeholders de nosso programa nacional: 

Empresários, empreendedores, professores e estudantes. 

O Guia do Participante tem o intuito de orientá-lo quanto aos procedimentos, regras e 
informações importantes referentes ao evento. Estamos à disposição para sanar quaisquer 
dúvidas, questionamentos ou solicitações.  

Aproveitem esse momento e sejam bem-vindos a maior experiência de empreendedorismo 

social da América Latina.  

 

Atenciosamente, 

 

 

Equipe Enactus Brasil   

contatobr@enactus.org 

 

mailto:contatobr@enactus.org
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INFORMAÇÕES GERAIS DO EVENTO 
 

I. Sobre o Evento Nacional Enactus Brasil 

 

Todos os anos, um seleto grupo de mais de 2.000 estudantes, acadêmicos, empresários, 

empreendedores, agentes do governo e líderes de organizações do Brasil inteiro se reúnem no 

Evento Nacional Enactus Brasil para mostrar como a ação empreendedora e a inovação 

compartilhada estão transformando vidas e criando uma realidade melhor para todos nós. 

Nosso Evento Nacional é um encontro exclusivo que oferece a oportunidade aos líderes 

nacionais do presente e do futuro de ver como as ideias estão sendo transformadas em ação, bem 

como vivenciar três dias inesquecíveis de colaboração, competição, celebração e inovação. 

 

COLABORAÇÃO - Desafie o status-quo de líderes do presente e aproveite uma conversa 

interativa com um grupo seleto de líderes nacionais que fazem acontecer: Através de diversas 

perspectivas, nos concentramos no poder positivo dos negócios, da inovação e da ação 

empresarial para tratar das questões mais importantes que afetam o Brasil e o mundo. A energia 

criada quando os líderes de negócios nacionais se cruzam com os estudantes inovadores irá 

alimentar a sua experiência, motivar a mudança pessoal e impulsionar novas ideias. 

COMPETIÇÃO - Experimente como as ideias compartilhadas estão alimentando a inovação 

e impulsionando o impacto nacional: Esta competição nacional reúne mais de 100 universidades 

de todo o Brasil. Dessas, 54 competirão para chegar ao título de Campeão Nacional. Cada equipe 

tem 17 minutos para mostrar seus projetos que não só estão fazendo a diferença no Brasil, mas 

estão criando novas carreiras, gerando inovação nos negócios e entregando um impacto social 

por todo o território brasileiro. Esses projetos são avaliados por executivos, atuando como juízes, 

que determinam qual equipe representará o Brasil na Enactus World Cup. 

CELEBRAÇÃO - Celebre a diversidade cultural, de ideias e a sinergia entre gerações de 

lideranças: Ao longo do Evento Nacional, os participantes vivenciam a emoção e a paixão de 

estarem reunidos com outras pessoas que estão pessoalmente investindo uns nos outros e 

mudando vidas a partir do seu trabalho. Reúnem-se para reconhecer, incentivar e comemorar as 

infinitas possibilidades do progresso humano real. 

INOVAÇÃO - Aprecie as ideias e cases através de artigos publicados no Simpósio Nacional 

de Empreendedorismo Social: Durante o Evento Nacional, os acadêmicos e professores tem a 

oportunidade de expor trabalhos técnico científicos no Simpósio Nacional de Empreendedorismo 

Social Enactus Brasil. O conteúdo é pautado no conhecimento empírico, com resultados relevantes 

para as comunidades e regiões nos quais os trabalhos foram desenvolvidos. 
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Evento Nacional Enactus Brasil 2018: 

 

• Período: 18 a 20 de Julho de 2018; 

• Horário: A partir das 8:00;  

• Local: Centro de Eventos do Ceará; 

• Endereço: Avenida Washington Soares, 999, Edson Queiroz | Fortaleza, CE | 60.811.341 | 

Brasil. 

 

II. Observações 

Será inaceitável qualquer comportamento inadequado ou inconsistente com o 

Código de Conduta Enactus, bem como difamar o perfil de um estudante Enactus e como 

consequência da Enactus. A Enactus Brasil se reserva o direito de definir se o 

comportamento não está de acordo ou é considerado inaceitável. (Convém notar que isso 

inclui, mas não está limitado: ao uso de linguagem chula; à agressão física; à intoxicação; 

ao assédio; à difamação de outras equipes, de Juízes, convidados, funcionários do centro 

de eventos ou da Enactus; à adulteração e/ou destruição da sede ou de propriedade 

Enactus). Lembrando que o desconhecimento das normas aqui estabelecidas não exime o 

participante dos itens expostos. 

 

III. Informações sobre a Enactus no Brasil 
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IV. Cidades dos Eventos Nacionais anteriores 
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CREDENCIAMENTO  
 

O sistema de inscrição será exclusivamente por meio do site oficial do evento 

(https://goo.gl/DhFLxx), de acordo com o cronograma do evento. O evento é gratuito, portanto, 

após a divulgação da programação final, será necessária a confirmação de participação.  

Os participantes do evento deverão fazer o credenciamento para garantir seu acesso ao 

ENEB 2018, não será permitida a entrada ou permanência de pessoas sem crachá. Para tal, teremos 

o credenciamento nos seguintes horários: 

• Dia 18 das 8:30 às 14:00; 

• Dia 19 das 8:00 às 14:00; 

• Dia 20 das 8:00 às 14:00. 

 

I. Certificados 

 

Somente receberão certificados os participantes que forem credenciados no local do 

evento, no dia 18 de Julho de 2018. 

 

II. Times Enactus 

 

Documentos necessários para todos os Times submeterem à Enactus Brasil, independente 

de competir ou não são: 

• Active Team Sheet - Submissão on-line, até dia 01 de Julho de 2018.* 

• Team Portfolio - Submissão on-line até o dia 01 de Julho de 2018.* 

Ambos os formulários poderão ser acessados através do link: 

https://apps.enactus.org/EnactusForms/, utilizando o ID do Time (Caso seu time não saiba o ID, 

entre em contato com o Coordenador de Programa responsável pelo Time).  

Além desses, para os Times competidores, é necessário: 

• Project Verification Form - entregue no dia 18 de julho, durante o credenciamento do time. 

*A Enactus Brasil considerará, para efeitos de premiação, reconhecimento e auditoria 

apenas os dados submetidos até a data de encerramento do processo de pré-auditoria. Para saber 

como preencher adequadamente os documentos mandatórios, fazer o download do Project 

Verification Form e acessar outros materiais importantes para a competição, acesse: 

https://goo.gl/Mmq2AV. 

https://goo.gl/DhFLxx
https://apps.enactus.org/EnactusForms/
https://goo.gl/Mmq2AV
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APP DO EVENTO 
 

 Agradecemos a Unilever por colaborar conosco para que esse ano seja oferecida uma 

novidade para todos os participantes: O Aplicativo Evento Nacional Enactus Brasil 2018. 

• Crie seu próprio perfil e conecte-se com alunos, professores e executivos do Brasil inteiro 

no evento; 

• Compartilhe mensagens, fotos e vídeos com os participantes através do feed de 

publicações; 

• Para não perder nenhum momento, temos a agenda completa do evento, sendo possível 

também montar uma agenda individual personalizada; 

• Informações detalhadas sobre os momentos do evento; 

• Acompanhe os momentos do evento e várias outras surpresas que serão enviadas via app; 

• Veja os resultados do campeonato, editais e prêmios especiais; 

• Expanda seu networking e divirta-se! 

 

Para que a participação no ENEB 2018 seja a mais proveitosa possível, recomendamos 

fortemente que todos os participantes façam o download do app, que estará disponível no fim de 

Junho em Android e iOS.  

 

DRESS CODE 
 

 

 Queremos que todos os participantes se sintam à vontade no evento, nós prezamos pela 

liberdade de expressão e pelo bem-estar de todos os participantes. 

 O dress code é uma recomendação de vestimenta para que os participantes estejam 

alinhados com o padrão e a formalidade do evento.  

Recomendamos que não se utilizem roupas vulgares, decotadas nos seios, vestidos e saias 

curtas acima do joelho, uso de moletom, chinelos, shorts, boné e tênis. Qualquer pessoa que estiver 

trajando esse tipo de vestimenta estará desalinhada com a formalidade do evento. 

Segue abaixo um exemplo do dress code para os três dias de evento. 
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I. Primeiro dia (18/07)  

Dress Code: Casual  

 

No primeiro dia recomendamos utilizar uma roupa 

menos formal, como por exemplo camiseta polo ou do Time 

Enactus, calça jeans, sapato/sapatênis. Não recomendamos 

o uso de bonés, gorros, chapéus, roupa de moletom, shorts, 

bermudas, chinelos e sandálias 

 

 

 

 

 

II. Segundo e Terceiro dia (19 e 20/07)  

Dress Code: Business Causal Attire:  
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AGENDA 
 

 Quarta-feira, 18 de Julho 

 

 

  

Dia Horário Evento Local

8:30 - 14:00
Credenciamento
Todos os participantes deverão pegar as credenciais necessárias para adentrar ao evento e 

suas sessões.

Recepção 7

9h30 - 12:30

Cerimônia de Abertura, Premiações Especiais e Sorteio das Ligas de Abertura
Todos os participantes estão convidados para esta cerimônia especial de boas-vindas, onde 

celebraremos a diversidade e encontraremos as equipes que competirão no Campeonato 

Nacional Enactus Brasil 2018, juntamente com o sorteio das ligas para a rodada de abertura da 

competição.

Salão Almofala

14h00 - 15h00
Orientação dos Juízes da Liga Rookie
Preparação para competição: Juízes da Liga Rookie devem comparecer.

Sala VIP

15h00 - 16h00
Treinamento dos Coordenadores de Liga
Preparação para competição: Coordenadores de Liga devem comparecer.

Sala VIP

9h30 - 12h30 

Abertura do Simpósio
O maior Evento Nacional Técnico Cientifico gratuito, na área de Empreendedorismo Social,  

promoverá o intercâmbio de estudos, ideias e experiências de ensino, pesquisa e extensão na 

área.

Salão Almofala

9h30 - 18h00
Avaliação dos dos pôsteres 
Os 50 melhores trabalhos científicos selecionados serão exibidos em forma de pôsteres, os 

quais serão avaliados pela comissão científica. 

Foyer (1º mesanino)

Mesas redondas 
Especialistas de diversas áreas discutirão sobre as temáticas propostas para o Simpósio.

14h00 - 15h00 Ensino, pesquisa e extensão em empreendedorismo social Sala 3

15h00 - 15h00 Políticas públicas e empreendedorismo social Sala 3

16h00 - 17h00 Inovação e Tecnologia Sala 3

14h00 - 15h00 Negócios sociais e crescimento econômico Sala 4

15h00 - 15h00 Empreendedorismo e desenvolvimento Social Sala 4
16h00 - 17h00 Sustentabilidade Econômica e Socioambiental Sala 4

Red Bull Sala 1

Fundação Estudar Sala 2

Unilever Sala 7

A confirmar Sala 8

A confirmar Sala 9

Quarta-feira, 18 de Julho de 2018

III Simpósio Nacional de Empreendedorismo Social Enactus Brasil

Sessões de Colaboração - Palestras e Network 

Campeonato Nacional

18
Julho

18
Julho

18
Julho

14:00 - 18:00
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Quinta-feira, 19 de Julho 

 

Dia Horário Evento Local

8h00 - 14h00
Credenciamento
Todos os participantes deverão pegar as credenciais necessárias para adentrar ao evento e 

suas sessões.

Recepção 7

8h00 - 8h40
Tech Check dos Times (Abertura: Ligas 1 a 4 | Liga Rookie: Times 1 a 7)
Os Times Enactus competidores nas Ligas 1 a 4 e os Times Enactus 1 a 7 da Liga Rookie 

terão 5 minutos para o teste dos equipamentos de vídeo e som.

Salas 1, 2, 7, 8 e 9

8h00 - 9h00
Café-da-manhã e Orientação dos Juízes da Rodada de Abertura
Preparação para competição: Juízes da Liga de Abertura devem comparecer.

Salas 5 e 6

9h00 - 12h45
Apresentações da rodada de Abertura e Liga Rookie
Os Times Enactus apresentarão seu impacto, três de cada liga (Rodada de Abertura) 

avançarão para a rodada de semifinal. 

9h00 - 9h30 Time 1

9h30 - 10h00 Time 2

10h00 - 10h30 Time 3

10h30 - 11h00 Time 4

11h00 - 11h15 INTERVALO

11h15 - 11h45 Time 5

11h45 - 12h15 Time 6

12h15 - 12h45 Time 7

12:30 - 13:30
Almoço e Orientação dos Juízes da Rodada de Abertura
Preparação para competição: Juízes da Liga de Abertura devem comparecer.

Salas 5 e 6

13h10 - 13h50
Tech Check dos Times (Abertura: Ligas 5 a 8 | Liga Rookie: Times 8 a 14)
Os Times Enactus competidores nas Ligas 5 a 8 e os Times Enactus 8 a 14 da Liga Rookie 

terão 5 minutos para o teste dos equipamentos de vídeo e som.

Salas 1, 2, 7, 8 e 9

14h00 - 17h45
Apresentações da rodada de Abertura e Liga Rookie
Os Times Enactus apresentarão seu impacto, três de cada liga (Rodada de Abertura) 

avançarão para a rodada de semifinal. 

14h00 - 14h30 Time 1

14h30 - 15h00 Time 2

15h00 - 15h30 Time 3

15h30 - 16h00 Time 4

16h00 - 16h15 INTERVALO

16h15 - 16h45 Time 5

16h45 - 17h15 Time 6

17h15 - 17h45 Time 7

8h00 - 18h00
Exposição dos pôsteres 
Os 50 melhores trabalhos científicos selecionados serão exibidos em forma de pôsteres. 

Foyer (1º mesanino)

Comunicações orais - Pôster, Artigo e Relato de Experiência
Os autores dos melhores trabalhos eleitos em cada uma das áreas temáticas serão 

convidados a apresentar nessa sessão.

Temas 1, 2 e 3 Sala 3

Temas 4, 5 e 6 Sala 4

19
Julho

9h00 - 16h00
Estação de Inovação
Os participantes sestão convidados a conhecer empresas parceiras, inovar e colaborar.

Foyer (Térreo)

19
Julho

10h00 - 13h00 

19
Julho

Salas 1, 2, 7, 8 e 9

Salas 1, 2, 7, 8 e 9

III Simpósio Nacional de Empreendedorismo Social Enactus Brasil

Quinta-feira, 19 de Julho de 2017

Campeonato Nacional

Estação de Inovação
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Sexta-feira, 20 de Julho 

Dia Horário Evento Local

8h00 - 14h00
Credenciamento
Todos os participantes deverão pegar as credenciais necessárias para adentrar ao evento e 

suas sessões.

Recepção 7

8h00 - 9h00
Anúncio dos Semifinalistas e sorteio da ordem de apresentação
Todos os participantes estão convidados ao anúncio dos semifinalistas do Campeonato 

Nacional e ao sorteio de timeslot ao vivo para a Rodada Semifinal da Competição.

Salão Almofala

8h30 - 9h30
Café-da-manhã e Orientação dos Juízes da Rodada de Semifinal
Preparação para competição: Juízes da Rodada de Semifinal devem comparecer.

Salas 5 e 6

9h00 - 9h30
Tech check da Semifinal
Os Times Enactus competidores na rodada de Semifinal terão 5 minutos para o teste dos 

equipamentos de vídeo e som.

Salão Almofala

9h45 - 13h00
Apresentações da rodada de Semifinal
Os Times apresentarão seu impacto e um de cada liga irá para a rodada final

9h45 - 10h15 Time 1

10h15 - 10h45 Time 2

10h45 - 11h15 Time 3

11h15 - 11:30 INTERVALO

11h30 - 12h00 Time 4

12h00 - 12h30 Time 5

12h30 - 13h00 Time 6

11h30 - 12h30
Almoço Top to Future Top
Top Líderes executivos se reúnem com Top Líderes do futuro em um almoço de 

colaboração, inspiração e networking

Salas 5 e 6

12h30 - 13h30
Orientação dos Juízes da Rodada Final
Preparação para competição: Juízes da Rodada Final devem comparecer.

Salas 5 e 6

14h00 - 14h40
Anúncio dos Finalistas e Sorteiro da ordem de apresentação
Todos os participantes estão convidados ao anúncio dos finalistas do Campeonato Nacional e 

ao sorteio de timeslot ao vivo para a Rodada Final da Competição.

Salão Almofala

14h40 - 15h00 INTERVALO

14h40 - 15h00
Tech check da final
Os Times Enactus competidores na rodada de Final terão 5 minutos para o teste dos 

equipamentos de vídeo e som.

Salão Almofala

15h00 - 17h15
Apresentações da rodada Final
Os Times apresentarão seu impacto e um deles será o Campeão Nacional Enactus Brasil 

2018.

15h00 - 15h30 Time 1

15h30 - 16h00 Time 2

16h00 - 16h15 INTERVALO

16h15- 16h45 Time 3

16h45 - 17h15 Time 4 

17h15 - 19h30

Cerimônia de Premiação
Todos os participantes estão convidados a participar da Cerimônia de Premiação e 

Encerramento, que contará com Keynote Speaker, prêmios para os Times Enactus  e o 

anúncio do Campeão Nacional Enactus Brasil 2018.

Salão Almofala

20
Julho

9h00 - 13h00
Estação de Inovação
Os participantes estão convidados a conhecer as empresas parceiras, inovar e colaborar.

Foyer (Térreo)

20
Julho

22h00 - 3h00
Diversity Party
Todos os participantes estão convidados a celebrar a diversidade em uma festa organizada 

pela Enactus Brasil, com o apoio da Red Bull

Em breve

Diversity Party 

Estação de Inovação 

Campeonato Nacional

20
Julho

Sexta-feira, 20 de Julho de 2017

Salão Almofala

Salas 1, 2, 7 e 8
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CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ 

 

I. Local 

 

O Centro de Eventos do Ceará é o mais moderno espaço do gênero na América Latina e o 

segundo maior do Brasil em área útil, com 76 mil m². Obedecendo aos parâmetros internacionais 

vigentes de acessibilidade às pessoas com dificuldades de locomoção e de respeito ao meio 

ambiente, o projeto do CEC visa evitar desperdícios e racionalizar custos. Todos os ambientes são 

climatizados. O sistema de ar condicionado é mantido por uma central de água gelada por tanque 

de termo acumulação, para diminuir o consumo de energia e prolongar a vida útil do sistema, 

resultando também em menores custos de manutenção. A principal área de convivência, a praça 

de alimentação, é coberta por um grande domo feito em metal e acrílico transparente de alta 

resistência, permitindo o aproveitamento da luz natural. Todos os sanitários têm sistema a vácuo, 

semelhante ao utilizado na aviação civil, para a utilização mínima possível de água.  

Quanto à acessibilidade, todos os espaços são dotados de rampas com guarda-corpo; oito 

elevadores; dois conjuntos de escadas rolantes por andar em cada pavilhão; pisos táteis entre 

outras soluções para que todos consigam utilizar e usufruir do espaço.  

 

Imagem noturna do CEC (Fonte: Centrodeeventos.ce.gov.br)  
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II. Regras do Local 

 

É obrigatório ao público: 

 Permitir revista pessoal de prevenção e segurança; 

 Conservar os espaços do centro de eventos; 

 Seguimento do Código de conduta Enactus (Presente na página 47 do Handbook 

Enactus); 

 Realizar credenciamento antes de entrar no evento; 

 Permanecer com a identificação pelo uso do crachá, colocado em local visível, que 

permita a rápida e fácil identificação; 

 

É vedado ao público: 

 Permanecer no local sem ter realizado credenciamento; 

 Fumar em qualquer dependência do local do evento; 

 Adentrar áreas exclusivas para staff do evento; 

 Entrar no salão de cerimônia e/ou salas de liga portando comidas, bebidas e/ou qualquer 

recipiente de vidro (Caso queira, recomendamos levar garrafa de plástico, cuja capacidade 

não seja maior do que 1,5L); 

 Portar objetos pontiagudos ou cortantes, ou objetos que produzam fogo ou faísca; 

 Entrar acompanhado de animais de qualquer gênero, exceto cães-guia; 

 Usar câmeras, ou outro equipamento destinado à captação de áudio e/ou vídeo, 

profissionais sem credenciamento da organização do evento (Para obter o credenciamento, 

basta acessar e preencher: https://enactus.tfaforms.net/65) 

 Violação do Código de conduta Enactus; 

 

 

  

https://enactus.tfaforms.net/65
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Localização 

 

 O Centro de Eventos do Ceará fica na avenida Washington Soares, 999 (CEP 60.811-341). 

Ao longo desse guia fornecemos diversos meios de transporte e soluções para que os 

participantes possam chegar no local.  

 

Localização do Centro de Evento do Ceará (Fonte: Google Maps) 
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FORTALEZA 
 

Chegando na capital cearense, o visitante já consegue sentir o clima contagiante de 

Fortaleza, umas das cidades mais vibrantes do país. Aqui o sol brilha intensamente durante quase 

todos os dias, refletindo a beleza desse local. 

Fortaleza tem a cara de seus símbolos turísticos: a jangada, a lagosta e o forró, que fazem 

com que o visitante se sinta em casa, cercado de gente acolhedora e bem-humorada.  

Venha conhecer Fortaleza e descubra os encantos da capital da alegria e da diversão que 

te espera de braços abertos. Mais informações sobre a cidade disponíveis em: 

http://www.enactus.org.br/evento-nacional-2018/conheca-o-ceara/  

Transporte 

 

Para auxiliar os participantes no acesso ao evento e deslocamento na cidade, existem 

algumas opções de aplicativos, detalhadas abaixo:  

Meu ônibus Fortaleza             Moovit 

     

Para transporte público, temos o “Meu ônibus Fortaleza”, que permite ao usuário saber o 

tempo previsto para a chegada do ônibus ao ponto de parada e o “Moovit”, um assistente pessoal 

de transporte público, é o app líder mundial em transporte público.  

          Uber              Yetgo    Cabify    99Taxis      EasyTaxi  

      

Já para o transporte particular ou compartilhado com poucas pessoas, existem as 

seguintes opções acima. Há também a opção de chamar um táxi via ligação telefônica: 

• Alô Táxi: (85) 3290-8510; 

• Brasil Rádio Taxi: (85) 3267-5614; 

• Cotaxi: (85) 3256-7660. 

http://www.enactus.org.br/evento-nacional-2018/conheca-o-ceara/
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Saúde 

 

Para que o participante tenha uma estadia tranquila, aconselhamos que faça um check-up 

completo para ver se está tudo “OK” com sua saúde. Além disso, recomenda-se tomar a vacina de 

febre amarela. 

Preste atenção na alimentação, use e abuse do filtro solar para proteger sua pele e 

mantenha-se hidratado. 

Caso apareçam sintomas, não os ignore! Há hospitais próximos ao Centro de Eventos do 

Ceará, como por exemplo os hospitais São Carlos e o Aldeota, que ficam 4 km distantes do local. 

Seguem abaixo os hospitais existentes na região.  

Localização de hospitais e centros de saúde próximos ao Centro de Evento do Ceará (Fonte: Google Maps) 

 

Segurança 

 

 Assim como qualquer cidade grande, Fortaleza é uma metrópole que reúne diversas 

atrações e lugares para frequentar, ao mesmo tempo, riscos para a segurança, por isso damos 

algumas dicas de segurança aos participantes: 

• Evite sair com objetos de valor como relógios, pulseiras, colares e outras joias;  

• Não saia com grandes quantias de dinheiro ou cartões de crédito se não houver 

necessidade; 
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• Em transportes coletivos e lugares muito movimentados, mantenha a bolsa, carteira, 

pacotes ou sacolas em frente ao seu corpo; 

• Evite utilizar celulares em vias públicas ou andar com máquinas fotográficas penduradas 

no pescoço; 

• Sempre que possível, ande acompanhado de outras pessoas. 

 

Alimentação 

 

 Existem dois shoppings próximos ao Centro de Eventos, ambos com diversas opções para 

os participantes durante os dias do evento. O Shopping Salinas (650m) e o Shopping Iguatemi 

(1,5km). Além dos diversos outros restaurantes, conforme demonstrados abaixo:  
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Clima 

 

 Nos dias do evento a previsão do tempo é de dias ensolarados e um calor típico da 

cidade. A temperatura média é de 25,5°C, com máxima de 30°C e mínima de 22°C.   

(Fonte: www.accuweather.com)  

 

TELEFONES DE EMEGÊNCIA 
 

 

Confira a lista telefônica de emergência, no Estado do Ceará, caso o participante precise 

destes serviços em Fortaleza: 

• Corpo de Bombeiros 193; 

• Defesa Civil 199; 

• Polícia Militar 190; 

• SAMU 192. 

 

 

  

http://www.accuweather.com/
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PARCEIROS 
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