VISITAS TÉCNICAS

n.

TEMA

DATA

HORA

VALOR

Aterro Sanitário + Usina de Gás Natural
Renovável

17/set

08:00 as
12:00h

30,00

Aterro Sanitário + Usina de Gás Natural
Renovável

18/set

08:00 as
12:00h

30,00

Complexo Industrial e Portuário do Pecém

17/set

07:45 as
12:00h

40,00

Complexo Industrial e Portuário do Pecém

19/set

12:30 as
18:00h

40,00

AMBEV – Cervejaria Aquiraz

17/set

08:00 as
12:00h

30,00

AMBEV – Cervejaria Aquiraz

18/set

08:00 as
12:00h

30,00

AMBEV – Cervejaria Aquiraz

19/set

08:00 as
12:00h

30,00

VAGAS

15

Aterro
15

45

Pecém

AMBEV

Confira a descrição das visitas abaixo.
Inscrições na sua área restrita no site da ABENGE

45

45

45

45

Visitas Técnicas

Aterro Sanitário + Usina de Gás Natural Renovável
Descrição:
O Aterro Sanitário da cidade de Caucaia (13km de Fortaleza), é um destaque nacional no que referese ao atendimento da Política Nacional de Resíduos Sólidos, aprovada e sancionada em 2010.
Juntamente com o Aterro Sanitário, a Usina de Gás Natural Renovável (GNR) possibilita a retirada do
gás metano da superfície do Aterro, com investimento de R$: 100 milhões é considerada a maior do
Brasil, com capacidade de 100.000 m³ de biometano, combustível renovável e compatível com as
especificações do gás natural, abastecendo a rede pública de Fortaleza.

Valor:
R$: 30,00 (Incluso o translado de ida e volta)

Datas, horários e vagas:
17/09/2019 – 08:00 as 12:00h – 15 vagas
18/09/2019 – 08:00 as 12:00h – 15 vagas

Complexo Industrial e Portuário do Pecém
Descrição:
O Porto do Pecém é um terminal portuário, estilo “off shore”, localizado em um acidente geográfico
denominado de Ponta do Pecém, local em que foram construídas as obras do terminal portuário. O
Terminal Portuário do Pecém é um elo na cadeia logística do transporte marítimo e tem como um de
seus objetivos, viabilizar a operação de atividades portuárias e integradas. O complexo possui 3 piers
marítimos, tornando-se referência no nordeste. A visita conterá com um city tour explicativo com
apresentação do Porto.

Valor:
R$: 40,00 (Incluso o translado de ida e volta)

Datas, horários e vagas:
17/09/2019 – 07:45 as 12:00h – 45 vagas
19/09/2019 – 12:30 as 18:00h– 45 vagas

AMBEV – Cervejaria Aquiraz
Descrição:
A AMBEV é reconhecida internacionalmente, sendo uma das principais cervejarias do mundo. Seus
processos altamente tecnologias e investimentos em pesquisa, destacam-se no cenário nacional. Na
Cervejaria Aquiraz são produzidos os principais rótulos da AMBEV, em que o visitante terá a
oportunidade de estar em contato com todas as etapas do processo de produção, além de viajar pela
história da bebida no Brasil, saber das curiosidades e degustação de cervejas.

Valor:
R$: 30,00 (Incluso o translado de ida e volta)

Datas, horários e vagas:
17/09/2019 – 08:00 – 45 vagas
18/09/2019 – 08:00 – 45 vagas
19/09/2019 – 08:00 – 45 vagas

Observações Gerais:
1) Os interessados em realizar as visitas técnicas devem estar devidamente inscritos no
COBENGE 2019.
2) As inscrições para as visitas devem ser realizadas na Área Restrita, no site da ABENGE.
3) Para todos os destinos é obrigatório o uso de: sapatos fechados, calça e camiseta.
4) Os valores incluem o translado de ida e volta ao destino final, como ponto de saída, a
Fábrica de Negócios, local do COBENGE 2019.
5) Não será tolerado atrasos para a saída das visitas, uma vez que todos os locais possuem alta
exigência de segurança. Caso algum congressista não consiga chegar a tempo do ponto de
saída, o mesmo não poderá realizar.
6) Os valores pagos não serão reembolsáveis.
7) Para as visitas realizadas no dia 17/09 é OBRIGATÓRIO que o congressista faça o
credenciamento do evento no dia 16/09 na Faculdade Ari de Sá ou no local do COBENGE
2019.
8) A confirmação das visitas técnicas serão conforme ordem de inscrição e pagamento.

