
 

VOCÊ É GUIA TURÍSTICO? POSSUI AGÊNCIA DE VIAGENS?  
ESTÁ ORGANIZANDO CARAVANAS PARA A SUINOFEST? 
 
Saiba como garantir os ingressos para a Suinofest 2019! 
 
COMO EFETUAR O SEU PEDIDO: 
 

1) Entrar em contato com a equipe de vendas da Suinofest através de: 

 e-mail: contato@suinofest.com.br 

 telefone: (51) 3751-2255/3751-2876/3751-3432 

 WhatsApp Corporativo: (51) 3751-2255 
 

2) Encaminhe os seus dados, empresa ou pessoa física, indicando o 
número de ingressos para serem adquiridos: 
 

DADOS IDENTIFICAÇÃO EMPRESA DADOS IDENTIFICAÇÃO PESSOA 
FÍSICA 

RAZÃO SOCIAL: NOME COMPLETO: 

CNPJ: RG: 
ENDEREÇO: CPF: 

MUNICÍPIO: ENDEREÇO: 
TELEFONES: MUNICÍPIO: 

WHATSAPP: TELEFONES: 
E-MAIL: WHATSAPP: 

RESPONSÁVEL PELA COMPRA: E-MAIL: 

TELEFONES/WHATS: RESPONSÁVEL PELA COMPRA: 
RESPONSÁVEL PELA RETIRADA DOS 
INGRESSOS: 

TELEFONES/WHATS: 

CPF/RG: RESPONSÁVEL PELA RETIRADA DOS 
INGRESSOS: 

TELEFONE/WHATSAPP: CPF/RG: 

TELEFONE/WHATSAPP: 
QUANTIDADE DE INGRESSOS: QUANTIDADE DE INGRESSOS: 

DIA E TURNO: DIA E TURNO: 
 

Lembrando que grupos e caravanas devem ter a autorização e 

licenciamento emitidos pelo DAER (Departamento de Estradas de 

mailto:contato@suinofest.com.br


 

Rodagem), que é o órgão gestor do sistema estadual de transporte 

intermunicipal de passageiros do Rio Grande do Sul. 

3) O pagamento deverá ser efetuado somente através de depósito 
bancário: 
 

Banco: Sicredi 
Agência: 0136 
Conta Corrente:  28.878-0 
Titular: Associação Comercial e Industrial de Encantado 
  

4) Após o depósito ser efetuado, enviar comprovante de pagamento 
juntamente com a ficha cadastral devidamente preenchida (pessoa 
física ou jurídica), com o nome e os dados de quem efetuou a 
compra e o nome e os dados do responsável pelo grupo.   
 

  
É muito importante que você saiba que: 
 

 O INGRESSO CORTESIA VOCÊ DESTINARÁ A QUEM DESEJAR, 
INCLUSIVE GUIA E MOTORISTA. 

 
 NÃO HÁ ENTRADA LIBERADA PARA MOTORISTA, GUIA, 

ACOMPANHANTE. 
 

 OS INGRESSOS CORTESIAS SÃO UTILIZADOS PARA DESTINAR A 
ESTES PROFISSIONAIS. 

  
 LEMBRANDO QUE MOTORISTAS, GUIAS E OUTROS NÃO POSSUEM 

PASSE LIVRE FORA DESTA MODALIDADE. 
 
 
  
Orientações Importantes: 
 

 Ao retirar os ingressos pagos antecipadamente no estande da ACI-E 
(primeiro estande à direita da entrada principal do Parque) 
apresentar comprovante de depósito juntamente com documento 
de identidade com foto do responsável pelo grupo, cujos dados 
foram repassados para a equipe de vendas de ingressos. 



 

 

  Apresentar também o documento emitido pelo DAER. 
  

 Motoristas, guias e outros acompanhantes não possuem passe livre 
ao salão gastronômico. 

 

 A cada quinze ingressos o décimo sexto é cortesia, e fica a critério do 
organizador da caravana a quem destinará, inclusive podendo ser 
destinado ao motorista. 

 

 Não é permitida a entrada de bancos, cadeiras e outros. 
 

 Não é permitida a entrada de pratos, talheres, potes, etc. 
 

 Crianças devem estar acompanhadas pelos responsáveis. 
 

 Ao apresentar o ingresso de crianças o responsável deve ter em 
mãos documento que comprove data de nascimento. 

 

 Devido a pouca procura, desde 2017, não existe mais o espaço com 
brinquedos e cuidadores no salão gastronômico. Brinquedos 
infláveis são ofertados na parte externa, no Parque João Batista 
Marchese. 

 

Para garantir a segurança dos próprios bebês, NÃO 
SERÁ PERMITIDA a entrada de carrinhos de bebês! 

 
  
  
  
  


