ORIENTAÇÕES AO CONGRESSISTA
Prezado congressista,
O Vegfest Brasil 2018 está chegando e nós da Sociedade Vegetariana Brasileira (SVB) já estamos ultra
ansiosos para recebê-lo neste evento tão incrível!
O Vegfest movimenta e une milhares de pessoas em torno de atividades diárias, com mais de 150
palestrantes, culinaristas e ícones do movimento, servindo de estímulo transformador.
Neste informativo você encontrará todas as orientações necessárias para que sua experiência no evento,
como congressista, seja um sucesso! Restando quaisquer dúvidas, não hesite em nos procurar.

SOBRE O EVENTO
O Vegfest Brasil 2018 – 7º Congresso Vegetariano Brasileiro acontecerá em São Paulo de 10 a 14 de
outubro, iniciando-se com um Jantar de Abertura no dia 10 de outubro (ver abaixo). O Congresso,
Exposição e Atividades acontecerão nos dias 11, 12 e 13 de outubro (7h às 20h) e no dia 14 de outubro
(7h às 16h). Veja mais informações pelo nosso site.

LOCAL, HOSPEDAGEM E ESTACIONAMENTO
O evento será realizado no Novotel Center Norte (Av. Zaki Narchi, 500 - Vila Guilherme, São Paulo-SP).
Veja no mapa. O hotel está localizado a 18km do Aeroporto de Congonhas e a 13km do Aeroporto
Internacional de Guarulhos. É possível ir a pé das Estações Carandiru e Tietê do Metrô (10-15 minutos
de caminhada) ou de táxi/aplicativo por cerca de R$10,00. Haverá orientação de voluntários e transporte
saindo da Estação Carandiru nos horários de 8h00 às 11h00 e saindo do hotel de 17h30 às 20h30. Caso
vá de transporte próprio, o hotel oferece estacionamento por R$35,00 até 12h. Para opções de
hospedagem em São Paulo, acesse as dicas do Vegan4You.

JANTAR DE ABERTURA
O Jantar de Abertura do Vegfest Brasil 2018 acontecerá no dia 10 de outubro, das 19h30 às 22h00. O
Chef do Novotel Center Norte contará com a cooperação da Chef Priscilla Herrera (restaurante Banana
Verde) para montar um jantar vegano incrível. Para crianças de 0 a 7 anos o jantar é cortesia, de 8 a 14
anos o valor é de 50% (compra na hora). Faça parte dessa confraternização: adquira sua entrada aqui.

CHAPELARIA
A Chapelaria estará disponível no hotel do dia 10 ao dia 14 de outubro para você deixar sua mala, das
9h00 às 19h00. Será cobrado pelos responsáveis da chapelaria um valor de R$10,00 a diária por volume.

CREDENCIAMENTO E KIT DO CONGRESSISTA
Se você está recebendo este e-mail, quer dizer que a sua inscrição foi realizada com sucesso e nós
estamos prontos para recebê-lo! Leve um documento com foto e, caso você tenha adquirido ingresso de
estudante, um comprovante (carteirinha ou declaração). A retirada de crachás estará disponível nos dias
10 a 13 de outubro (das 7h30 às 20h) e no dia 14 (das 7h30 às 16h), no balcão de credenciamento. Lá,
você receberá um kit contendo brindes da SVB e dos nossos patrocinadores, bem como um Guia para
se orientar durante o evento. Caso você tenha adquirido ingressos para você e mais alguém, na mesma
compra, pedimos para que você o(s) acompanhe durante o credenciamento. Se preferir, entre em contato
com contato@vegfest.com.br e informe o(s) nome(s) dos demais congressistas, até o dia 6 de outubro.

PROGRAMAÇÃO E CONTEÚDO
Verifique o momento de suas palestras e atrações favoritas e se programe, pois poderão haver filas. Veja
aqui a programação oficial do Congresso e da Feira Vegana. No Guia do Congressista você poderá
conferir a nossa programação e levá-la com você por onde for. Em sintonia com o evento, as palestras
apresentarão linguagem de fácil entendimento para diferentes idades e backgrounds, sempre com
conteúdo de abordagem vegana (ou vegetariana estrita).

ALIMENTAÇÃO
Na Feira Vegana você encontrará diversas opções de alimentação vegana em estandes e food trucks
espalhados pela exposição. Além disso, o restaurante do Novotel Center Norte (local do evento) também
oferecerá opções veganas em seu menu, especialmente para o Vegfest. Mas, caso você queira sair por
aí e explorar a cidade, confira essas dicas do RotaVEG sobre onde comer Veg em São Paulo.

DIVULGAÇÃO
Divulgue sua presença no Vegfest Brasil 2018 utilizando as imagens que preparamos para você. Se você
tem amigos que ainda não se inscreveram, conte para eles que as inscrições antecipadas podem ser
feitas até 6 de outubro (sábado) pelo site www.vegfest.com.br e agora também estão disponíveis
inscrições avulsas para quem não poderá estar presente no evento todos os dias. Lembre-se também
que a Feira Vegana, com 130 expositores e uma programação de atividades e apresentações, tem acesso
totalmente gratuito. Convide os seus amigos e família para ir conhecer e se deslumbrar.

BALADA VEGANA DO VEGFEST
A SVB realizará a Balada Oficial do Vegfest 2018 no dia 12 de outubro, de 21h30 às 3h30, na Cantho
(Largo do Arouche, 32, Centro) com Banda Kronix, Tabata Vespucci, Edu Rox e André Polonca. Adquira
seu ingresso aqui.

INFORMAÇÕES
Necessitando de mais informações, acesse o site ou escreva para contato@vegfest.com.br (Ewerton).

Nos vemos em breve! :)

