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2013
De 24 a 28 de Novembro de 2013, será realizado o
VIII COBRAS, Congresso Brasileiro de
Ácido Sulfúrico, em Recife - PE, no Mar Hotel.
Palco dos principais temas e dos principais
profissionais do setor, o evento se consolida com
uma procura consistente a cada ano.
Serão abordados, em apresentações e reuniões
de discussão, temas essenciais sobre operação,
manutenção, além dos mais recentes recursos e
novidades tecnológicas para as indústrias de Ácido
sulfúrico.
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O Mar Hotel Recife está localizado em Boa Viagem, bairro nobre de
Recife, a apenas dez minutos do Aeroporto Internacional Guararapes Gilberto Freyre
e quinze minutos do centro da cidade, satisfaz aos hóspedes mais exigentes no
quesito acesso.
Possui a melhor infra-estrutura no Norte/Nordeste para abrigar grandes eventos
e convenções e se destaca também pelo conforto, praticidade e excelente
atendimento, recebendo quem vem ao Recife a lazer ou negócios.
Tem uma área de esportes e lazer composta por uma ampla piscina com cascatas, saunas
e academia de ginástica. O hotel disponibiliza internet gratuita aos seus hóspedes.

AGENDA PRELIMINAR
24/11/2013
14h	Check-in a partir das 14h
19- 20h	Coquetel de abertura
20h - 22h

Jantar de Recepção

25/11/2013

27/11/2013

8h30 - 8h50	Cerimônia de abertura
8h50 - 9h45	Apresentação
		

e Sessão de Debate

9h45 - 10h05	Cofee Break
10h05 - 11h55	Apresentação
		

e Sessão de Debate

11h55 - 13h20	Almoço
13h20 - 15h10	Apresentação
		

e Sessão de Debate

15h10	Pausa nos trabalhos

8h30 - 10h20	Apresentações
		

e Debates

10h20 - 10h40	Cofee Break
10h40 - 11h35	Apresentações
		

e Debates

11h35 - 13h	Almoço
13h - 14h50	Apresentações
		

e Debates

14h50	Pausa nos trabalhos
19h30 - 22h

Jantar de Encerramento

26/11/2013
8h30 - 10h20	Apresentações
		

e Debates

10h20 - 10h40	Cofee Break
10h40 - 11h35	Apresentações
		

e Debates

11h35 - 13h	Almoço
13h - 14h50	Apresentações
		

e Debates

14h50	Pausa nos trabalhos

28/11/2013
8h30 - 10h20	Apresentações
		

e Debates

10h20 - 10h40	Cofee Break
12h	Check-out

COMO SE INSCREVER
Produtores e operadores
de Ácido Sulfúrico
• Um participante em quarto simples 	R$ 750,00
• Dois participantes em quato duplo		R$ 1.245,00
• Um participantes + um acompanhante	R$ 1.050,00
que não participará do congresso
quarto duplo
• Nos valores acima estão inclusos: hospedagem de
24 a 28 de Novembro de 2013, café da manhã,
almoço (todos os dias) e jantar (dias 24 e 27 de
Novembro) além de todo material do evento.
• Não incluem extras, passagens aéreas e traslados.
• Acompanhantes não participantes, não podem participar
das palestras e coffee breaks além de não receberem o
material do evento.
• Para inscrições realizadas após 20 de Setembro de 2013,
acréscimo de R$ 50.00 por pessoa inscrita.

Forma de Pagamento
• Depósito em conta corrente
BANCO ITAÚ S/A
AG 0452 • C/C 75034-2
CNPJ 05.585.545/0001-20
CLARK-KOCH IND. E COM. LTDA.
Após efetuado o depósito e preenchida a ficha de inscrição com os
dados do participante, enviar via e-mail para marketing@clarkkoch.com com o assunto INSCRIÇÃO COBRAS/2013.
Dispomos de uma equipe para qualquer dúvidas e informações
adicionais sobre o evento,
não hesite em contactar-nos.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS
Apresentações
As empresas que tiverem interesse em apresentar Trabalhos Técnicos, entrar em contato pelo email
marketing@clark-koch.com

Prazos de entrega
Sumário, Título e Descrição, devem ser entregues até 25 de Setembro.
Apresentações em formato Power Point, até 15 de Outubro.

Pagamento
O registro de participação somente será confirmando quando:
• O pagamento ou comprovante for recebido
• O pagamento do participante estviver de aconrdo com a taxa eferente a categoria
• O pagamento da taxa só deverá ser realizado até 20 dias antes da data de início do Congresso

Cancelamento
Cancelamento de inscrições antecipadas deverá, prioritariamente, ser enviado antes do dia 22/11/2013,
o qual será descontado 20% do valor da inscrição para cobertura de gastos administrativos.
Para cancelamento de inscrições posteriores a data limite de cancelamento, será devolvido 10%
do valor da taxa de inscrições.

Patrocínio

Realização
Av. Moema, 281 • 04077-020
São Paulo- SP • Brasil
(+55 11) 3472- 3333
www.clark-koch.com.br

