POLÍTICA DE ACESSO
O comitê gestor da 28ª Expobel vem através da presente informar ao público a política de
acesso adotada. 1) Crianças até 08 anos: NASCIDAS A PARTIR DO ANO DE 2009 entrada franca,
mediante apresentação de documento oficial onde conste a data de nascimento,
acompanhada dos pais ou responsável. ACESSO: EM TODOS OS PORTÕES.
2) Polícia Militar, Polícia Civil, Bombeiros: entrada franca, devendo comprovar sua condição
através de apresentação em guichê especialmente destinado no momento do acesso de
comprovante da carteira militar ativa original. ACESSO: EM TODOS OS PORTÕES.
3) Idosos a partir de 65 anos: NASCIDOS ATÉ 1953, entrada franca, bastando a apresentação de
carteira de identidade ou outro documento oficial. ACESSO: EM TODOS OS PORTÕES.
4) Doadores de sangue: Entrada franca, devendo comprovar sua condição através de
apresentação em guichê especialmente destinado no momento do acesso de documento com
foto, título de eleitor e carteirinha de doação com período igual ou menor que 120 (cento e
vinte dias – a partir de 09/11/17) do início da feira. Fenotipado com apresentação de carteira
de doação, documento com foto e título de eleitor. ACESSO: PORTÃO ACEFB.
5) Idosos a partir de 60 até 64 anos: NASCIDOS ENTRE 1954 A 1958. Terão direto à meia
entrada. Para tanto, devem dirigir-se à sede da ACEFB, situada no Parque Jayme Canet Júnior,
com seu documento de identificação para a aquisição antecipada, ou localizar o guichê
especializado no dia da feira. ACESSO: EM TODOS OS PORTÕES.
6) Professores da rede privada, pública, estadual e municipal, portadores de deficiência física,
auditiva ou visual e estudantes: terão direito à meia entrada. Para tanto, devem dirigir-se à
sede da Associação Empresarial de Francisco Beltrão (ACEFB), situada no Parque Jayme Canet
Junior para aquisição antecipada, ou localizar o guichê especializado no dia da feira. No caso
dos professores, é necessário a CARTEIRA PRÓPRIA ou documento que o comprove, por
exemplo, o HOLERITE, (acompanhado do RG).
Para os estudantes, são necessárias as CARTEIRAS OFICIAIS DE ESTUDANTE; emitida pela
entidade de ensino (acompanhado de RG), ou as carteiras de estudante oficiais: UNE e UPES,
desde que dentro da validade. Estudantes de escolas particulares e de universidades privadas,
CARTEIRA ESTUDANTIL. Vale ressaltar que qualquer pessoa pode comprar os ingressos. Porém,
no dia da entrada ao Parque, o portador do ingresso deve apresentar tais documentos. Para os
portadores de deficiência, basta a apresentação da carteira da Associação dos Deficientes
Físicos e Visuais de Francisco Beltrão (ADFFB). ACESSO EM TODOS OS PORTÕES Assuntos
omissos serão tratados entre a Comissão Central Organizadora (CCO) e a coordenação Geral
dos shows.
Qualquer dúvida pode ser sanada através do telefone 3905 1450 com Tatiane. Comitê Gestor
Expobel/2018. Conforme orientação do Conselho Tutelar, com base na portaria 003/2011 da
Vara de Infância e Juventude da Comarca de Francisco Beltrão-PR, para acesso de menores de
idade: 1 – Menores de 14 anos somente com os pais; 2 – Maiores de 14 anos e menores de 18
anos: Acompanhado dos pais ou; Acompanhado de responsável munido de autorização dos
responsáveis legais com firma reconhecida; . Poderá ingressar e permanecer ainda que
desacompanhado, desde que munido de autorização dos responsáveis legais com firma
reconhecida;

