


NOVIDADES DA
FEBRAVA 2003
ILHAS TEMÁTICAS

Em áreas de exposição de destaque, empresas reunirão 
equipamentos e serviços de última geração, estruturando assim 
cadeias de produtos em funcionamento dentro da feira:
Aquecimento Solar - Abordará o tema aquecimento solar 
popular, sistemas voltados para as classes de baixa renda ou 
sistemas aplicados em construções populares.
Cadeia do Frio - Apresentará várias opções de equipamentos e 
processos de refrigeração. Estará dividida em várias partes, 
expondo como a refrigeração está presente em nossa qualidade 
de vida.
Conforto Térmico - Mostrará as diversas soluções que o 
mercado oferece para o melhor conforto térmico nos mais 
variados ambientes.
Grupo Ozônio - Apresentará por meio de equipamentos e 
palestras, o plano brasileiro de eliminação dos CFCs e práticas 
ambientais corretas para a conservação da camada de ozônio.
Sala Limpa - Construirá num ambiente com arquitetura 
composta por paredes, pisos, portas e forros especiais. Os 
equipamentos expostos serão os de tratamento de ar com 
filtragem. 

NOVELTIES CONCERNING
FEBRAVA 2003
THEMATIC ISLANDS

Lacated in privileged positions inside the pavilion, companies will 
bring together last generation equipment and services set up along 
the following product demonstration lines, in full operation:

Solar Heating: Solar heating systems for the lower classes or 
systems applied to low-income housing projects.

The Cold Chain: Presenting various options of equipment and 
processes for refrigeration. Divided in various parts, the exhibit will 
show how refrigeration is a market presence in our well-being.

Thermal Comfort: Will show various solutions that the market has 
to offer for the best thermal comfort applied to different types of 
surroundings.

Ozone Group: Debates and equipment will expound the Brazilian 
plan to eliminate the use of CFC and correct environment practices 
for the conservation of the Ozonesphere.

Clean Room: Especially mounted architectonic ambiences 
composed of special walls, floors, doors en ceiling settings. Air 
treatment equipment with filters will be the highlights exhibited.

TRANSPORTE
GRATUITO DO METRÔ

Utilize na estação Jabaquara de Metrô, ônibus 
circular com ida e volta ao Centro de Exposições 
Imigrantes, funcionando uma hora antes da 
abertura até uma hora após o fechamento da 
feira. 

FREE TRANSPORT FROM THE
UNDERGROUND TERMINAL

Use the free, to and from, bus service that will
circulate from the Jabaquara Underground 
Terminal to Imigrantes Exhibition Center one hour
prior to opening and one hour after closing time. 

WELCOME TO SÃO PAULO
To ensure that your participation at the fair is as pleasant 
and economical as possible, use the Welcome to São
Paulo program available through our Visitor´s Service 
Centre.

Confira as condições especiais da Rede Credenciada de Prestadores de 
Serviços, que incluem desde tarifas exclusivas de hospedagem em 37 
hotéis, tarifas diferenciadas em transporte aéreo (nos vôos destinados à 
cidade de São Paulo no período das feiras), traslados hotel - feira –
hotel, até reservas em restaurantes e teatros.
Consulte o site www.febrava.com.br para maiores informações. Faça 
sua reserva o mais rápido possível e garanta já sua hospedagem!

Central de Atendimento:
Tel.: (11) 3035-1000 - almax@almax.com.br

PROGRAMA BEM-VINDO À SÃO PAULO
Utilize-se do Programa Bem-vindo à São Paulo
disponibilizado de forma exclusiva através da nossa Central 
de Atendimento e torne sua participação na Feira a mais 
agradável e econômica possível.

Check the special conditions of the Services Network that includes 
economic rates at 37 hotels, special air fares (for destination São Paulo 
during show days), transfer to and from hotel to the event and even 
reservations at restaurants and theatres.
Consult the site www.febrava.com.br for further information.

To guarantee your stay, make your reservation now.

Visitor´s Service Centre:
Tel.: (55 11) 3035-1000 - almax@almax.com.br


