
  

 

 

 
 

 

De 18 a 20 de 
setembro 2020. 

 

Circuito Serra da 
Graciosa e Litoral do 

Paraná 

 

 

Eventos que promovem a 
conscientização para os 
17ODS da agenda da 

ONU 2030. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

    
Um Programa para promover 
marcas e a visibilidade dos 
produtos nos diversos setores 
eletromotivos. 
 
Com uma programação 
envolvente e atividades que 
culminarão num impactante 
cenário para atração de 
diferentes públicos. 
 1 Seminário 
 1 Expo Feira 
 1 Rally de Carros 

Elétricos 
  

 
 

 
  

5 
Edições

5 
Regiões

5 
Anos

INOVAÇÃO 
Será o 1º Rally de 
carros elétricos, na 
modalidade de 
regularidade, com o 
percurso de 300 km na 
maior área contínua de 
Mata Atlântica do Brasil.  

OPORTUNIDADE 
Um evento com forte 
apelo publicitário, 
atraindo um grande 
público, que 
proporcionará a 
fixação das grandes 
marcas do 
automobilismo 
elétrico, utilizando os 
postos de recargas 
elétricos da Copel. 



 
De 15 a 20 de setembro de 2020 

6 DIAS QUE RESPIRAM ENERGIA E 
SUSTENTABILIDADE!!! 

 

De 15 a 17 de setembro de 2020 

Cietep/FIEP, Av. Comendador Franco 1341 Curitiba – PR 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
O Seminário: ElectroMobility Challenge, tratará sobre 

a quebra de paradigma com o advento do carro movido a 
eletricidade na indústria automobilística e do petróleo e seu 
impacto na sustentabilidade urbana, com participação 
ativa dos patrocinadores e grandes nomes do setor. 

Paralelamente ao Seminário, ocorrerá a Expo VIP 
FIEP, para exposição de veículos elétricos, com teste drive. 

  

 
 

De 18 a 20 setembro 2020 
Parque São José, Av. Comendador Franco 100  

São Jose dos Pinhais – PR. 
 

 
Com 20 mil m² de área para exposição de marcas, 

veículos e produtos da eletromobilidade, contando com 
diversas atividades de entretenimento atraindo um grande 
público. 

 
EXPOSIÇÃO ATRAÇÕES DA FEIRA 

 Automóveis, bicicletas, motocicletas, 
monociclos, patinetes, carros de 
serviços. 

 Carros, motos e bikes Antigas 

 Equipamentos elétricos para geração 
de energia alternativa. 

 Parque infantil inflável 

 Carport e Carregadores Domésticos 
de veículos elétricos. 

 Food Truck 

 Acessórios automotivos.  Show Noturno e voo cativo de 
balões 

 Fornecedores do Setor  Apresentação de grupos 
Folclóricos 

  Show de Música com DJ 
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