
 
Dados sobre o Local do Encontro Estadual dos OSs. 

 

O Evento será realizado na ACIAC – Associação Comercial de Assis 

Chateaubriand. Localizado na Av. Cívica, 90 – JD. América. 

O local é de fácil acesso, porém um pouco distante do hotel, mas teremos 

diretores disponíveis para buscar a Equipe do OSB no hotel.  

 

Logística 
 
Da Capital Paranaense para Assis Chateaubriand, existem duas empresas 
de ônibus que realizam a rota. Sendo elas: 
 
Princesa dos Campos: 
Valor da Passagem Curitiba – Assis: R$ 112,88 – Saída às 21h00 
Valor da Passagem Assis – Curitiba: R$ 110,00 - Saída às 20h30 
(Porém não há ônibus disponíveis aos sábados, o que talvez inviabilize a 
contratação da empresa) 
 
Nordeste: 
Valor da Passagem Curitiba – Assis: R$ 120,00 – Saída às 21h15 
Valor da Passagem Assis – Curitiba: R$ 120,00 – Saída às 19h30 
(Com carros disponíveis todos os dias) 
 
De avião as possibilidades seriam os aeroportos de Cascavel ou Foz do 
Iguaçu.  
 

Táxi 
 
A cidade infelizmente não conta com Uber, mas possui táxis que podem 
fazer o translado entre hotéis e o local do evento. A distância a pé entre os 
hotéis e o local do evento a pé é de aproximadamente 20 minutos. De 
carro o trajeto pode ser feito em minutos.  
 
 

 

 



 
Contato 

 
A pessoa encarregada pelo Evento é a Secretária Executiva da Entidade, 

Cristina Nunes de Lima Gomes. Os telefones para contato são: (44) 3528-

3000 ou pelo celular (44) 98841-6203. 

 

Hotéis para o Encontro Estadual dos OS PR 
        

Hotel  Telefone Quarto  Valor  

Laghi Hotel 3528-4635 

simples  R$          60,00  

duplo  R$       100,00  

triplo  R$       135,00  

    

Verdes Campos 3528-4022 

simples  R$          80,00  

duplo  R$       125,00  

triplo  R$       150,00  

    

Querência Hotel 3528-2666 

simples  R$          75,00  

duplo  R$       130,00  

triplo  R$       155,00  

    

Magestic 3528-4345 

simples  R$          45,00  

duplo  R$          80,00  

triplo  R$       120,00  

    

Todos os hotéis são com Wi-fi, banheiro no quarto, café da manhã e estacionamento. 
 

Para Restaurantes, a cidade possui diversos que funcionam tanto durante 

o dia, quanto a noite. Durante o dia existem opções por quilo e a vontade. 

Durante a noite, existem pizzarias, lanchonetes, restaurantes com pratos a 

lá carte e porções. Acredito que uma pessoa gaste cerca de R$ 60,00 ou R$ 

70,00 para almoçar e jantar, com bebida (suco e refrigerante). 


