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REGULAMENTO

Cervejeiros & Cervejeiras caseiros, juntem-se a nós !

Está aberto o 1º Concurso Mestre Paneleiro Hop'n Roll & Bil Bil Beer para celebrarmos os nossos 
aniversários de 8 anos e quem será a estrela da festa é a sua cerveja !!!

Nós da Bil Bil Beer e Hop´n Roll somos muito gratos pela confiança que os nossos clientes e fornecedores 
nos deram ao longo destes anos e vamos comemorar nossos aniversários lançando este concurso im-per-
dí-vel.

O concurso dará a oportunidade para que as suas melhores cervejas sejam avaliadas por Especialistas do 
segmento Cervejeiro e Juízes BJCP com feedback individual.

E ainda mais, o cervejeiro que ganhar o Best Of Show leva para casa um Kegerator da Gelopar.

Então... hora de brassar grandes cervejas !

Bil Bil Beer & Hop´n Roll

Patrocinadores Apoio
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1. Do Concurso

1.1 O 1º  Concurso  Mestre  Paneleiro  Hop’nRoll  &  Bil  Bil  Beer  é  uma realização  conjunta  entre  das
empresas Hop’n Roll e Bil Bil Beer Brewshop, sem fins lucrativos, e doravante, passa a ser denominado
apenas de CONCURSO neste regulamento.

1.2 A organização deste CONCURSO é de exclusiva responsabilidade das empresas Hop’n Roll e Bil Bil
Beer Brewshop através de uma comissão organizadora interna, formada especialmente para este fim, e
que tem totais poderes de decisão, inclusive de itens que não constem neste regulamento.

1.3 Este CONCURSO recebe o apoio das seguintes empresas: Gelopar, Agrária Malte, SCI Extintores,
Bio4, Lallemand, Levteck e LNF. Todos são denominados PATROCINADORES neste regulamento.

2. Dos Objetivos do Concurso

2.1 Fomentar a cultura cervejeira no país e premiar os três primeiros colocados de cada categoria e o
Best of Show.

2.2 Contribuir para o aperfeiçoamento dos participantes dando feedback de suas produções e instruí-los
a aperfeiçoar suas receitas.

2.3 Divulgar a cultura cervejeira.

3. Da Participação

3.1 Poderá participar do presente CONCURSO qualquer cervejeiro caseiro residente no Brasil com mais
de 18 anos completos até o dia 06/10/19.

3.2 Será permitida a participação de grupos desde que, seja eleito um representante do grupo, doravante
denominado de AUTOR, e que deverá constar como responsável pela cerveja, sobrecaindo igualmente a
todos os participantes do grupo as condicionantes do item 3.1 deste edital.

3.3. Poderá ser de até 04 (quatro) o número de participantes do grupo referido no item 3.2 deste edital, e
que serão doravante denominados de COAUTORES.

3.4 Não  será  permitida  a  inscrição  de  amostra(s)  de  quaisquer  funcionários  do  “Staff”  direto  dos
ORGANIZADORES (Hop’n Roll e Bil Bil Beer Brewshop), bem como dos PATROCINADORES ou Comissão
Organizadora deste CONCURSO.

3.5 Os juízes e auxiliares do CONCURSO são vedados de admitir  inscrição(ões) de amostras neste
CONCURSO.

3.6 Somente  será  permitida  a  participação  de  cervejeiros  (AUTORES  e/ou  COAUTORES)  não
profissionais  que não possuam qualquer vínculo profissional  com qualquer cervejaria,  sendo vedada a
participação de pessoas que tenham alguma produção de cerveja cigana já lançada antes de 01/08/2019,
ou mesmo, em regime de colaboração com outrem produtor cigano.

4. Dos Estilos de Cerveja

4.1 Para esse concurso somente serão aceitos os seguintes ESTILOS, todos catalogados no guia BJCP
2015:
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ESTILOS PERMITIDOS PARA O 1º CONCURSO MESTRE PANELEIRO

1C. Cream Ale 15A. Irish Red Ale 19A. American Amber Ale 

1D. American Wheat Beer 15B. Irish Stout 19B. California Common 

5B. Kölsch 15C. Irish Extra Stout 19C. American Brown Ale

10A. Weissbier 16A. Sweet Stout 20A. American Porter 

10B. Dunkles Weissbier 16B. Oatmeal Stout 20B. American Stout 

10C. Weizenbock 16C. Tropical Stout 24A. Witbier 

11A. Ordinary Bitter 16D. Foreign Extra Stout 25A. Belgina Blonde Ale 

11B. Best Bitter 17A. British Strong Ale 25C. Belgian Golden Strong Ale 

11C. Strong Bitter 17B. Old Ale 26A. Trappist Single

12A. British Golden Ale 17C. Wee Heavy 26B. Belgian Dubbel 

13A. Dark Mild 17D. English Barleywine 26C. Belgian Tripel

13B.British Brown Ale 18A. Blond Ale 26D. Belgina Dark Strong Ale

13C. English Porter 

4.2 O julgamento seguirá as diretrizes do BJCP. Consulte o guia para mais informações (versão oficial em
inglês):

https://www.bjcp.org/docs/2015_Guidelines_Beer.pdf

4.3 O presente Concurso está registrado junto ao BJCP sob número 207492.

5. Das Datas e Prazos

5.1 Calendário de datas:

Divulgação do regulamento 25 de agosto de 2019

Início das inscrições 25 de agosto de 2019

Encerramento das inscrições 06 de outubro de 2019

Recebimento das amostras 07 a 12 de outubro de 2019

Julgamento 19 de outubro de 2019

Festa de Premiação 20 de outubro de 2019

5.2 As inscrições iniciam-se no dia 25 de agosto de 2019.

5.3 As inscrições serão encerradas no dia 06 de outubro de 2019 às 23:59 ou quando for atingido o limite
máximo de 100 amostras.

5.4 As amostras serão recebidas na loja física da Bil Bil Beer Brewshop, no horário de funcionamento da
loja, entre os dias 07/10 a 12/10/19, cujo endereço é Rua Celestino Júnior, n. 175 Bairro: São Francisco,
Curitiba/PR.

5.5 O julgamento das amostras recebidas será realizado no dia 19/10/19 durante todo o dia, até o final
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dos trabalhos. 

5.6 A festa de premiação dos vencedores ocorrerá no dia 20/10/19, a partir das 14:30h no Hop’n Roll
Brewpub localizado na Rua Mateus Leme, n. 950, Centro Cívico, Curitiba/PR.

6. Das Inscrições das Amostras e Pagamento

6.1 O valor de inscrição é de R$ 45,00 para uma amostra; de R$ 85,00 para duas amostras inscritas e de
R$ 125,00 para três amostras inscritas.

6.2 Para  a  participação  no  presente  Concurso  o  interessado  deverá,  além  do  pagamento  da(s)
inscrição(ões)  adquirir  insumos (malte,  lúpulo e levedura) no valor  mínimo de R$ 50,00,  em um único
cupom  fiscal,  junto  a  Bil  Bil  Beer  Brewshop.  A numeração  do  cupom  fiscal  deverá  ser  informada,
obrigatoriamente, no ato de inscrição, no campo “Cupom”.

6.3 O mesmo cupom fiscal, no valor mínimo de R$ 50,00, dará direito de inscrição de até três amostras,
podendo ser utilizado o mesmo número do cupom fiscal para as três inscrições.

6.4 Serão aceitos os cupons fiscais emitidos entre os dias 01/08/19 e 05/10/19, mediante uma compra
realizada na loja física ou virtual da Bil Bil Beer Brewshop.

6.5 Membros  das  Acervas  deverão  declarar,  expressamente,  sua  respectiva  associação  no  campo
“Agremiações”.

6.6 Serão permitidas até 03 (três) inscrições por AUTOR. O responsável pela inscrição será identificado
como AUTOR no formulário de inscrição.

6.7 Serão permitidas coautorias. Cada inscrição pode ter até 03 (três) COAUTORES.

6.8 Para COAUTORES há o limite máximo de 02 (duas) coparticipações.

6.9 Uma pessoa que consta como AUTOR também pode aparecer como COAUTOR, respeitando-se os
limites descritos nos itens 6.7 e 6.8.

6.10 Este concurso tem número máximo de inscrições de 100 amostras.

6.11 O participante que desejar inscrever diversas amostras deverá preencher uma ficha cadastral para
cada amostra inscrita, limitado a 03 (três) inscrições.

6.12  As inscrições serão aceitas apenas através do link:

https://beerawardsplatform.com/competitions/mestrepaneleiro

6.13 Apenas o preenchimento do formulário não garante a inscrição, que será efetivada somente após o
pagamento.

6.14 O participante pode efetuar o pagamento até o último dia de inscrição. Todas as inscrições que não
forem  pagas  até  o  dia  06/10/19  serão  canceladas.  O  link  de  pagamento  está  disponível  no  site  do
CONCURSO após o preenchimento da ficha de inscrição.

6.15 Após  o  pagamento,  o  participante  poderá  consultar,  na  própria  plataforma  de  inscrição  a
regularização do pagamento.

6.16 Os funcionários das empresas Hop’n Roll, Bil Bil Beer, dos Patrocinadores e membros da Comissão
Organizadora são expressamente proibidos de inscreverem-se para este concurso.
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6.17 Ficam  cientes  os  participantes  que  a  Comissão  Organizadora  do  Concurso  poderá  requerer,  a
qualquer tempo, as confirmações documentais que entender necessárias para validação da participação
dos interessados.

7. Das Inscrições dos Juízes e Auxiliares

7.1 Juízes BJCP receberão cartas convite, com base no cadastro BJCP. Os juízes BJCP que, porventura,
não  receberem  carta  convite,  mas  desejarem  participar,  poderão  solicitar  sua  inscrição  pelo  email:
mestrepaneleiro@gmail.com 

7.2 Os  Auxiliares/Steward  que  desejarem  participar,  poderão  solicitar  sua  inscrição  pelo  email:
mestrepaneleiro@gmail.com 

7.3. Juízes e auxiliares receberão confirmações de suas inscrições por email.

7.4 Será permitido a funcionários do “Staff”  direto dos ORGANIZADORES (Hop’n Roll  e Bil  Bil  Beer
Brewshop), bem como dos PATROCINADORES ou Comissão Organizadora deste CONCURSO, inscrever-
se como juízes ou como auxiliares (“Steward”), sendo reservado o direito da Comissão Organizadora de
avaliar a referida inscrição, de modo a salvaguardar a idoneidade, lisura e sigilo das informações cadastrais
deste CONCURSO, considerando ainda a condição de que não haja comprometimento do resultado ou da
premiação.

7.5. Neste CONCURSO serão oferecidas vagas específicas para juízes não BJCP. Se você não é BJCP,
poderá inscrever-se, enviando um email de solicitação para: mestrepaneleiro@gmail.com

7.6 Juízes BJCP receberão a pontuação junto ao BJCP, referente ao Concurso, em até 30 dias após a
realização do mesmo.

7.7 Qualquer  comunicação  referente  ao  concurso  deve  ser  feita  apenas  pelo  e-mail:
mestrepaneleiro@gmail.com 

8. Das Garrafas e Tampas aceitas

8.1 Serão aceitas no CONCURSO as seguintes garrafas:

a) de 600mL, de vidro, na cor âmbar, sem cola, marcas ou inscrições. Permitidas as garrafas com a
inscrição “CERVEJA”. Não permitidas as que contém algum nome de cervejaria ou marca.

b) de 500mL, de vidro, na cor âmbar, sem cola, marcas ou inscrições. Permitidas as garrafas com a
inscrição “CERVEJA”. Não permitidas as que contém algum nome de cervejaria ou marca.

c) de 330mL, de vidro, na cor âmbar, sem cola, marcas ou inscrições. Permitidas as garrafas com a
inscrição “CERVEJA”. Não permitidas as que contém algum nome de cervejaria ou marca.

d) de 300mL, de vidro, na cor âmbar, sem cola, marcas ou inscrições. Permitidas as garrafas com a
inscrição “CERVEJA”. Não permitidas as que contém algum nome de cervejaria ou marca.

8.2 Serão aceitas neste CONCURSO as seguintes tampas:

a) Metálica do tipo coroa do modelo “pry-off”.

b) Modelo “flip-top” desde que sem nenhuma inscrição ou logotipo de alguma cervejaria. Devem ser
lisas.
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c) Serão aceitas tampas com inscrição “Cerveja” ou “Cerveja Artesanal”.

d) São aceitas tampas de qualquer cor.

8.3 Não serão aceitas garrafas ou tampas com marcas físicas que têm a finalidade de identificar a amostra.
Exemplo: riscos, trincas, cola de rótulos, logotipo de cervejarias, durex, fitas, etiquetas etc.

9. Da Quantidade de Garrafas

9.1 O participante deverá enviar a seguinte quantidade de garrafas:

TAMANHO QUANTIDADE (un.)

300 mL 04

330 mL 04

500 mL 03

600 mL 03

10. Do Envio e Recebimento das Amostras

10.1 As amostras podem ser entregues pessoalmente ou via Correios ou transportadora para:

Bil Bil Beer Brewshop
Rua Celestino Júnior, n. 175 Bairro: São Francisco
CEP 80510-100    Curitiba/PR

10.2 Horário de recebimento das amostras: de segunda a sexta das 8:30h às 18:30h e no sábado das 9h
às 14:30h (entre os dias 07/10 a 12/10)

10.3      Cada  garrafa  deverá  conter  uma  etiqueta  de  identificação  que  é  gerada  pelo  sistema.  A  
ausência desta implica em desclassificação. A etiqueta deverá ser afixada na garrafa com elástico
ou qualquer outra coisa que não deixe qualquer marca de cola na garrafa.

10.4 Os  custos,  o  método  de  envio,  o  prazo  e  o  estado  de  entrega  das  amostras  são  de  total
responsabilidade do participante.

10.5 Amostras enviadas por Correios ou via Transportadora, a cobrar, não serão aceitas.

10.6 A comissão organizadora não se responsabiliza por amostras que sofrerem avarias no transporte ou
qualquer degradação do sabor do produto como oxidação e outros traços de envelhecimento.

10.7 As  garrafas  que  chegarem  espumando  ou  quebradas  serão  desclassificadas  e  o  autor  será
informado, via e-mail, do ocorrido. Estas garrafas não serão repostas e o julgamento será realizado com as
unidades restantes, se possível.

10.8 Se  as  amostras  forem  enviadas  por  Correios  ou  Transportadora,  esta(s)  deverá(ão)  chegar  no
período estipulado. Nem antes e nem depois.

Regulamento 1º Concurso Mestre Paneleiro Hop’n Roll & Bil Bil Beer – 17/10/19 – v. 2.
Todos os direitos reservados. Proibida a reprodução total ou parcial sem autorização por escrito dos organizadores               p. 6/10



                   1º CONCURSO MESTRE PANELEIRO

                    Hop’n Roll & Bil Bil Beer

                                   Competiço  eegis rar  o BJCP iob  . 207492
.

11. Da Recepção e Controle das Amostras

11.1 A  Comissão  Organizadora  do  1º  Concurso  Mestre  Paneleiro  Hop’n  Roll  &  Bil  Bil  Beer  será
responsável pela recepção e controle das amostras, sobretudo no que se refere aos processos de triagem
e codificação.

11.2 O processo de triagem verificará:

a) número de amostras;

b) integridade física das garrafas;

c) conformidade da garrafa quanto aos modelos aceitos;

d) conformidade da tampinha quanto aos modelos aceitos

e) existência da etiqueta de identificação em todas as amostras;

f) inexistência de cola, fita adesiva ou tinta na garrafa;

g) inexistência de cola, fita adesiva ou tinta na tampinha;

h) ausência de indícios de adulteração ou marcação da embalagem da amostra.

11.3 O processo de codificação consistirá nas seguintes etapas:

a) substituição da etiqueta de identificação por código de inscrição aleatório;

b) preenchimento da planilha de controle de triagem de amostras;

c) verificação da uniformidade do número atribuído às amostras;

d) armazenamento das amostras até a data de avaliação.

11.4 As amostras que apresentarem irregularidade na inscrição serão desqualificadas e descartadas, a
critério da comissão organizadora.

11.5 As amostras que não atenderem os requisitos de envase e identificação serão desqualificadas e
descartadas, a critério da comissão organizadora.

11.6 A etiqueta de identificação de cada amostra será retirada e substituída por um código de inscrição
aleatório tornando as amostras anônimas para a avaliação.

11.7 A comissão organizadora guardará a relação entre a identidade da amostra e o código de inscrição
em completo sigilo até o final da avaliação de todas as cervejas e divulgação do resultado do 1º Concurso
Mestre Paneleiro.

11.8 Todas as amostras recebidas serão mantidas em temperatura ambiente ou refrigeradas, de acordo
com a preferência do cervejeiro indicada no ato da inscrição ou na etiqueta de identificação, prevalecendo a
informação mais recente.

12. Da Avaliação das Amostras e Julgamento

12.1 Ocorrerá em evento fechado exclusivo à comissão organizadora do CONCURSO, juízes e auxiliares.

12.2 O corpo de juízes será formado por:

a) Juiz ou Aspirante a juiz BJCP;
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b) Exponente nacional ou internacional em julgamento de cervejas;

c) Sommelier de cervejas e/ou Mestre em Estilos formado no Brasil ou exterior;

d) Mestre Cervejeiro ou Profissional de produção de cerveja;

e) Pessoa com reconhecida capacidade técnica em cerveja.

12.3 Os juízes e auxiliares participarão de forma voluntária e sem remuneração.

12.4 Os juízes farão suas avaliações às cegas. Não serão divulgadas quaisquer informações das amostras
aos juízes.

12.5 A comissão organizadora do 1º Concurso Mestre Paneleiro identificará todas as amostras de cerveja
de tal forma que os juízes tenham acesso apenas a um código de inscrição da mesma que, em nenhuma
hipótese, coincidirá com a ordem de inscrição da referida cerveja.

12.6 Cada juiz avaliará somente as amostras de cerveja que lhe couberem, conforme distribuição definida
pela Comissão Organizadora.

12.7 As amostras serão separadas em 4 grupos por semelhanças sensoriais. Então serão formados os
grupos de onde os melhores serão selecionados para o Best of Show.

12.8 Os três melhores de cada grupo serão premiados.

12.9 As amostras que obtiverem score inferior a 30 não são elegíveis a receberem medalhas e nem ir ao
Best of Show.

12.10 O julgamento ocorrerá em três etapas:

a) Qualificação: onde serão preenchidas as fichas de avaliação. Serão selecionadas as melhores
amostras de cada grupo para compor o Best of Show.

b) Etapa de Seleção ou Semifinal: ocorrerá se necessário para definir as amostras finalistas.

c) Best of Show: serão eleitas as três vencedoras do concurso. A quantidade de amostras que irão
para o Best of Show ficará a critério da Comissão Organizadora.

12.11 Julgamento ocorrerá no dia 19 de outubro de 2019 a partir das 8h, até o final dos trabalhos, em local
a ser definido pela Comissão Organizadora.

12.12 Juízes e Auxiliares devem se apresentar com 20 minutos de antecedência.

12.13 Os vencedores do Concurso serão anunciados na festa de premiação que ocorrerá no dia 20 de
outubro de 2019, a partir das 14:30 h, no Hop’n Roll, situado a Rua Mateus Leme, nº 950.

12.14 Todas decisões dos juízes deste Concurso são definitivas e irrecorríveis.

13. Da Premiação

13.1 A premiação é dividida entre os 03(três) primeiros colocados de cada uma das 04 (quatro) categorias
+ o primeiro colocado no Best of Show (BoS).

13.2 Os vencedores do concurso receberão, além de troféu, a premiação a seguir:

13.3 O 1º Colocado do BOS receberá um Kegerator, marca Gelopar (não acompanha o Cilindro de CO2 e
o regulador).
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13.4 Os três primeiros colocados de cada categoria receberão:

a) 1º colocado da Categoria: produção de 50L de cerveja na cervejaria do Hop’n Roll (sendo 30L a
ser comercializado no brewpub e 20L oferecidos ao cervejeiro) + 01 tubo de levedura Bio4 + 01
sachê de levedura Levteck + 01 recarga de 6 kg CO2 na SCI Extintores;

a) 2º colocado da Categoria: 01 tubo de levedura Bio4 + 01 sachê de levedura Levteck + 01 recarga
de 06 kg CO2 na SCI Extintores + 01 pacote de 05 kg de Malte Agrária;

a) 3º colocado da Categoria: 1 tubo de levedura Bio4 + 01 sachê de levedura Levteck + 01 recarga
de 06 kg CO2 na SCI Extintores.

13.5 Aos respectivos AUTORES e possíveis COAUTORES das 04 (quatro) cervejas do “ranking” do BoS –
primeira  melhor  receita  de cada categoria  –  haverá  um convite para produzir  50L de sua receita  nas
dependências do Hop’n Roll, sendo que cerca de 20L serão oferecidos ao AUTOR da receita e cerca de
30L serão colocados no tap do Hop’n Roll. Os 30 litros de cada uma das 04 (quatro) melhores receitas
serão dispostas no tap do Hop’n Roll e avaliadas pelos clientes do estabelecimento.

13.6 No caso do autor da receita, que for convidado a produzir no Hop’n Roll não desejar produzir sua
receita,  serão  convidados,  respectivamente,  os  primeiros  colocados  de  cada  categoria,  e  entre  esses
haverá um sorteio se houver mais de um interessado.

13.7 As  cinco  cervejas  produzidas  serão  sem  custo  para  os  autores  das  receitas.  Os  insumos  para
produção serão oferecidos pelos Patrocinadores e pelo Hop’n Roll.

13.8 A entrega  do(s)  prêmio(s)  do  Concurso  Mestre  Paneleiro  2019,  incluindo  o  KEGERATOR,  será
realizada durante a Festa de Premiação a ser realizada no dia 20 de outubro de 2019, em horário e local a
serem devidamente divulgados pela comissão organizadora em mídias sociais e nos estabelecimentos dos
Organizadores.

13.9 Sob nenhuma hipótese, os organizadores do evento não terão quaisquer ônus ou responsabilidades
de entrega do(s) premio(s) ao(s) ganhadore(s) após o período da Festa de Premiação do Concurso Mestre
Paneleiro 2019.

13.10 Se o(s) ganhador(es) não estiver(em) presente(s) para receber(em)/retirar(em) seu(s) prêmio(s) no
dia da Festa de Premiação, o(s) prêmio(s) só poderá(ão) ser retirado(s) pessoalmente na loja física da Bil
Bil Beer Brew Shop, situada na rua Celestino Júnior, 175, bairro de São Francisco, Curitiba - PR, após
apresentação  de  documentação  comprobatória  de  identificação  com cópia  (RG,  carteira  de  motorista,
carteira de trabalho, passaporte válido, etc.).

13.11 No caso do item 13.10,  é condição sine qua non,  que o(s)  ganhador(es)  de qualquer  um dos
prêmios se responsabilize(m) por providenciar a retirada do(s) prêmio(s), devendo arcar com os respectivos
ônus de retirada, traslado e transporte da(s) premiação(ões) a partir da  loja física da Bil Bil Beer Brew
Shop.

13.12 Ainda, no caso do item 13.10, o(s) ganhador(es) pode(m) ainda, autorizar a retirada do(s) prêmio(s)
por  pessoa,  por  ele  indicada,  portando  uma  procuração  exclusiva  para  esta  finalidade  devidamente
registrada e com assinatura autenticada com cópia de documentação autenticada pelo(s) ganhador(es), e
da mesma, o representante legal do(s) ganhador(es) deverá(ão) arcar com os custos atrelados à retirada,
traslado e transporte da premiação.

13.13 Informa-se  em  adição,  que  o(s)  prêmio(s),  não  retirado(s)  no  dia  da  Festa  de  Premiação  do
Concurso Mestre Paneleiro 2019, ficarão à disposição do(s) ganhador(es) na loja física da Bil Bil Beer Brew
Shop durante os 30 dias imediatamente subsequentes, contados a partir do dia da Festa de Premiação.
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Após esse prazo, o(s) ganhador(es) perde(m) quaisquer direito(s) à premiação, sendo de propriedade da
Bil Bil Beer Brew Shop, todos o(s) prêmio(s) não retirado(s) após o prazo estipulado na presente cláusula.

14. Das Disposições Gerais

14.1 Todos participantes deste CONCURSO (AUTORES, COAUTORES, PATROCINADORES, auxiliares,
juízes)  concordam  em  ceder  seus  direitos  de  imagem,  nome,  voz,  vídeo,  assinatura,  informações
biográficas para qualquer assunto relacionado a este CONCURSO para fins comerciais e de publicidade.

14.2 Cabe à comissão organizadora decidir quaisquer assuntos que não foram tratados neste regulamento
de forma soberana e irrefutável. Também a negociar e decidir quaisquer conflitos de qualquer natureza que
venham a ocorrer.

14.3 As decisões dos juízes e comissão organizadora deste CONCURSO são definitivas e irrecorríveis.

14.4 Todas as dúvidas, questionamentos e comunicações referentes a este Concurso devem ser feitas
apenas pelo e-mail: mestrepaneleiro@gmail.com 
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