Regulamento
29ª Abertura Oficial da Colheita do Arroz
20 a 22 de fevereiro de 2019
Local: Estação Experimental Terras Baixas da Embrapa Clima Temperado, Av. Eliseu
Maciel, s/n 96.160-000- Capão do Leão/RS
www.colheitadoarroz.com.br
1. Horários:
1.1. Credenciamento: Das 7h30 às 18h dos dias 20 e 21/02 e das 7h30 às 16h no
dia 22/02.
1.2. Funcionamento da Feira: 08h às 18h.
1.3. Visitas de Grupos às Vitrines Tecnológicas: 07h30 às 13h – na parte da tarde
fica a critério de cada empresa manter colaboradores nas parcelas visando
atendimento do público.
1.4. Palestras: dias 20/02 e 21/02 das 14h às 17h.
1.5. Coquetel de Entrega de Homenagens – dia 21/02 - 17h30m às 19h30min
1.6. Dinâmicas e Test Drives – dias 20/02 e 21/02 – 8h às 18h e dia 22/02 das 8h
às 12h.
1.7. Ato da Abertura Oficial Colheita do Arroz - dia 22/02 às14h
1.8. Sala de Atendimento ao Expositor e Sala de Imprensa: 08 h às 18h
2. Estandes:
2.1. Montagem: as empresas montadoras deverão se dirigir à Central de
Atendimento ao Expositor, na sala da Federarroz, para receber as orientações
da localização dos terrenos e/ou estandes.
2.2. Período da montagem: a partir de 12/02/2019 até às 10h do dia 19/02/2019.
Horário limite em função dos trâmites referentes à aprovação do PPCI do
evento.
2.3. Desmontagem: a partir das 17h do dia 22/02/2019. Dias 23, 24 e 25 a
desmontagem ocorrerá entre 8 hs e 18 hs. Data limite para retirada de todos os
materiais do local do evento: 25/02/2019 até às 18 hs.
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2.4. ART’s/RRT´s: As empresas são responsáveis pelo cumprimento integral das
responsabilidades legais/administrativas referentes à montagem de seus
estandes, de modo que será exigido, pela Coordenação da Abertura da Colheita
do Arroz, o envio das 2 ART´s/RRT´s , uma de elétrica e uma estrutural , por email

até

06/02/2019,

para

o

e-mail:

eventos@federarroz.com.br.

Os

documentos originais deverão ser entregues na Central de Atendimento da
Federarroz no evento até o dia 18/02/2019 às 12h. Em caso da não existência
dos documentos legais, o expositor não poderá participar do evento. Em
anexo, os 2 modelos de ART´s/RRT´s estrutural e elétrica.
2.5. O expositor e suas contratadas são responsáveis pela remoção do entulho e
demais materiais descartáveis utilizados na montagem dos estandes,
devendo estes ser depositados até às 12h do dia 19/02/2019 impreterivelmente,
em local indicado pelos organizadores. Durante a realização do evento a
expositora deverá disponibilizar os materiais descartáveis à equipe de limpeza,
que fará o recolhimento ao longo de cada dia.
2.6. Bebidas alcoólicas serão permitidas nos estandes e na Estação Experimental
Terras Baixas da Embrapa Clima Temperado a partir das 18h dos dias 20 e 21
de fevereiro de 2019.
2.7. Será disponibilizado um ponto de energia elétrica em cada terreno/estande
adquirido – uma tomada industrial, tipo 2P+T - 16A. Deverá ser providenciado
pelo expositor (ou prestador de serviços por ele contratado) a ligação das
instalações elétricas de iluminação e tomadas internas do estande. A voltagem
é de 220 Volts no local.
2.8. Em anexo, tabela com opções de prestadores de serviços para os expositores.
2.9. Não será permitida, sob qualquer hipótese, a circulação de veículos no interior
da Estação Experimental da Embrapa durante o horário de funcionamento do
evento. O reabastecimento dos estandes deverá ser realizado, entre os dias
20/02 a 22/02, até às 7h30 ou entre 18h e 20h.
3. Vitrines Tecnológicas:
3.1. Serão formados grupos de produtores que farão o circuito das Vitrines
Tecnológicas, sob orientação dos servidores/colaboradores da Organização.
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3.2. As empresas participantes das Vitrines Tecnológicas deverão produzir o seu
próprio material de merchandising, tais como: placas, faixas, bumpings,
bandeirolas, sempre limitadas ao espaço da Vitrine Tecnológica adquirida.
3.3. O tamanho máximo para colocação de estrutura (tendas, barracas) em frente
às Vitrines é de 10 metros de frente x 5 metros de profundidade. Não será
permitida a montagem de estandes que ultrapassem as medidas retro, sob
pena da incidência de multa contratualmente prevista.
3.4. O tempo de duração de exposição em cada parcela das Vitrines Tecnológicas
é de 05 (cinco) minutos.
3.5. Será disponibilizado um ponto de energia elétrica em cada terreno/estande
adquirido - uma tomada industrial, tipo 2P+T - 16A. Deverá ser providenciado pelo
expositor (ou prestador de serviços por ele contratado), a ligação das
instalações elétricas de iluminação e tomadas do estande.
3.6. Não será permitida a circulação de veículos no interior da Estação
Experimental da Embrapa durante o evento. O reabastecimento das Vitrines
Tecnológicas poderá ser feito entre os dias 20/02 a 22/02, até às 7h30 ou
entre 18h e 20h.
3.7. Durante a realização do evento, a empresa deverá ensacar o seu lixo e
disponibilizar à equipe de limpeza, que fará o recolhimento no final de cada dia.
4. Atendimento ao Expositor: A organização do evento (Federarroz) terá uma sala
de atendimento aos expositores no local do evento, a partir do dia 12/02/2019. Fone:
(51) 99945-7643 com Juliane Gomes ou (51) 98065-4000 com Carla Oliveira.
5. Credenciais: Os crachás de expositores poderão ser retirados na sala de
atendimento da Federarroz do evento a partir do dia 15/02/2019. Solicitamos que
seja enviado, até 10/02/2018, a relação de nomes para as credenciais de expositor,
conforme o formulário Anexo - Credenciais Expositores. Solicitamos a inclusão de
um ou dois nomes dos responsáveis pelo estande com os respectivos telefones para
qualquer dúvida e/ou contato por parte da organização do evento.
6. Prestadores de Serviço: Todos os prestadores de serviço contratados pelos
expositores, desde montadoras, locadoras de mobiliários, empresas de paisagismo,
seguranças, garçons, recepcionistas, etc, deverão ser cadastrados previamente, até
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dia 10/02/2019, através do formulário Anexo – Lista de prestadores de serviço
para montagem , informando o nome do expositor, nome da empresa responsável
pela entrega, nome do entregador, o tipo de material que está sendo entregue, a
data de entrega e retirada de material ou período da prestação do serviço no caso
de mão-de-obra especializada. Para estes últimos, que forem trabalhar no período
do evento, as credenciais estarão disponíveis junto às de expositor, a partir do dia
15/02/2019. Para a retirada de materiais, o horário de saída será a partir das 17h do
dia 22/02/2019, e as informações do prestador de serviço a realizar essa retirada
deverão constar no mesmo formulário. Caso haja alteração de algum nome, informar
essa alteração na central de atendimento ao expositor ou através do e-mail
eventos@federarroz.com.br, até dia 21/02/2019.

7. Local de Apoio/Materiais das Expositoras: O material de merchandising a ser
utilizado pelas Expositoras durante o evento poderá ser enviado com antecedência
Estação Experimental Terras Baixas da Embrapa Clima Temperado - CNPJ nº
00348003013794 -

Av. Eliseu Maciel, s/n 96.160-000- Capão do Leão/RS aos

cuidados de Organização da 29a Abertura Oficial da Colheita do Arroz – desde que
comunicado previamente, através do e-mail eventos@federarroz.com.br, constando
o nome da empresa que irá entregar, nome do entregador, veículo, placa e a data
que será entregue.
8. É permitida a distribuição de brindes, amostras, folhetos e catálogos aos visitantes,
exclusivamente no interior da área locada. Toda identidade visual e material de
merchandising da empresa expositora também deve se restringir ao espaço locado.
A sonorização do estande deverá se limitar ao ambiente, estando a Comissão
Organizadora autorizada a cessar a sonorização em caso de prejuízo aos demais
expositores ou ao bem-estar dos participantes.
9. Hospedagens: no site do evento www.colheitadoarroz.com.br há opções que
devem ser reservadas diretamente pelos expositores e participantes.
10. Localização: o site do evento contém informações quanto às distâncias entre os
principais municípios e orientações de deslocamento.
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11. Segurança: a organizadora manterá um serviço de zeladoria oficial do evento,
durante todo o período de montagem, realização e desmontagem. Não é de
responsabilidade da Zeladoria Oficial a segurança pelos produtos expostos em cada
estande. Cada expositor, a seu critério, contratará zeladoria, que poderá ser a
empresa oficial contratada pelo evento, um funcionário de sua empresa ou de
empresas especializadas em vigilância/zeladoria, estando estes últimos obrigados
a apresentar a documentação comprovando estar apta a exercer a atividade no RS.
As credenciais deverão ser solicitadas com 01 (um) dia de antecedência. Em
qualquer situação a permanência do zelador será exclusivamente no interior da área
locada.
12. Assessoria de Imprensa: A assessoria de imprensa oficial do evento é a
AgroEffective

–

Nestor

Tipa

Júnior

e

Rejane

Costa

–

e-mail:

imprensa@agroeffective.com.br – fones: (51) 99911-2214 / (51) 99328-9071. O
contato deverá ser repassado às assessorias de imprensa de cada empresa visando
o envio de releases do evento. Também há uma área de Notícias no site
www.colheitadoarroz.com.br onde as assessorias de imprensa podem inserir os
releases diretamente, relativas às suas participações e novidades durante o evento.
Estaremos disponibilizando aos assessores uma sala de imprensa para que as
assessorias das empresas possam fazer os contatos com os jornalistas presentes.
13. Caravanas de Produtores: As Caravanas da Abertura da Colheita do Arroz estão
sendo organizadas pelo Sr. Luis Valente – e-mail: leonvalente@globo.com – (51)
99821-2081.
14. Contatos com Universidades e Escolas Técnicas – Natacha Lüttjohann – Fone:
(55) 99605-9635.
15. Estacionamento: o estacionamento do evento estará disponível aos expositores.
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ANEXOS:
1. Modelo de ART / RRT elétrica e estrutural M1 e M2
2. Fornecedores do evento
3. Lista de prestadores de serviço para a montagem do evento
4. Credenciais expositores
Contatos da equipe de organização:
Presidente e Coordenadora da Comissão Organizadora
Anderson Belloli – anderson@federarroz.com.br – (53) 99998-0981
Angela Velho – angela@primmorum.com.br – (51) 98433-3354
Organização
Juliane Gomes – eventos@federarroz.com.br (51) 99945-7643
Secretaria:
Carla Oliveira – carla.oliveira@federarroz.com.br – (51) 98065-4000
Financeiro:
Bruna Bernardi – financeiro@federarroz.com.br – (55) 3421-1418 (55)99958-8949
Gustavo Thompson – Federarroz – (55) 99964-7464
Central de Atendimento ao Expositor
(51) 98065-4000
Infraestrutura:
Juliane Gomes - Federarroz (51) 99945-7643
Gustavo Thompson – Federarroz – (55) 99964-7464
Giovani Theisen – Embrapa – (53) 98478-9143
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Vitrines Tecnológicas:
Coordenação - IRGA: André Matos – (53) 99919-2006
Agrônomo IRGA Igor- (53) 99955-2954
Anderson Belloli – anderson@federarroz.com.br – (53) 99998-0981
Situações não previstas acima serão analisadas e resolvidas pela Comissão de
Organização da 29ª Abertura Oficial da Colheita do Arroz.

Angela Azevedo Velho
Coordenação Geral
Anderson Ricardo Levandowski Belloli
Presidente da Comissão Organizadora
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