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REGULAMENTO GERAL FARM SHOW MT- 2020 

 

1. DATAS E PRAZOS DA FEIRA  

Período de realização da feira: 24 a 28 de março de 2020, das 08 às 20h.  

Período de montagem dos estandes: a partir de 20 de fevereiro de 2020, das 07 às 20h.  

Último dia para entrada de equipamentos: 23 de março de 2020, das 07 às 12h.  

Período de desmontagem dos estandes: Até 07 dias após o termino da feira, podendo começar a desmontagem 

somente após o encerramento do evento.  

 

2. MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTANDES  

Período de montagem de estandes será de 20 de fevereiro de 2020 a 23 de março de 2020, sendo que este 

prazo será rigorosamente exigido pela organização, horário até as 12:00 hs/min. 

O horário de trabalho deverá ser das 07 às 20h, salvo o dia 23/03/2020.  

Após esse horário é vedada a circulação de pessoas na área da feira, o não cumprimento do horário poderá 

acarretar em multas, estipuladas pela organização. 

 

IMPORTANTE:  

O último dia para a montagem do estande é 23/03/2020 enquanto que o último dia para entrada de 

equipamentos e materiais do expositor é 23/03/2020 até 12h. Após esta data só poderão entrar materiais 

carregados na mão, sendo proibida a circulação de veículos. 

 

Não há montadores oficiais ou credenciados pelo evento, sendo de livre escolha do expositor. Entretanto, as 

empresas montadoras de estandes que executarem serviços de montagens na FARM SHOW MT obrigatoriamente 

devem fazer o seu cadastramento no site da Farm Show e apresentar toda a documentação exigida pela 

organização, ocasião em que será enviada a taxa de montagem para pagamento. 

 Projeto de estande; 

 Apresentar RRT/ART com assinatura do CONTRATANTE (expositor) e do CONTRATADO (montadora) na 

pessoa do arquiteto e ou engenheiro; 

 Documentos pessoais e trabalhistas dos colaboradores; 

 Equipamentos individuais de segurança do trabalho como: calça, capacete, bota, protetores auriculares e 

óculos. 

Enviar os documentos para o e-mail: sdrural@gmail.com. 

 

 Não será permitida a entrada no parque sem os documentos informados acima; 

 Não será permitida entrada de marmitas sem que a empresa esteja cadastrada, observando que 

internamente terá uma empresa comercializando a mesma a partir do dia 16/03/2020. 

 

A taxa de montagem será de:  

(i) R$ 1.000,00 (hum mil reais) para estandes grandes; complexos com fachadas, tenda 10x10, sala, ar 

condicionado, piso deck, 

(ii) R$ 600,00 (seiscentos reais) para estandes pequenos; para estandes médios; complexos com 

fachadas, tenda 05x05, sala, ar condicionado, piso deck, 

(iii) R$ 250,00 (duzentos reais) para tendas e piso deck. 

 

 O valor será definido a partir da apresentação do projeto pela montadora no e-mail abaixo, devendo ser 

enviado antes do deslocamento para o local da feira. 

 

ATENÇÃO EXPOSITOR:  

Depois de escolhida a montadora pelo expositor, esta deve preencher o termo de autorização (disponível no site 

da Farm Show www.farmshow.com.br) ou solicitar no e-mail: sdrural@gmail.com para permitir que trabalhe na sua 

área locada mediante pagamento da taxa de montagem e assinatura do termo de responsabilidade para acesso 

ao interior do Parque de Exposições, apresentação de Registro de Responsabilidade Técnica (ART / RRT). 

 

2.1. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS – CADASTRAMENTO  

Qualquer tipo de serviço terceirizado na feira, como a construção do estande, paisagismo ou segurança, ficará o 

expositor responsável a repassar todas as informações contidas desse regulamento e coo-responsável pelo 

comportamento dessas empresas dentro do parque, salvo empresas credenciadas.  

 

É OBRIGADO O CADASTRAMENTO DA EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS QUE NÃO SEJA SEDIADA NO 

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE – MT, EFETUAR O CADASTRO NO SITE OU NA PREFEITURA PARA O 
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RECOLHIMENTO DO ISSQN. (APENAS PARA EMPRESAS COM SEDE FORA DE PRIMAVERA DO LESTE MT), SERÁ 

COBRADA A APRESENTACAO DO PAGAMENTO OU RETENÇAO DO ISSQN) 

 

2.2. LOCALIZAÇÃO DAS ÁREAS  

A área contratada pelo expositor será demarcada pela organização e a instalação do estande não poderá exceder 

os limites demarcados (nem mesmo com tirantes ou cordas). 

 

3. ACESSO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS  

No período de realização da feira é extremamente proibida a circulação de qualquer tipo de veículo, incluindo os 

carrinhos elétricos de terceiros; 

Durante a montagem, somente será permitido o acesso de veículos com autorização e acompanhamento da 

organização, não serão permitidos caminhões de nenhum tipo sendo truck e ou toco alongado na via de 

passagem da vitrine tecnológica por ser muito estreito o trajeto e tumultuar o fluxo de veículos menores, sendo 

assim apenas e no máximo caminhões ¾, caminhonetes e utilitários para o local, nos demais caminhos estará 

liberado. 

O veículo deverá ficar o mínimo de tempo no interior do parque para fazer a descarga e imediatamente voltar ao 

estacionamento.  

Após o encerramento do prazo para entrada de veículo (23/03/2020) até as 12:00 horas, os materiais deverão 

ser levados manualmente ou com carrinhos de mão, trator com caretinha disponibilizado pelo evento 

ATENÇAO: Ficará uma prestadora de serviços com empilhadeira para atender os veículos maiores, para 

mobilização dos materiais, (custo da empresa montadora). 

Os veículos devem descarregar no local do contratante e retirar o mesmo no máximo de 02 horas no local, após 

voltar ao estacionamento, não será permitida a permanência dentro do parque dos veículos para pernoite. 

 

4. LIMPEZA - CONSERVAÇÃO DA ÁREA  

A limpeza das áreas locadas deverá ser feita diariamente pelo expositor e/ou montadora, acondicionando o lixo 

adequadamente em sacos plásticos ou recipientes e depositando-os nas lixeiras para o recolhimento feito pela 

Farm Show. 

Os horários para a coleta serão divulgados em reunião no dia 28 de Fevereiro de 2020, as 17:00 horas na sede 

do Sindicato Rural de Primavera do Leste. 

 

4.1. CUIDADOS COM AJARDINAMENTO - PAISAGISMO E GRAMADO 

O expositor, a montadora ou qualquer outra empresa que preste serviço na feira deverá ter o máximo de cuidado 

para não danificar o gramado e o paisagismo assim como canos submersos, entregando a área na mais perfeita 

condição de limpeza, cuidado esse que será rigorosamente cobrado pela organização.  

É expressamente proibida lona, tabuas, estruturas de pirâmides, pisos e outros, em cima da grama, com exceção 

do local onde será construído o piso do estande.  

O zelo com o ambiente deve ser respeitado antes, durante e após a feira.  

 

4.2. MANUTENÇÃO DURANTE A FEIRA  

No período de realização da feira, sendo necessário qualquer tipo de manutenção ou eventuais problemas no 

estande a empresa montadora contratada pelo expositor poderá realizar seus trabalhos das 20h30 às 23:00 

hs/min., cientificando expressamente a organização da Farm Show MT. 

 

4.3. REPOSIÇÃO DE MERCADORIAS - PRODUTOS E EQUIPAMENTOS  

Durante a feira a reposição das mercadorias deverá ser feita das 06h00 às 7:30h. 

 

5. DISPOSIÇÕES GERAIS  

 

5.1. INTRANSFERIBILIDADE  

O expositor não poderá transferir total ou parcialmente qualquer direito e responsabilidade assumida com relação 

à feira, nem sublocar ou ceder parte ou toda a área, à empresa ou produto que não for o seu.  

 

5.2. DIVULGAÇÃO DE PRODUTOS DE TERCEIROS  

O expositor não poderá: promover, divulgar e comercializar produtos ou marcas que não sejam de sua própria 

fabricação ou representação. Ou seja, é vedado divulgar marcas e produtos de terceiros, imobiliárias somente 

produtos de sua região. 

 

5.3. RESPONSABILIDADE  

O expositor é o único responsável pelo seu estande e também pela movimentação de carga e descarga de 

qualquer equipamento que seja utilizado antes, durante e após a feira, sendo que, a desmontagem e retirada das 

máquinas deverá ser efetuada em até no máximo 07 dias após o encerramento da Farm Show MT. 
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A Farm Show MT não será responsável por danos ou prejuízos de qualquer natureza, causada a pessoas ou a 

produtos expostos, inclusive quando da movimentação e da guarda dos mesmos, antes, durante e nem após o 

evento. 

 

5.4. SEGURO  

Os estandes, bens, produtos, equipamentos e pessoal não estão cobertos por apólice de seguros.  

A Farm Show possui seguro do parque quanto às obras de construção, no restante, atribui aos expositores 

providências sobre seguros contra quaisquer outros riscos.  

 

5.5. SEGURANÇA  

O expositor é responsável por seus materiais no estande. Caso opte por contratar segurança particular é de 

responsabilidade do expositor levantar informações do contratado, bem como cientificar expressamente a 

organização da Farm Show MT, SEGURANÇA OFICIAL DO EVENTO – EXEMPLAR SEGURNÇA. 

 

5.6. DEMONSTRAÇÃO PRODUTOS  

A demonstração de produtos e equipamentos somente pode ser feita dentro da área contratada, com isolamento 

acústico e com as devidas proteções ao visitante e operador do equipamento.  

 

5.7. SOM AMBIENTE  

Durante a realização da feira, o som dentro dos estandes deverá estar em um volume que não ultrapasse a área 

contratada, para não atrapalhar os expositores vizinhos.  

 

6. PROVIDÊNCIAS PREPARATÓRIAS  

 

6.1. REFEIÇÕES OU LANCHES E BEBIDAS (Refrigerante e água)  

É proibida a venda de bebidas, lanches ou refeições, é proibido fazer qualquer tipo de comida dentro dos 

estandes para consumo ou para distribuição, haja vista, o fato de a Farm Show ter restaurantes para venda de 

almoço, uma praça de lanches, café e pastelaria. 

 

A FORNECEDORA OFÍCIAL DE BEBIDAS, ALIMENTOS, SEJA ALMOÇO OU LANCHE E SALGADOS PARA TODA A FEIRA 

ESTÃO NO ITEM 18 DESTE MANUAL.  

 

6.2. DA DISTRIBUIÇÃO DE PETISCOS, LANCHES 

O expositor poderá distribuir água, refrigerante, suco, petiscos e/ou lanches em seu estande, desde que os 

alimentos em questão sejam fornecidos através das empresas de alimentos e bebidas oficiais da Farm Show, 

qual esta em anexo como fornecedores cadastrados. 

 

6.3 DA PROIBIÇÃO DE BEBIDAS ALCOÓLICAS 

 

*****É expressamente proibido o consumo e oferecimento de bebidas alcoólicas na área de realização da Farm 

Show MT, antes, durante e após a feira. Sob pena de multa e recolhimento das bebidas e seus vasilhames. 

***** 

 

EXETO: no dia 28 será liberada para confraternização sob uso consciente de bebidas alcoólicas, e também 

poderá servir almoço aos seu convidados, período de horário das 12:00h as 17:00 hs/min. 

 

7. DISTÂNCIA DA REDE ELÉTRICA  

Para edificações, máquinas, veículos, equipamentos ou quaisquer outras matérias de exposição, deverão ser 

observados a distância mínima horizontal de 1,5m da rede de alta tensão, e de 0,5m da rede de baixa tensão. 

Salvo maquinas e equipamentos com menos e 2m de altura pode ser posicionada próximo a rede elétrica, 

mediante analise e liberação da Farm Show.  

 

8. DISTÂNCIA DE MASTROS E BANDEIRAS DA REDE ELÉTRICA  

A distância mínima horizontal de mastros e bandeiras de qualquer rede elétrica deverá ser igual ou superior à 

altura do mastro, quando este for mais alto que 4m próximo a rede de baixa tensão e 9m próximo a rede de alta 

tensão. 

 

9. A FIXAÇÃO DE MASTROS NO SOLO  

Deverá ter a profundidade mínima de 0,6m e pelo menos 15% do seu comprimento, observando a necessidade 

de cuidado para que não danifique canos submersos, quais se forem danificados deverão ser consertados por 

conta do executante do serviço. 

 

10. FAIXAS - CARTAZES E FOLDERS  
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A colocação de cartazes, faixas ou bandeiras será livre dentro da área do expositor. Não é permitida qualquer 

divulgação fora da área contratada do estande, salvo para distribuição de panfletos da marca. 

 

11. BALÕES  

É proibida a distribuição ou a soltura de balões com gás sem a ciência e autorização dos organizadores. Balões 

grandes são permitidos apenas quando amarrados com 3 cordas (BLIMPS), com distância mínima horizontal da 

rede elétrica, igual à altura superior do balão. Em hipótese nenhuma poderá usar balões presos por apenas uma 

corda (ZEPELIM).  

 

12. MUQUES - GUINCHOS E GUINDASTES  

A contratação de serviços de guinchos e guindastes será exclusivamente junto aos fornecedores que constem 

como expositores da Farm Show MT, bem como previamente cadastrados conforme item 2 deste manual e 

submetidos a taxa de serviço de 10% em favor da Farm Show MT. Devendo ainda ser operados somente por 

pessoas habilitadas e treinadas,  

 

13. EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E CONDIÇÕES DE SEGURANÇA  

É de inteira responsabilidade da empresa expositora o fornecimento, orientação e controle do uso de 

equipamento de proteção individual para os operadores das máquinas, construção e montagem de estandes, 

bem como, a sua habilitação para condução e operação dos maquinários agrícolas, motocicletas e veículos em 

geral, não será permitida a entrada de colaboradores que não estejam cadastrados pela montadora contratada 

pelo expositor, assim como deverão os mesmos estar trajados de uniforme (calça e camiseta de manga longa) e 

botina conforme normas de NRs de segurança. 

 

14. EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS PARA TRANSPORTE DE MERCADORIAS 

 

Para transporte (se necessário) e para participação do evento Farm Show 2020: 

 

* No mês de fevereiro/2020 a Farm Show informará a cada expositor via oficial no site, por e-mail, grupos de watts 
zap, e mensagem direcionada aos cadastrados quanto ao procedimento, observando que são inúmeras as mudanças 
que a Secretaria de Fazenda do Estado do Mato Grosso (SEFAZ) faz quanto aos procedimentos, que em regra atual 
serão utilizados os códigos de envio de mercadoria (CFOP), para demonstração e também de retorno, Estas notas 
fiscais deverão estar acompanhadas do transportador tanto na entrada das máquinas, equipamentos e suprimentos 
no parque quanto na saída, ou seja, sem que esteja com o documento (NF) em mão não será permitida a retirada, 
sem exceção. 
 

14.1 – Remessa de mercadoria ou bem para exposição ou feira Classificam-se neste código as remessas de 
mercadorias ou bens para exposição ou feira. 
E 
14.2 – Retorno de mercadoria ou bem remetido para exposição ou feira Classificam-se neste código as entradas em 
retorno de mercadorias ou bens remetidos para exposição ou feira. 
 
 

De acordo com o Artigo 77 do anexo IV do RICMS/MT, remessa e retorno da Feira é amparada pela Isenção 

de ICMS desde que a mercadoria retorne ao estabelecimento de origem no prazo de 60 (sessenta) dias, 

contados da data de saída.  

 A Nota Fiscal de Remessa para Exposição ou Feira deve ser emitida com a Natureza de Operação – 

“Remessa de mercadoria para exposição ou feira”.   

ENTRADA/REMESSA DENTRO DO ESTADO – CST 040 / CFOP 5914.  

ENTRADA/REMESSA DE FORA DO ESTADO – CST 040 / CFOP 6914.  

 O próprio contribuinte emitirá a Nota Fiscal de Retorno natureza – “Retorno de Mercadoria ou 

bem remetido para exposição ou feira”.  

 RETORNO DENTRO DO ESTADO – CST 040 / CFOP 1914. 

 RETORNO DE FORA DO ESTADO – CST 040 / CFOP 2914.     

mailto:sdrural@gmail.com
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OBS:  Conforme Legislação do Mato Grosso o Sindicato Rural não precisa mais emitir as NFI das Notas 

Fiscais Eletrônicas, pois a NFI apenas é emitida por produtor Rural com base no artigo 374 do RICMS/MT. A 

nota fiscal deverá ser preenchida do EMITENTE para o DESTINATARIO sendo estes a mesma personalidade 

jurídica, não emitir nota para o Sindicato Rural de Primavera, somente utilizar este como endereço para 

onde origina a ida como o retorno, (Qualquer dúvida entrar em contato com o escritório CONTAGRO – (66) 

34981407 – Srº Paulo).  Não será permitida a saída de veículos e/ou equipamentos sem a emissão da 

NOTA FISCAL de retorno.    

* Quando recebermos a nota fiscal que deverá acompanhar a mercadoria e deverá ser carimbada na barreira do 
Estado do Mato Grosso, e posteriormente deverão ser devolvidas para o e-mail sdrural@gmail.com as notas fiscais, 
sob responsabilidade da LOCATÁRIA o pagamento de impostos e multas se o transportador não fizer conforme 
recomendação, o parque não ficará com equipamentos depositados em suas dependências após os 7 dias descritos 
em contrato, sendo obrigatória a retirada dos mesmos. 
 
*Após o encerramento da Farm Show MT, o expositor fará a nota de (retorno) e nos enviará no e-mail 
sdrural@gmail.com antes de sair do Parque de Exposições, sendo que é necessário as duas notas serem carimbadas 
na barreira, posteriormente deverão nos enviar por e-mail sdrural@gmail.com a nota Fiscal. 
 

 OBS: Durante a feira caso seja vendido o bem que veio como demonstração, a SEFAZ exige todo um processo 
para a efetivação da venda. 

 
15. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS  

A Prefeitura local poderá fiscalizar quanto ao recolhimento de tais valores, os quais devem ser 

discriminados na Nota Fiscal de Prestação de Serviços.  Para melhor entendimento, acessar a página virtual 

da Prefeitura Municipal de Primavera do Leste –MT ou contatar o Setor de Tributação (66) 3498-3333 - 

RAMAL 6. (Será fornecido para a Prefeitura as informações das empresas Montadoras e outros 

prestadores de serviço que estarão dentro do Parque do Sindicato Rural). 

 
A Prefeitura local poderá fiscalizar quanto ao recolhimento de tais valores, os quais devem ser discriminados na Nota 
Fiscal de Prestação de Serviços. 

Para melhor entendimento, acessar a página virtual da Prefeitura Municipal de Primavera do Leste –MT ou 

contatar o Setor de Tributação (66) 3498-3333 - RAMAL 6. (Será fornecido para a Prefeitura as 

informações das empresas Montadoras e outros prestadores de serviço que estarão dentro do Parque do 

Sindicato Rural). 

 

16. CUMPRIMENTO DO REGULAMENTO 

Os expositores obrigam-se ao cumprimento das disposições contidas no presente regulamento, levando-as ao 

conhecimento de seus funcionários, transportadoras, terceirizados, fornecedores e especialmente às montadoras 

de estandes. 

 

17. DAS SANÇÕES POR DESCUMPRIMENTO 

Em caso de descumprimento das disposições deste regulamento, o expositor ficará sujeito as seguintes sanções, 

cumulativas ou não: 

 Advertência; 

 Multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) ou de 40 a 100% do valor da locação do estande do expositor 

infrator, conforme a gravidade da conduta; 

 Fechamento do estande. 

 

18- PARCEIROS OFICIAIS DA FARM SHOW MT 2020 
 

Agencia de Recepcionistas e Hotelaria. 
 

AG - D.A.T.A -  FERNANDA RENATA – (66) 99632-9019 
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TAXI OU APLICATIVO 

 

URBANO NORTE – 66 9 9203-2587 – TALLES / 9 9977-8494 – OFICIAL. 

 

SERGIO – 66 9 9986-3965 – TAXI. 

 

 

DISTRIBUIÇÃO DE BEBIDAS:  

 

DISTRIBUIDORA CRUZEIRO DE BEBIDAS – 66 3498-1344 – 99214-5387. OFICIAL 

 

RESTAURANTE: 

 

TITI EVENTOS – 66 9632-9664 – titieventos@hotmail.com 

 

 

 

LANCHES E PETISCOS: 

 

TITI EVENTOS – 66 9632-9664 – titieventos@hotmail.com 

 

ARTE FESTAS -  66 3498-9007 / 99202-7412 – NEIDE. 

 

BOLOS E DOCES: 

 

BOMBOMANIA DOCERIA E CAFETERIA PRICILA 66 9656-6816 

 

 

PICOLÉS E SORVETES: 

 

Eskimó 

Endereço: Pavilhão Central 

E-mail:  

Celular do plantonista: 66 3498-8865 – Gustavo. 

 

FORNECEDOR DE INTERNET:  

 

MT Telecom  

Endereço: Tenda Central 

E-mail:  

Celular do plantonista: 66 3498 4311 – 9 8113-5817 

 

Cafeteira – Locação  

 

Neide – (65) 99267-7794 / Juliana – (65) 99241-7082. 

 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CARGA, DESCARGA, FAXINAS, GUARDAS, SERVIÇOS GERAIS) 

 

S & A 

Endereço: Rua Pedro Branco, 51, São Cristovão 

Telefone: 66.9984-2839 / 66. 9929-8066 

Celular do plantonista: 66.9984-2839 – Aparecido Soares 

 

TELEFONES ÚTEIS 

 

Eletricista: Mariovan (66) 9 9964-0444 

Obras: Romilson (66) 9 9628-1758 

Pintor: Sergio (66) 9 9645-8339 

Fretes: Egidio Zanatta (66) 9 9986-9959  
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SUGESTÕES E OPÇÕES 

 

Empresas de Paisagismo 

Encanto Floricultura 
(66) 3498-8275 

(66)99635-1780 
encantofloricultura@hotmail.com 

Wilson ou 

Marizeth 

Elegance Floricultura (66) 3498-1539 elegance_floriculturaepresentes@hotmail.com Silvania 

Viveiros Queiroz (66) 3498-3926 falecom@viveirosqueiroz.com.br 
Maria ou 

Queiroz 

Floricultura Alamanda 

Grameira 
(66) 3498-1411 alamandafloricultura@hotmail.com Dona Iracilda 

 

Empresas de Extintores  

Extintores Paraná 
(66) 3498-3180 

(66)99671-4555 

extintoresparana@hotmail.com 

extintoresparana02@hotmail.com 

Lurdes ou 

Madalena 

 

Empresas de Segurança 

EXEMPLAR SEGURANÇA 66 – 99692-2150 
E-MAIL- graciexemplaradm@gmail.com 

 

Graziela 

 

 

Empresas de Som e Vídeos 

Geovane SOM (66) 99986-0010 gdanton1@uol.com.br Geovane 

Magna Vídeo 
(66)3498-4812 

(66) 98121-0013 
magnavideo@gmail.com Hermes 

    

Comunica Som 
(66)3498-3800 

(66)98418-7010 
maiconzuffo@hotmail.com Maicon 

 

Empresas Comunicação Visual 

APP 
(66)3498-9052 

(66)3498-3378 
luizfernando@appvisual.com Luiz Fernando 

    

Color print (66) 3498-5454 
agenda@agendadeprimavera.com

.br 
Eliaquim  

 

Empresas de Montagem de Estandes e Locação de Mobiliário 

Montax Estandes Promocionais 

Primo S. F. Junior – depto Comercial 

16.99193-7297 / 16.2133-0240/0209 

e-mail: primo.vendas@montax.com.br 

 

Modular 

65.3628-1098 

www.modularesfeiras.com.br 

 

Agile Stands 

16.3967-7416 / 16.3236.2944 

 

LauxBrasil 

51.3524-8058 

comercial@lauxbrasil.com.br 

 

N2A Eventos 

11.2935-1985 / 11.2659-3657 

contato@n2aeventos.com.br 

 

Ópera Design 

41.3373-8384 

contato@operadesign.art.br 

 

Vila Nova 

11.2667-4218 

contato@vilanovastands.com 

www.vilanovastands.com 

 

Brasil Stands 

11.3901-3938 

contato@brasilstands.com.br 

brasilstands.com.br 

 

MS Stands para feiras 

51.3559-5396 / 51.3529-3473 

vendas@msassessoria.com 

 

Tempo Locadora de Stand’sLtda 

65.3634-6290 / 65.3653-6724 

mailto:sdrural@gmail.com
mailto:extintoresparana@hotmail.com


  

  

REGULAMENTO GERAL FARM SHOW MT - 2020 
Parque de Exposições Primavera do Leste MT 

Av. Campo Mourão, 1500, Distrito Industrial 
sdrural@gmail.com / gerencia@sdruralpva.com.br 

www.tempoeventos.com.br 

 

Dia de Festa Locações 

65.99974-1807 / 65.99685-8585 - Marcos 

 comercial@mixlocacao.com.br 

 

CNL Stands e Locações 

62.3282-1015 / 62. 99251-7871 

www.cnlstands.com.br 

 

Ação Eventos BR 

65.3686-0010/65.99972-8638/ 65.99297-9363 

cassiovalerio@hotmail.com 

 

LA STANDS 

67.3022-3231/67.9.8152-5209/ 

vendas@lastands.com.br 

 
Alívio Toaletes Ecológicos 

65.3667-7751/65.99607-7138/ 65.99981-0484 

aliviowc@gmail.com 

 

Climar Vendas e Locações 

66 3423- 5541 

Comercialclimarlocacoes2019@gmail.com 

 

STANDEK STANDS LTDA EPP 

16.3996-8000/16.9.8122-2650/16.9.8121-9633 

. vendas@standek.com.br 

 

               Octarte Arq. De Eventos     FABRICIO 

Sugestões Primavera do Leste            62 9 8320-0030 – www.octarte.com.br   

Hotéis 

Hotel Agulhon (66) 3500-2424 

Hotel Aguas Claras (66) 3498-7985 

Hotel Barril (66) 3498-1247 

Hotel Bianchi Center (66) 3498-1862 

Hotel Brasil (66) 3498-1351 

Hotel Cantina (66) 3498-2899 

Hotel Castelli (66) 3498-1533 

Hotel Charrua 
(66)3498-1095 

(66)3498-1851 

Hotel Damo (66) 3498-8520 

Hotel Diamante (66) 3498-1323 

Hotel  Lanchonete 

Recanto 
(66) 3498-3096 

Hotel Glória (66) 3498-5729 

Hotel Iguaçu (66) 3497-3158 

Hotel Lírios  (66) 3495-0179 

Hotel Júnior Plaza (66)3498- 1799 

Hotel London (66) 3498-1486 

Hotel Mar (66) 3498-2051 

Hotel Master (66) 3498-5186 

Hotel Paraiso (66) 3498-7645 

Hotel Primavera (66) 3498-1333 

Hotel Rondon (66) 3498-1459  

Hotel San Thiago (66) 3498-1962 

Hotel Santo Antônio (66) 3498-7408 

Hotel Tezla (66) 3498-7070 

Hotel Veneza 
(66)3498-1998 

(66)3498-9319 

Hotel Vitória (66) 3497-1606 

Tropical Hotel 
(66)3497-1595 

(66)3498-7904 

mailto:sdrural@gmail.com
mailto:aliviowc@gmail.com
mailto:vendas@standek.com.br
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Restaurantes 

Água Doce Cachaçaria (66) 3498-2687 Dom Pietro (66) 3498-5555 

Xining Comida Oriental (66) 3498-1556 La Bella Pizzaria (66) 3498-5009 

Restaurante Família Mota (66) 3498-2232 Pizzaria Estação do Sabor (66) 3498-9719 

Restaurante do Pedrinho (66) 3498-1567 Pizzaria D’Itália (66) 3498-3499 

Restaurante Dom Leoni (66) 3498-3707 Dourada Pizzaria Dellivery (66) 3497-3767 

A Costelaria (66) 3497-1452 Subway (66) 3498-1545 

Restaurante Italiano (66) 3498-6305 Rei do Açai (66) 3498-7588 

Restaurante Toca do 

Jacaré 
(66) 9954-7800 Jet Chicken Frango Frito (66) 3498-3862 

Churrascaria Carreta Gril (66) 3498-7113 Noca Lanches (66) 3498-3057 

Braso Grill (66) 3497-3304 Royale Pizzaria (66) 3495-0357 

Chopão Espetos Gril (66) 3497-1328 Cupim Mania (66) 3497-3300 

 

Sugestões Campo Verde 

 

Hotéis 

Empresa Telefone 

Hotel Pequeno Mundo Palace (66)3419-1360 

Lorys Hotel (66) 3419-3116 

Hotel Morada do Sol (66) 3419-2733 

Hotel Master- (66) 3419-1929 

Hotel São Pedro (66) 3419-1261 

  

Restaurantes 

Empresa Telefone 
Churrascaria Gaucha (66) 3419-2032 

Churrascaria  Sabor do Sul (66)3419-4112 

Churrascaria Cambara (66) 3419-1290 

Cantina Sabor do Sul 3419-1425 

Restaurante Maceió (66) 3419-4004 

 

Sugestões Rondonópolis 

 

Hotéis 

 

Sugestão de Restaurantes 

Água Doce Cachaçaria (66) 3022-2878 

Park Hotel Águas Claras (66)3498-7985  

Confort Hotel e Suítes (66) 3439-5400 

Hotel São Paulo (66) 3423-6666 

Hotel Piratininga Amazonas (66) 3410-1000 

Hotel Harbor (66) 3421-0220 

Hotel Horto (66)3421-0069 

Hotel Catu Palace (66) 3464-3200 

Hotel Talismã (66) 3423-4125 

Hotel Barrocos (66) 3426-7868/3426-7556 

Hotel Central (66) 3421-3608 

Hotel Lions (66) 3422-5888 

Hotel Marati (66) 3421-0505 

mailto:sdrural@gmail.com
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Cupim na Telha (66) 3423-1247 

Espetisco (66) 3422-4171 

Grandbeer (66) 3421-6718 

Panela Cheia (66) 3423-1064 

Pizzaria Aviarella (66) 3426-8830/3426-6788 

Pizzaria Casa do Chef (66) 3423-1001 

Rondon Plaza Shopping (66) 3422-4000 

Pizzaria da Anita Dellivery (66) 3423-1441 

Casa do Shawarma (66) 9667-6300 

Ditado (66) 3022-7502 

Mi Paleteria (66) 3421-0813 

Sushi Bar Shogun (66) 3422-0191/9606-2242 

Kenkou Sushi House (66) 3422-6332 

 

mailto:sdrural@gmail.com

