
2º FESTIVAL NACIONAL DE ARTE, CINEMA & COZINHA MINEIRA 

 

INSCRIÇÃO DO EMPÓRIO DO CAFÉ 

 

20 a 23 de abril de 2023 

 

NEPOMUCENO / MINAS GERAIS / BRASIL 

 

O FESTIVAL NACIONAL DE ARTE, CINEMA & COZINHA MINEIRA chega à sua 
segunda edição, que acontecerá entre os dias 20 e 23 de abril. Além de feiras, 
degustações e possibilidade de negócios relativos à cadeia produtiva do café. O Festival 
também contará com o empório do café, exclusivamente destinado aos associados do 
sindicato, teremos um estande para a exposição das marcas e produtos finalizados e 
prontos para a comercialização. 

 

Data de abertura das inscrições para os produtos até: 30/03/2023 

 

REGULAMENTO  

Objetivos 
O objetivo do Empório do Café é disponibilizar um ambiente atrativo, apto a reunir o que 
há de melhor no mercado cafeeiro, afim de viabilizar a comercialização dos produtos 
locais, fortalecendo, incentivando e colaborando com o crescimento dos nossos 
produtores.  

 

Período 
O FESTIVAL NACIONAL DE ARTE, CINEMA & COZINHA MINEIRA será realizado de 
20 a 23 de abril de 2023 

 

Inscrição 
a. As inscrições para a participação do empório do café serão abertas às 00:00 do dia 
15/03 até às 23:59h do dia 30/03. Os inscritos deverão se manter no estande para 
venda e apresentação de seus produtos com abertura das 10:00h às 20:00h.  

b. As inscrições serão realizadas mediante preenchimento do formulário (anexo I), 
presencialmente. Em caso de impossibilidade, o interessado poderá solicitar o arquivo 
via WhatsApp, realizando o seu preenchimento e enviando através do aplicativo.  

c. Poderão se inscrever os produtores associados ao sindicato rural que estejam com 
seus débitos em dia, devendo ter participado de, no mínimo, 3 (três) cursos do sistema 
FAEMG/SENAR (produtor ou funcionários), sendo obrigatório dispor de produtos já 
finalizados aptos à venda. 

d. Os produtos cadastrados deverão ser de marca e criação próprias, finalizados, aptos 
ao consumo e precificados.   



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO I 

 

 

TERMO DE USO DO ESPAÇO DO CAFÉ 

  

 Eu produtor_____________________________________ CPF: 
__________________ FAZENDA: ___________________________. 
CONTATO____________________, desejo participar com meu produto 
______________________ com preço _________. aos realizadores do FESTIVAL 
NACIONAL DE ARTE, CINEMA & COZINHA MINEIRA, de forma gratuita, a utilizar 
os produtos e demais itens, referente ao produtor 
______________________________________, em toda e qualquer divulgação 
publicitária ou jornalística da mostra, nesta ou em futuras edições. 

Aceito todas as condições do regulamento e afirmo que todas as informações 
repassadas na inscrição são verdadeiras. 

  

Local:_____________________                        Data: _____ /_____ /_____ 

              (cidade e estado)       

  

  

Assinatura: 

Nome: 

CPF: 

 

 

SUGESTÃO DE ANEXO I  

 

 Eu,       , estado civil, profissão, portador da cédula de identidade nº....., inscrito 
no CPF nº......, proprietário da Fazenda ....., venho por meio deste, informar que desejo 
participar do estande “Empório do Café”, disponível no II Festival de Arte, Cinema e 
Cozinha Mineira, a ser realizado nos dias 20 a 23 de abril de 2023, para tanto, divulgarei 
o produto (especificar marca, preço, etc).  

 Declaro para os devidos fins, que aceito todas as condições do regulamento, 
estando em dia com os meus débitos junto ao sindicato, bem como ciente dos horários 
em que os produtos deverão estar expostos, quais sejam de 10:00 às 20:00.  

 Declaro que permito que os realizadores do festival utilizem meus produtos, a 
fim de divulgação, seja ela publicitária ou jornalística, sem quaisquer ônus.  

 Declaro, ainda, que todas as informações por mim prestadas são verdadeiras.  


