4°Divino Encontro História, Cultura e Tradição
Resgate Cultural / Histórico
Bela Vista - Consolação

Rua Silveira Martins 145 conjunto 11 –Centro São Paulo CEP 01019-000
Telefone 11-3104-3272 e-mail soldovale@soldovale.org.br
http://www.soldovale.org.br/divinoencontro/

A Associação Sol Do Vale, tem o imenso prazer em convidá-lo (a)a participar da

Quarta Edição Do Divino Encontro- História Cultura e Tradição- Evento que
resgata a história e cultura dos Bairros Bela Vista Consolação Venha expor suas
criações , produtos artesanato em nossa festa Neste ano ela acontecerá na Praça
Roosevelt São Paulo .A praça mais charmosa da região central .Localizada no
perímetro denominado “Corredor Cultural” .Hoje um dos pontos turísticos mais
divulgados , bem como uma das regiões mais valorizadas da cidade Não perca a o.
Estamos esperando você! Não perca a oportunidade de estar em contato com um
público seleto / admirador e consumidor de arte e cultura.
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Nossos Objetivos:

rganizações não governamentais, empreendedores individuais, micro e empresas de
pequeno porte em segmentos da arte artesanato designer , ampliando sua penetração no mercado
, promovendo assim a sustentabilidade dos .

novos moradores que movimentarão ainda mais economia da região

e a produção cultural

ndo

- se a preservação e manutenção do nosso patrimônio imaterial,
os que não participam da cadeia econômica.

Junte-se a nós na construção de uma cidade mais humana e na preservação de um
bem que é de todos Arte e Cultura Meio Ambiente e História
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Estrutura do Evento

O evento contará com um palco para apresentação de grupos de cultura de tradição e
contemporânea, Praça de alimentação, Artesanato, Oficinas temáticas voltadas para o publico
em geral .
)

Forma da Inscrição:

Os Participantes deverão imprimir ficha de inscrição disponibilizada no link expositor
Agendar comparecimento na sede administrativa do Sol Do Vale, que atenderá os expositores
sexta das 14:00 ás 18 horas e sábado das 10:00 ás 13:00 horas.

Documentos Necessários Para Formalização Contrato
Xerox Identidade
Xerox CNPJ
Xerox da ficha de inscrição
Comprovante de endereço
Comprovante de pagamento
Fotos dos produtos a serem expostos em tamanho 10x15 (Expositores de artesanato e artes
em geral)

Início das inscrições:
As inscrições iniciam-se em 01/09/2014 dando-se por encerradas, após o preenchimento
de todos os espaços. Os valores poderão ser parcelados
Os depósitos deverão ser identificados em nome do participante

Atenção!

O evento contará apenas 65 espaços s distribuídas da seguinte forma:

40 espaços 2x2 Artes Artesanato, Decoração Moda artesanal, Serviços
14 espaços 3x3 Praças De Alimentação
11 espaços 3x3 Institucionais Exclusivos
Os Espaços reservados para exclusividade se não comercializados serão colocados á venda.

Faça Já sua reserva!
)Solicite os dados bancários
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ATENÇÃO!

Para segurança de todos não receberemos valores em nossa sede ou sede de parceiros.
As reservas deverão ser feitas diretamente com a Sol Do Vale, .e u parceiros .Confirme a
parceria com a entidade organizadora do evento
e-mail soldovale@soldovale.org.br-telefone 11-3104-3272

Regulamento para participação
Todos os participantes deverão imprimir regulamento disponibilizado no link
expositores

Importante:

Para atender a legislação “Cidade Limpa “Os espaços s deverão ser
identificados na parte interna com o nome do expositor ou nome fantasia Fica a critério do
participante solicitar o serviço a comissão organizadora ou fazê-lo á parte(serviço não
incluso no preço espaço.)
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