
 

 

 



 

 

MANUAL DO EXPOSITOR DE ANIMAIS 
 
Para a participação na VIII RONDÔNIA RURAL SHOW INTERNACIONAL – Feira de 
Tecnologia e Oportunidades de Negócios Agropecuários e na II RONDOLEITE, seguem 
alguns itens importantes a serem incluídos no planejamento do expositor de Animais. 
Ao aceitar participar do evento,  o expositor aceitará incondicionalmente as seguintes 
condições: 
Leitura completa deste Manual do Expositor: 

 Repassar as informações nele contidas para os funcionários e demais 
colaboradores e montadores; 

 Observar atentamente as datas e horários estabelecidos no presente Manual do 
Expositor de Animais; 

 Informar a coordenação do evento, os animais e/ou serviços a serem expostos; 

 Manter durante todo o evento, pessoal para atendimento nas baias e piquetes; 

 Elaboração de material promocional dos serviços e/ou produtos a serem 
apresentados; 

 Disponibilizar para a coordenação do evento, informações para avaliação da 
visitação durante o evento; 

 Responsabilizar se pelo transporte dos animais/equipamentos até o local da 

feira, bem como,  a retirada dos animais, montagem e desmontagem de equipamentos 
utilizados e dos piquetes; 

 Desocupação completa das baias e piquetes após o evento, providenciando a 
retirada de material e limpeza. 
 
1. APRESENTAÇÃO 
Caro Expositor, 
A VIII RONDÔNIA RURAL SHOW INTERNACIONAL – Feira de Tecnologias e 
Oportunidades de Negócios Agropecuários e II RONDOLEITE é um evento aberto para 
visitação pública com entrada franca; é promovida e organizada pelo GOVERNO DO 
ESTADO DE RONDÔNIA através da SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA 
– SEAGRI e Fundo de Investimento e Apoio ao Programa de Desenvolvimento da 
Pecuária Leiteira do Estado de Rondônia - Fundo PROLEITE. 
A Feira, tem como objetivo,  propiciar a oferta de produtos e serviços de alto padrão 
tecnológico, adequados  ao segmento. O setor produtivo do Estado de Rondônia,  vem 
crescendo cada ano, seja na produção de grãos, na pecuária de corte e de leite e na 
agroindustrialização, por conta disso, a feira tem sido um sucesso a cada ano, por 
apresentar soluções que garantem a eficácia nos processos de produção. 
O Manual do Expositor de Animais referente a VIII RONDÔNIA RURAL SHOW 
INTERNACIONAL e II RONDOLEITE, foi elaborado para orientar e regulamentar sua 
participação como expositor. A relação entre a PROMOTORA e os EXPOSITORES DE 
ANIMAIS,  está regida por este manual e pelo Termo de Compromisso e 
Responsabilidade. 



 

 

Local do Evento: 
BR 364, km 11, sentido Ji-Paraná – Presidente Médici; localizado ao fundo do futuro 
Distrito Industrial do Município de Ji Paraná. 

2. DATAS E HORÁRIOS 

2.1 Realizações dos Eventos 

Abertura oficial dos eventos: 22/05/2019 às 08h30min. 

 

2.2 Período do Evento 

22 a 25 de Maio de 2019 das 07h30min às 18h00min. 

 

2.3 Construção dos Piquetes dos Animais 

Disponibilidade da área para construção dos piquetes: a partir 01/05/2019.  

Até o dia 19/05/2019 às 18h00min. 

  

2.4 Entrada dos Animais para os Eventos  
20/05/2019 das 08h às 17h30min. 

21/05/2019 das 08h às 17h30min. 

 
2.5 Entrada da Alimentação dos Animais 
Durante o evento das 06h00min até ás 07h00min e após das 18h00min até ás 
19h00min.   
A entrada com os alimentos dos animais deverá ser pelo portão do Rodolúvio. 
 
2.6 Saídas dos Animais e Equipamentos 

Saída dos animais no dia 26/05/2019 das 08h00min às 17h30min. 

 
3. DIREITOS E DEVERES DA PROMOTORA 
3.1 Construção e Organização da II RONDOLEITE. 
 
3.2 Distribuições dos Lotes de Exposição aos Expositores 
Caberá a Coordenação do evento, através da comissão especialmente nomeada para 
este fim, a determinação dos espaços de exposição, bem como a setorização da área 
da Feira. 
 
4. DIREITOS E DEVERES DO EXPOSITOR 
4.1 Alimentação do Expositor e de sua Equipe 
Ficará a cargo do EXPOSITOR. 
 
4.2 Cuidado com os Animais 
É de inteira responsabilidade dos expositores, fornecer a alimentação aos seus animais, 
bem como, o abastecimento de água nos bebedouros, limpeza das baias (retirada das 
fezes e reposição da cama) e o conforto para conceder o bem estar dos animais. 
 
4.3 Formulário 
A participação no evento e conhecimento do teor deste manual está explícito no 
formulário que se encontra anexo a este manual. O formulário deverá ser preenchido e 
encaminhado a PROMOTORA através do e-mail: condalron@gmail.com.  A partir do dia 
15/04/2019 para envio até o dia 13/05/2019. O não cumprimento da data limite ou o não 
envio do formulário, isentará a PROMOTORA do evento de qualquer responsabilidade 
por problemas ou prejuízos  que possam advir para o EXPOSITOR.  
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4.4 Funcionamento das Baias e Piquetes 
O EXPOSITOR deverá manter as baias e piquetes visíveis á visitação durante todo o 
horário de funcionamento da feira, com a presença de pelo menos,  um representante 
habilitado a dar informações sobre os animais expostos. 
 
4.5 Os expositores poderão fazer plotagem ou banner para serem colocados no fundo 
das baias e piquetes. 
 
4.6 É obrigatório, a todos os expositores, informar, através do sistema disponibilizado 
pela promotora, os valores das transações comerciais realizadas durante o evento. 
 
5. NORMAS GERAIS 
5.1 Acesso de Pessoas 
Não serão permitidos o acesso e a permanência de pessoal no recinto do evento, fora 
do horário de funcionamento. 
 
5.2 Credenciamento 
O credenciamento,  é pessoal e intransferível, sendo obrigatória a apresentação de 
documento de identidade do expositor, caso solicitado. 
O uso do crachá, em local visível, é obrigatório por parte de EXPOSITORES. 
 
5.3 Acesso de Veículos 
O acesso de veículos com cargas, materiais, passageiros, no período da feira (22 a 25 
de maio de 2019), só poderá ocorrer após as 18h00min,  até as 19h00min, pelo portão 
do Rodolúvio, será expressamente proibido,  a permanência de veículos nas ruas 
internas, gramados, calçadas e passeios. 
 
5.4 Barraca e Rede 
Não será permitido a instalação de barracas “Camping” próximo e entre os corredores 
dos currais/baias. 
Instalação de “rede” para dormir, não deverá permanecer instalada durante o horário de 
visitação. 
 

6. PORTÃO DE ACESSO A 8ª RONDÔNIA RURAL SHOW INTERNACIONAL E II 
RONDOLEITE 
6.1 Entrada de Animais 
Os expositores de animais são obrigados a apresentar, na entrada do Centro 
Tecnológico Vandeci Rack, no Portão do Rodolúvio, antes do desembarque dos 
animais, os documentos a IDARON: Nota Fiscal do Produtor, Guia de Transporte Animal 
– E-GTA, bem como atender a Portaria nº 272/2018/IDARON-GIDSA (Regulamento 
zoossanitário  - Evento Agropecúario). 
 
6.1.1 Exames e Certificações  
6.1.1.1 Bovino 
Exame Negativo de Brucelose e Tuberculose – Conforme  Programa Nacional de 
Controle e Erradicação da Brucelose e da Tuberculose Animal (PNCEBT) IN nº 10, de 
3/3/2017. 
Para bovinos e bubalinos importados, se faz necessário o preenchimento da Declaração 
de Movimentação de Bovino Importado com Retorno a Origem (Anexo V da Norma 
Interna SDA nº01, de 03.2009) no momento da emissão da GTA na Unidade Local de 
origem, ficando tal documento arquivado na mesma.  
 
 
 



 

 

6.1.1.2 Ovino e Caprino  
Os reprodutores caprinos, machos e fêmeas, com mais de um ano de idade, devem 
apresentar resultado negativo ao teste de imunodifusão em gel ágar para diagnóstico 
da Artrite Encefalite Caprina – CAE; 
Os ovinos machos reprodutores devem apresentar resultado negativo ao teste de 
imunodifusão em gel ágar para epididimite ovina ou na impossibilidade de realização do 
teste laboratorial, será exigido exame clínico detalhado para verificação de epididimite 
ovina, emitido por médico veterinário. 
 
6.1.1.3 Suíno 
Certificado de Granja Livre da Doença Peste Suína Clássica; 
Os suínos, obrigatoriamente devem ter como origem a Zona Livre de Peste Suína 
Clássica; 
Cópia do Certificado que os animais são procedentes de Granjas de Reprodutores 
Suídeos Certificadas (GRSC) pelo Ministério da agricultura, Pecuária e Abastecimento, 
conforme disposto no Art. 2° da Instrução Normativa SDA nº 19 de 15.02.2002. 
 
6.1.1.4 Equino 
Atestado com exame negativo de ANEMIA INFECCIOSA EQUINA (AIE); 
Exame com resultado negativo de MORMO. 
Para a entrada de Equídeos provenientes de outros estados, faz-se necessário a 
apresentação de Atestado de Vacinação contra a Gripe Equina (tipo A), efetuada entre 
o mínimo de 15 (quinze) e o máximo 180 (cento e oitenta) dias antes da data 
regulamentar de entrada dos animais no recinto do Parque de Exposição, ou certificado 
sanitário, emitido por Médico Veterinário oficial ou credenciado, informando que os 
animais procedem de estabelecimentos onde não houve ocorrência clínica da doença 
nos 30 (trinta) dias que antecederam a emissão do documento de trânsito. 
 
6.1.1.5 Cachorro 
Carteira de vacinação atualizada; 
Atestado Sanitário para o trânsito; 
 
6.1.1.6 Ave Doméstica e de Produção 
As aves devem ser provenientes de estabelecimentos de reprodução certificados,  como 
livres para Salmonella enteritidis, Salmonella typhimurium, Salmonella gallinarum e 
Salmonella pullorum e vacinadas para a doença de Newcastle; 
As aves devem ter exames com resultados negativos para Salmonella spp. e serem 
provenientes de estabelecimentos que mantem alojadas somente aves vacinadas para 
a doença de Newcastle. 
Nos casos excepcionais, será utilizado o disposto na Legislação Zoossanitária Vigente. 
 
6.1.1.7 Animais Aquáticos 
A participação da espécie pirarucu (Arapaima gigas), somente será permitida se 
acompanhadas de GTA emitida pelo Serviço Veterinário Oficial e comprovação de que 
os animais são oriundos de planteis de pirarucu regularizado pelos órgãos competentes. 
 
6.1.2 Condições Gerais 
Animais susceptíveis a Febre Aftosa oriundos de estados com status sanitário inferior 
ao alcançado pelo Estado de Rondônia, somente poderão participar de eventos 
agropecuários após o término do período de quarentena no destino, bem como 
apresentação de atestado zoosanitário do serviço veterinário de origem acompanhado 
da autorização de ingresso emitido pela SFA/RO, além das demais medidas sanitárias 
preconizadas pela Legislação Vigente. 
 
 



 

 

6.2 Identificação do Animal 
Os animais deverão estar identificados individualmente, com pelo menos um das 
marcas:  marca a fogo, brinco  ou tatuagem, de forma permanente e fácil visualização, 
correlata com o exame do referido animal. 
 
6.3 Responsabilidade da Documentação dos Animais 
O produtor é o único responsável pela documentação exigida, não cabendo à 
organizadora intervir junto a IDARON para liberação de animais que não estejam 
devidamente documentados. 
 
6.4 Registro Genealógico Definitivo do Animal (RGD) 
Os animais expostos na II Rondoleite e para comercialização deverão possuir o RGD 
registrados em suas Associações de Raça. 
 
6.5 Acomodação dos Animais 
Cada expositor é responsável pela acomodação do animal em seu devido lugar (curral, 
baia e piquete) indicado no mapa da feira ANEXO I por ordem de entrada no Centro 
Tecnológico Vandeci Rack , a manutenção (limpeza dos currais) evitando mau cheiro 
aos visitantes, assim como o corredor que o mesmo ocupa e manter limpo todo o espaço 
ocupado no período de exposição.  
 
7. NORMAS DE SEGURANÇA 
7.1 Baia 
Os animais expostos nas baias deverão ser rigorosamente protegidos contra acidentes. 
Devem permanecer com as porteiras trancadas e inacessíveis ao público visitante, no 
interior das baias, exceto ao tratador.  
Deverá ser apropriado a cada espécie em estrutura metálica, com altura compatível a 
espécie animal exposta e oferecer segurança aos visitantes.  
 
7.2 Piquete 
Os animais expostos nos piquetes, deverão ser rigorosamente protegidos contra 
acidentes. Devem permanecer com as porteiras trancadas e inacessíveis ao público 
visitante no interior das baias, exceto ao tratador. Os piquetes deverão ter, além da cerca 
de contenção dos animais, uma cerca de segurança, para evitar a aproximação do público 
visitante. Conforme modelo em ANEXO I. 
 
7.3. Embarcador/Desembarcador dos Animais, Exceto os Animais do Pavilhão de 
Bovinocultura 
O expositor é responsável pelo Embarcador/Desembarcador dos animais, que deverão 
ser instalados dentro da área destinada a exposição dos animais. Não será permitido 
edificação em áreas de visitação. 
O Embarcador/Desembarcador dos Animais, deverá ser apropriado a cada especie. 
 
7.4  Modelo de Piquete e Baias 
7.4.1 Modelo de Piquete de Arame para Bovino e Equino - ANEXO II 
 
7.4.2  Modelo de Baia com Painel Metálico para Bovino, Equino, Ovino, Suíno e 
Cachorro - ANEXO III 
 
7.5 Limite de Animais por Baia e Piquete 
7.5.1 Bovino e Equino  
Cada animal adulto ocupará 5 m². 
 
7.5.2 Ovino e Suíno 
Cada animal adulto ocupará 2 m². 



 

 

8. NORMAS LEGAIS 
8.1 Entrada e Saída de Animais 
O ingresso e regresso de animais será feito pelo portão do Rodolúvio - Acesso pela BR 
364. Em veículo próprio ao transporte de animais. Não deverá ser enviado animais e 
equipamentos, para o local do evento, em data anterior à 20/05/2019.  
 
9. NORMAS DE MONTAGEM 
9.1 Qualidade do Piquete 
Mesmo sendo a responsabilidade total do expositor, a coordenação da Feira se reserva 
ao direito de avaliar quanto à segurança e qualidade dos materiais e equipamentos 
agregados ao piquete, exigir a mudança ou não permitir a montagem e alojamento dos 
animais. 
 
9.2 Decoração do Piquete 
Dia 20 e 21/05/2019 entrada de mercadorias e montagens da decoração dos piquetes 
das 07h30min às 18h00min. 
 A decoração interna do piquete e baias é de livre escolha do EXPOSITOR, desde que 
observadas algumas limitações: 
A projeção horizontal de quaisquer elementos decorativos, produtos ou equipamentos, 
deverá estar totalmente compreendida nos limites da área locada. As estruturas 
montadas,  não podem de forma alguma interferir na visualização das baias e piquetes 
adjacentes. 
Só será permitida, a confecção de jardins e colocação de plantas ornamentais dispostos 
em vasos ou recipientes apropriados. Não será permitida, a utilização de terra, areia ou 
pequenas pedras soltas. 
 
Condições Gerais 
O desembarque e embarque dos animais,  se darão conforme a ordem de chegada. É 
obrigatória a permanência do motorista junto ao veículo. O veículo deverá permanecer 
encostado ao embarcador/desembarcador, somente o tempo necessário para a 
operação de desembarque e embarque.  
Cada equipamento elétrico a ser utilizado necessita de 01(uma) tomada. Por motivo de 
segurança, não é permitida a utilização de conexões múltiplas de qualquer natureza. 
Todas as questões  inerentes ao aspecto sanitário dos animais, dentro do recinto da 
feira, cabe a IDARON deliberar sobre os procedimentos a serem adotados pelos 
expositores dos animais.   
 
10. SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA 
10.1 Limpeza 
A limpeza diária,  recolhimento do lixo das áreas comuns, de circulação dos piquetes e 
estandes durante a exposição,  é de responsabilidade da PROMOTORA. A limpeza será 
efetuada , duas vez ao dia, no período da manhã e no final da tarde. 
Caso o expositor deseje uma pessoa exclusiva para a limpeza da área interna do seu 
piquete e estande, deverá contratar. 
Todo lixo recolhido no local do piquete ou estande, deverá ser acumulado em recipientes 
mantidos em seu próprio espaço para a devida coleta pela empresa de limpeza oficial. 
 
a. Instalações Elétricas 
A Coordenação da Feira,  disponibilizará enérgia elétrica para atendimento dos 
expositores em seus piquetes e estandes, em locais estratégicos, caberá o expositor, 
instalar as extensões para as tomadas e lâmpadas, nas áreas de seu interesse.  
 
b. Segurança 
A segurança geral das áreas comuns de exposição durante o período de realização do 
evento,  estará a cargo da PROMOTORA. A PROMOTORA não se responsabilizará por 



 

 

animais, valores e objetos dentro dos estandes e tendas. Caso deseje um segurança 
exclusiva para seu piquete ou estande, o EXPOSITOR deverá contratar profissional ou 
empresas cadastradas pela Policia Federal. Não será permitido,  segurança portando 
arma de fogo no interior da   feira. No caso de contratação direta, deverá apresentar a 
seguinte documentação: 
Certificado da empresa,  junto a Policia Federal (cópia autenticada), seguro dos 
funcionários,  (copia) listagem como efetivo que estará em serviço e antecedente 
criminal dos vigilantes contratados. 
Os expositores,  não poderão fechar acordo de vigilância com os próprios vigias, 
contratados pela PROMOTORA. 
 
c. Imprensas, Fotografia e Filmagem 
A PROMOTORA estará disponibilizando uma equipe de fotógrafos e jornalistas oficiais 
para o evento. A imprensa, deverá ser devidamente credenciada na portaria do evento, 
para ser autorizada a entrar pela, Rodovia Br-364, Km 333, s/n - Zona Rural, Ji-Paraná 
- RO, Brasil. 
d. Som e Imagem 
O EXPOSITOR que desejar instalar aparelhagem de som, projeção de imagem ou 
qualquer outro tipo de equipamento sonoro, em seu estande, será de sua inteira 
responsabilidade. 
Para realização de demonstrações através de monitor de TV ou equipamentos similares, 
em que seja necessário espaço para observação, deverá ser deixa do no mínimo 0,70m 
de área livre entre projeção e o limite do estande. 
É proibida, a projeção de som ou imagem, fora dos limites da área do EXPOSITOR. 
É também vetado,  o uso de qualquer tipo de aparelho de amplificação de som para 
emissão de mensagens de vendas ou divulgação de promoções. Qualquer som gerado 
por aparelho no interior de um estande, não poderá exceder o volume normal da voz. 
Em caso de não observância deste requisito, a PROMOTORA poderá intervir a qualquer 
momento, interrompendo a ação. 
Em hipótese alguma,  será permitido ao EXPOSITOR,  à realização de shows, 
espetáculos ou qualquer outro tipo de promoção que possa prejudicar a operação de 
outro EXPOSITOR, ou a feira como um todo. Havendo necessidade de noticiar, 
comunicar, ou chamamento para algum evento especifico correlata a Feira, deverá 
entrar em contato com a Coordenação geral, munido das informações escritas ou em 
mídia. 
 
e. Cama para os Animais: Maravalha, Pó de Serra e Casca de Arroz. 
Estará disponível aos EXPOSITORES um depósito com a cama para os animais, com 
objetivo de  garantir o conforto dos animais. 
 
f. Água 
A Coordenação da Feira, disponibilizará água para os animais em pontos estratégicos, 
caberá ao expositor abastecer os bebedouros individuais de cada baia ou piquete.   
 
g. Estande Climatizado 
Será disponibilizado,  espaço físico (Tenda 4x4) para  servir de dormitório aos 
cuidadores dos animais, não será pertitido o uso de “rede” no inteior do recinto. Não 
será disponibilizado colchões, lençõis, cobertores e qualquer outro acessório.  
 
11. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 
O serviço “Achados e Perdidos”,  estará disponível na sala da coordenação da VIII 
RONDÔNIA RURAL SHOW INTERNACIONAL para ajudar o cidadão a encontrar 
objeto. 
 
 



 

 

12. Cumprimento do Regulamento 
Os expositores obrigam-se ao cumprimento das disposições contidas no presente 
regulamento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ANEXO I 
MAPA – II RONDOLEITE E EXPOSITOR DE ANIMAIS 

 
 

 
Piquete: L 215, L 234, L 235 e L 240. 



 

 

ANEXO II 
PIQUETE DE ARAME  
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ANEXO III 
BAIA DE PAINEL METÁLICO 
 
 
 
 

 
Imagem Ilustrativa 
Fonte: imagem acesso em: http://www.agriexpo.online/pt/prod/lm-bateman/product-
175455-64081.html 
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TERMO DE COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE DO EXPOSITOR DE 

ANIMAIS 

 

O expositor abaixo declara formalmente cumprir e fazer cumprir as normas de 

participação na VIII RONDÔNIA RURAL SHOW INTERNACIONAL – Feira de 

Tecnologia e Oportunidades de Negócios Agropecuários e II RONDOLEITE, 

estabelecidas no Manual do Expositor. 

O expositor, que por ventura venhão desistir de participarem da feira, deverão 

encaminhar por meio de ofício à PROMOTORA sua desistência até dia 10/05/2019. 

Caso não seja comunicado conforme supracitado, o expositor ficará impedido de 

participar da próxima edição da feira. 

 
Evento: VIII RONDÔNIA RURAL SHOW INTERNACIONAL – Feira de Tecnologia e 

Oportunidades de Negócios Agropecuários e II RONDOLEITE.  

Período: 22 a 25/05/2019. 

Local de Realização do Evento:  

BR 364, km 11, sentido Ji-Paraná – Presidente Médici; localizado ao fundo do futuro 
Distrito Industrial do Município de Ji Paraná. 

 
 
Nome do Expositor: 
 
 

CPF:________________________RG:_____________________________ 
 
 

Endereço Completo: ____________________________________________________ 
 
 

Nome do Criatório : ____________________________________________________ 
 
 

CPF/CNPJ:_____________________ Município:_____________________ 
 
 

Produtos a ser exposto:    Animais 
 

 

RO,...........de...........................de 2019. 

De acordo: 

 

 

Assinatura do representante legal 



 

 

FICHA DE INSCRIÇÃO EXPOSITOR DE ANIMAIS 

VIII RONDÔNIA RURAL SHOW INTERNACIONAL E II RONDOLEITE 

 
 
 
Nome do Expositor: _____________________________________________________ 
 
 

CPF:___________________________________RG:___________________________ 
 

CEP: __________________________      Município: ___________________________ 
 
 

Nome do empreendimento: _______________________________________________ 
 

Segmento:____________________________________________________________ 
 
 

Fone: _____________________________ e-mail: _____________________________ 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Obs. Devolver este formulário preenchido e assinado após ter ciência e 
anuência das mesmas no E-mail: condalron@gmail.com 
 

Favor devolver esta Ficha de Inscrição, preenchida para a Gerencia de Agroindústria Familiar - SEAGRI. 
Palácio Rio Madeira, Edifício Rio Jamari, Av. Farquar, nº 2986, Ed. Rio Jamari 3º andar, Bairro Pedrinhas, 
CEP: 76.801-470 – Porto Velho – RO – 
 

Fone: Gerencia de pecúaria  –SEAGRI (69)3212-8818. 
E-mail: condalron@gmail.com 
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TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM 

 
 

Eu,   , expositor na 8ª Rondônia Rural Show Internacional e II 

RONDOLEITE, portador do RG:                     , inscrito no CPF sob nº            , 

residente:______________________,  na cidade de ______________. 

AUTORIZO o uso de minha imagem em fotos ou filme, para ser utilizada pela 

SEAGRI, na divulgação dos trabalhos realizados na 8ª Rondonia Rural Show 

Internacional e II RONDOLEITE – 2019. 

A presente autorização é concedida a título gratuito, abrangendo o uso da 

imagem acima mencionada em todo território nacional e no exterior, em todas as 

suas modalidades e, em destaque, das seguintes formas: (I) home page; (II) 

cartazes; (III) divulgação em geral. Por esta ser a expressão da minha vontade 

declaro que autorizo o uso acima descrito sem que nada haja a ser reclamado a 

título de direitos conexos à minha imagem ou a qualquer outro. 

 
Porto Velho,         de  2019. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Assinatura Expositor 
 


