Venda de estandes da Ponta de Estoque
Qua, 18 de Maio de 2011 15:37 -

A comercialização de estandes da Feira Ponta de Estoque começará na próxima
segunda-feira (23) na sede da Associação Comercial e Empresarial de Maringá (ACIM), que é
a organizadora do evento, por meio do ACIM Mulher, ao lado do Sindicato do Comércio
Varejista de Maringá e Região (Sivamar).
Serão três etapas de comercialização. A primeira fase, que acontecerá nos dias 23 e 24 de
maio, será voltada para quem participou da feira no ano passado e deseja comprar o mesmo
espaço. Neste caso, o atendimento será feito com hora marcada durante o horário comercial –
o agendamento deverá ser feito pelo telefone (44) 3025-9626 ou 3025-9603.
No dia 25, das 8 às 12 horas, a comercialização de espaços será destinada para quem
participou da última edição e pretende adquirir estande em localização diferente. E a partir das
13h30 do dia 25 a comercialização será voltada para quem perdeu os prazos anteriores e para
novos expositores.
Para agilizar o atendimento, os empresários poderão imprimir a ficha de inscrição no
www.acim.com.br/fpe2011 e trazê-la preenchida.
Todos os expositores deverão ser filiados à ACIM e/ou ao Sivamar há mais de seis meses e
devem estar com a mensalidade em dia; deverão apresentar cópia do Comprovante de
Inscrição e Situação Cadastral (CNPJ), com data de emissão não superior a 10 dias; certidão
Negativa de Tributos Municipais fornecida pela Prefeitura, com data de emissão não superior a
30 dias; cópia do Alvará de Localização, que comprova que a empresa tem loja em Maringá e a
relação de funcionários que irão trabalhar na Feira com os números da CTPS/PIS para
encaminhamento ao Ministério Público do Trabalho.
A Ponta de Estoque conta com o apoio da prefeitura, Câmara Municipal de Maringá e
Sociedade Rural de Maringá e será realizada em julho no Parque Internacional de Exposições
Francisco Feio Ribeiro.{jcomments off}
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