Of. 12/2019

Ponta Grossa, 24 de maio de 2019.

Prezados Senhores
A Coordenação Geral da VI Reunião Paranaense de Ciência do Solo informa
as instituições/empresas que ofereceram brindes para os participantes do evento,
cujos sorteios ocorrerão diariamente às 16h30min, no Salão Vila Velha,
conforme abaixo:
Instituição/Empresa
Associação Nacional dos
Produtores e Importadores
de Inoculantes (ANPII)
Botequim Original
Núcleo Estadual Paraná da
Sociedade Brasileira de
Ciência do Solo (NEPARSBCS)

Associação
dos
Engenheiros
Agrônomos
dos
Campos
Gerais
(AEACG)

Brinde
01 (um) vaga para participar do
WORKSHOP ONLINE Sobre o Uso
de Inoculantes na Agricultura Programa
SolloAgro
ESALQ/USP
04 (quatro) rodízios de petiscos
03 (três) exemplares do título
“Manual de Adubação e Calagem
para o Estado do Paraná”
03 (três) exemplares do título
“Manual
de
Manejo
e
Conservação do Solo e da Água
para o Estado do Paraná”
03 (três) exemplares do título
"Fertilidade do Solo e Nutrição de
Plantas no Sistema Plantio
Direto"
02 bonés da AEACG
02 chapéus da AEACG
02 inscrições para participar do
curso
de
“Atualização
em
Fitotecnia na Cultura da Soja”, a
ser realizado no dia 19 de julho
de 2019, na AEACG
02 inscrições para participar do
“Minicurso sobre Conservação
dos Solos em Sistemas de
Produção de Grãos”, a ser
realizado nos dias 30 e 31 de
agosto de 2019, na AEACG

Data do sorteio
28/05/2019

28/05/2019
29/05/2019

30/05/2019

a)

b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Informações gerais:
A Comissão Organizadora colocará:
i. 01 (uma) urna na Secretaria do Evento para recebimento de
cupons dos interessados no brinde da ANPII;
ii. 01 (uma) urna na Secretaria do Evento para recebimento de
cupons dos interessados no brinde do Botequim Original;
iii. 01 (uma) urna no estande do NEPAR-SBCS, para recebimento
de cupons dos interessados nos brindes desta instituição;
iv. 01 (uma) urna no estande da AEACG, para recebimento de
cupons dos interessados nos brindes desta instituição.
Cada participante receberá, no momento do seu credenciamento, 04 (quatro)
cupons, sendo 01 (um) para cada instituição que ofereceu brinde para sorteio.
O participante deverá colocar seu cupom na urna adequada até às 16h30min
do dia do sorteio.
A abertura da urna somente ocorrerá no salão Vila Velha, na presença de,
pelo menos, 03 (três) membros da Comissão Organizadora e
fotógrafo/cinegrafista para registrar a lisura do processo.
É vedada premiação de Membros da Comissão Organizadora.
O brinde apenas será entregue ao sorteado presente na ocasião, e que possua
documento original de identificação.
É obrigatório registro de imagem e ações do participante sorteado com os
Membros da Comissão Organizadora e/ou autoridades/representes das
instituições que participaram ou fomentaram o sorteio.
Os casos omissos serão analisados pela Comissão Organizadora do evento,
por meio de Reunião Extraordinária.
Sem mais para o momento.

Atenciosamente
ASSINADO NO ORIGINAL
_________________________________
Prof. Dr. Adriel Ferreira da Fonseca
VI Reunião Paranaense de Ciência do Solo
Coordenador Geral

Aos
Membros da Comissão Organizadora da VI Reunião Paranaense de Ciência
do Solo

