REGULAMENTO PARA INSCRIÇÃO DE PARTICIPANTES
7 º FEIRA BRASILEIRA DO VAREJO
28, 29 e 30 de maio de 2019.
1. A FBV está em sua 7ª edição e é uma iniciativa do Sindilojas POA, a ser realizada nos dias 28,
29 e 30 de maio de 2019, no pavilhão principal da FIERGS. O RS Moda é uma iniciativa do
Sindilojas e está na sua 3ª edição em 2019. Acontecerá simultaneamente na FBV como mais uma
atração da feira. A inscrição da FBV e RS Moda é gratuita, obrigatória e unificada, com um único
crachá – quem se cadastrar para visitar a FBV ou comprar passaportes para o Congresso
Brasileiro do Varejo está automaticamente inscrito como visitante do RS Moda.
Importante: O preenchimento dos lugares no Congresso será por ordem de chegada.
2. As inscrições para participação na Feira Brasileira do Varejo e no Congresso Brasileiro do
Varejo serão feitas pelo site www.feirabrasileiradovarejo.
3. A venda de passaportes para o Congresso terá três tipos de classificação/categoria para
compra, conforme descrição abaixo:
Associado:
Efetivos
São os lojistas representados que se associam ao Sindicato pagando a mensalidade de
associação, utilizam seus serviços, estrutura e tem o direito de votar em assembleias.
Colaboradores
Empresas de outras categorias, não representadas, que pagam mensalidade ao SINDILOJAS POA
e utilizam seus serviços e estrutura.
Contribuinte: Universo de Lojistas do Comércio Varejista da Capital e Alvorada, que fazem parte
da base de representação do Sindilojas POA.
Não associado: Sem vínculo com o Sindilojas Porto Alegre, público em geral.
4. Descontos
Para a compra dos passaportes para o Congressos Brasileiro do Varejo são oferecidas as
seguintes modalidades de descontos:
Associado: 50% de desconto no valor.
Contribuinte: 25% de desconto no valor.
Não associado: não tem desconto
Grupos: para compra de 5 a 14 passaportes – 10% de desconto no valor/ para compra acima de
15 passaportes – 15% de desconto no valor
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5. Formas de pagamento:
Boleto bancário: pagamentos por boleto bancário só serão aceitos em até no máximo dois dias
úteis que antecedem o início da feira.
Cartão de Crédito: pagamento via cartão de crédito através da operadora Stone
Venda no dia do evento: somente cartão de crédito e débito

6. Transferência de Credencial
A credencial de acesso ao congresso é exclusiva ao CPF informado no cadastro de inscrição, para
ser transferido a outro CPF é necessário preencher o formulário ANEXO 1 e enviar para o e-mail
inscricao@f5eventos.com.br, até no máximo o dia 24/05/2019.
O presente formulário somente é válido para o dia sinalizado na hora da compra.
7. Políticas de Cancelamento de Inscrição
De acordo com o Artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), o ressarcimento é
garantido para quem comprou pela internet ou telefone e desistiu dentro do prazo de sete dias
contados a partir da data de recebimento do tíquete.
Para solicitar o cancelamento, o cliente deve preencher formulário ANEXO 2 e enviar para o email inscricao@f5eventos.com.b, até o dia 08/05. Após o envio do formulário de cancelamento
a devolução de valores pagos será efetuada até 30 dias após a realização do evento. O
reembolso será realizado diretamente em conta corrente/poupança bancária do inscrito como
correntista; A solicitação obrigatoriamente deverá acontecer através do e-mail, o reembolso
só será realizado obedecendo aos prazos determinados acima.

8. Tipos de Informações Coletadas
Existem dois tipos principais de informações fornecidas pelos visitantes à FBV, as definições e
tratamentos destes tipos de informação são os seguintes:
Informações Financeiras – As informações de pagamento obtidas durante o processo de
cadastro e relacionamento, incluindo números de cartões de crédito, instituições financeiras e
datas de vencimento, são consideradas informações financeiras. Estas informações não são
distribuídas sob qualquer circunstância.
Informações Profissionais – As informações fornecidas pelos visitantes à FBV são consideradas
informações profissionais. Estas informações são mantidas e administradas para uso interno da
Organização. As informações profissionais incluem, nome, endereço, nome da empresa,
endereço da empresa, número de telefone, endereço de e-mail, bem como perguntas
respondidas nos formulários de cadastro ou pesquisas de opinião.
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9. Segurança
Este site utiliza um servidor seguro para proteger a sua informação financeira e profissional. O
servidor seguro utiliza software para criptografar a informação enviada entre o seu navegador
de internet e o nosso site. Isso garante a segurança dos detalhes da sua transação profissional e
financeira quando utilizar este site. Nós temos rigorosos procedimentos de segurança para o
armazenamento e a divulgação da informação que você fornecer e poderemos de tempos em
tempos exigir prova da sua identidade antes de lhe divulgar qualquer informação profissional.

10. Será concedido certificado digital de participação via e-mail cadastrado no ato da inscrição.
11. Obrigatória a apresentação de DOCUMENTO COM FOTO para retirar a credencial do
Congresso.
12. A organizadora do evento tem DIREITOS EXCLUSIVOS DE USO DE IMAGEM (fotografias e
filmagens) de pessoas, estandes e produtos, para divulgação do setor e do evento, em qualquer
momento. Fotos e/ou filmagens de estandes e/ou produtos só podem ser feitas com expressa
autorização do expositor.
13. O inscrito concorda integralmente com as regras estabelecidas nesse regulamento.
14. Caso tenha problemas no processo de CREDENCIAMENTO ONLINE, contate: Central de
Atendimento ao Credenciamento de Segunda-feira à Sexta-feira das 08h às 18h Tel.: 51.99101
3834 ou pelo e-mail: inscricao@f5eventos.com.br
15. O SINDILOJAS - Sindicato dos Lojistas do Comércio de Porto Alegre, inscrito no CNPJ
92.966.316/0001-50, estabelecido à Rua dos Andradas, 1234, Centro Histórico na cidade de
Porto Alegre/RS, está isento de emissão de nota fiscal com base no Art.119, Inciso V, Decreto nº
15.416/06, de Porto Alegre.
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