
38ª FESTA DO COLONO

COMPETIÇÃO DE HABILIDADES COMMICRO TRATOR

REGULAMENTO

DA PROMOÇÃO

Art. 1º - A “Competição de habilidades com Micro Trator”, tem por objetivos fundamentais:

a) Divulgar e promover a 38ª Festa do Colono, a ser realizada no período de 20 a 22 de julho de 2018, em Santa

Maria de Jetibá;

b) Promover entretenimento aos colonos, agricultores e população em geral;

c) Valorizar e preservar as tradições dos colonos do município, através de demonstração de suas habilidades com as

atividades por eles(as) executadas, diariamente, em sua lida com a lavoura e proporcionando lazer e congraçamento à

população de Santa Maria de Jetibá, turistas e visitantes.

Art. 2º - A “Competição de habilidades com Micro Trator” é uma realização da Prefeitura Municipal de Santa

Maria de Jetibá, por meio da Secretaria de Agropecuária, em parceria com o Conselho Municipal de Desenvolvimento

Rural Sustentável - CMDRS.

DAS INSCRIÇÕES

Art. 3º - Poderão inscrever-se na “Competição de habilidades com Micro Trator” todas as Associações e

Cooperativas de Agricultores Familiares deste município, que sejam membros do CMDRS, além das Escolas

Famílias Agrícola locais e representante da feira municipal.

Art. 4º - As inscrições deverão ser feitas por representantes das entidades envolvidas na secretaria de agropecuária, ou

pelos telefones 27 3263 4826, aos cuidados de Edgard Holz e ou Waldir Ponath, no período de 11 de julho de 2018

às 16:00hs do dia 19 de Julho de 2018.

a)Nome dos participantes(competidores);

c)Endereço completo;

d)CPF;

DOS CRITÉRIOS

Art. 5º - Os critérios para participação na "Competição de habilidades com Micro Trator" são estabelecidos pela

Secretaria de Agropecuária, sendo eles:

a) Cada entidade participante deverá apresentar dois nomes para participação na competição, sendo um piloto e um

ajudante;

b) Os(as) participantes inscritos(as) deverão ser sócios da entidade representada;

c) Os(as) participantes da competição deverão assinar um termo de compromisso e responsabilidade antes do inicio

da competição;

d) Os(as) participantes inscritos(as) deverão ter mais de 18 anos de idade;



e) Os(as) participantes com visíveis sinais de embriaguez e/ou sob efeito de qualquer droga lícita ou ilícita, serão

imediata e automaticamente eliminados(as) pela comissão julgadora da competição;

Art 6º - Os(as) competidores(as) serão avaliados(as) por uma comissão julgadora, composta por representantes da

Secretaria de Agropecuária, que avaliará os seguintes critérios:

a) Menor tempo cronometrado;

b) Cumprimento de todas as etapas e trajeto proposto na competição;

§ 1º - As 03 (três) entidades representadas com os menores tempos receberão a premiação, após o término da

competição e divulgação dos resultados, pela comissão julgadora, no local da competição;

Artº 7º - A “Competição de habilidades com Micro Trator” será realizada em uma área isolada e, especialmente

preparada para este fim, em frente ao prédio da prefeitura no dia 22 de julho de 2018, a partir de 09H00MIN;

Art.8º- São responsabilidades da SECAGR:

a) Organizar e testar, com antecedência, o espaço em que ocorrerá a “Competição de habilidades com Micro

Trator”;

b) Providenciar, testar e disponibilizar, os micro tratores a serem utilizados na “Competição de habilidades com

Micro Trator”;

c) Fiscalizar quanto ao cumprimento do regulamento e o bom funcionamento do evento.

Art. 9º - Será realizado uma reunião antes do inicio da competição com os participantes com o objetivo de:

a) Informar os participantes quanto às regras para participação e as penalidades mediante o não cumprimento;

b) Informar o trajeto da pista e suas tarefas;

c) Informar que haverá uma volta de reconhecimento da pista e suas tarefas com todos os participantes antes do inicio

do evento.

d) Informar que a dupla que não cumprir as tarefas propostas terá 00;30 segundos de tempo acrescentados no seu

tempo final.

e) Informar que a essência da competição é tentar retratar o dia dia do trabalho de nossos colonos em suas

propriedades, com o uso do micro trator.

Qualquer esclarecimento ou informações adicionais poderão ser solicitados na Secretaria de Agropecuária ou pelo

Telefone (27) 3263.4826/ – agropecuaria@pmsmj.es.gov.br

Santa Maria de Jetibá, 25 de junho de 2018.
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