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A ACETUR – Associação Carranquense de Empreendedores do 
Turismo – tem como foco principal desenvolver a cultura e o turismo na 
cidade de Carrancas. 
  
Em 2010 acreditando que o desenvolvimento local , econômico e a 
preservação ambiental passavam por esses pilares – Cultura e Turismo - 
foi criado o primeiro Festival Gastronômico e Cultural de Carrancas em 
parceria com a Prefeitura Municipal de Carrancas | MG. 
  
Desde 2014 o evento faz parte do Calendário  
Oficial de Eventos da Prefeitura de Carrancas  
e da Secretaria Estadual de Turismo de  
Minas Gerais. 
 
Palestras e apresentações de cheffs locais e regionais acontecerão 
diariamente na Tenda Workshop, contando sobre a deliciosa culinária 
mineira. 
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Horário de funcionamento para o Público: 
 
- quarta-feira 17: das 18h às 23h 
- quinta-feira 18: das 18h às 23h 
- sexta-feira 19: das 18h à 01h 
- sábado 20: das 15h às 02h 
- domingo 21: das 15h às 23h 

Horário para o Expositor: 
 
- quarta-feira 17: das 17h às 23h 
- quinta-feira 18: das 17h às 23h 
- sexta-feira 19: das 17h à 01h 
- sábado 20: das 14h às 02h 
- domingo 21: das 14h às 23h 

Tendas gourmet e Caixa já 
funcionando nestes horários. 

Tendas gourmet e Caixa 
deverão se preparar 1(uma) 
hora antes do início de cada 
jornada. 
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Cada Expositor recebe: 
 
- luz elétrica (127V e/ou 220V),  
- iluminação fria 100W,  
- tomada(s),  
- tenda 3 x 3 metros (9m²) com balcão, fechamento no fundo em lona branca e saia de roda,  
- 1 (um) banner 1,20 x 0,80 para identificação de cada expositor. Neste banner constam: 

identidade do expositor (marca/logomarca), pratos e preços. 
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Entrega da Tenda para o Expositor: 
 
 Montadora: a empresa contratada entregará para a organização todas as tendas montadas até às 

12h do dia 17(quarta-feira); 
 

 Montagem: os expositores deverão instalar-se até as 17h do dia 17 (quarta-feira); 
 

 Desmontagem Expositores: a partir das 23h45 do dia 21 (domingo); 
 

 Desmontagem Montadora: a partir das 0h até as 12h do dia 22 (segunda-feira); 
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Expositores: dos deveres e obrigações 

O principal objetivo do festival como evento gastronômico, é apresentar a  
cultura da culinária local e regional. 
 O expositor deverá apresentar até 4(quatro) pratos em sua Tenda. 
 Entre os 4 (quatro) pratos a serem apresentados, 1(um) deverá ser gourmet, ou seja, 

elaborado preferencialmente com produtos cultivados em Carrancas e que de fato sejam 
apresentados como diferenciais; 

 Para esta edição, toda e qualquer bebida – com e sem álcool – será comercializada numa 
única tenda em local estratégico no recinto do evento; 

 É Dever e Obrigação do EXPOSITOR manter o seu espaço sempre limpo, higienizado, e com 
todos os aparatos de higiene quando do manuseio com alimentos e bebidas. O Não 
cumprimento dará o direito ao ORGANIZADOR em não aceitar participação do EXPOSITOR 
nas próximas 5(cinco) edições do evento. 

 Pelo terceiro ano consecutivo, os Expositores deixarão o manuseio com dinheiro em moeda 
circulante nacional (Real), que será substituído pelo “Carrancudo”. Cumprindo o horário de 
início de trabalhos na tenda, o Expositor deverá trocar moeda Real pelo Carrancudo para 
procedimento de troco. A troca de Carrancudo por Real poderá ocorrer durante a realização 
de cada jornada, fica portanto, facultado a cada Expositor; 
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Expositores: dos deveres e obrigações 

 O EXPOSITOR é responsável pela coleta do lixo produzido em sua tenda e  
 durante ou ao final de cada jornada depositará tais resíduos em local determinado previamente 

pelo ORGANIZADOR; 
 O EXPOSITOR deverá colocar lixeiras na área reservada a fim de contribuir com o ambiente mais 

limpo e, realizar diariamente a limpeza completa no interior do seu espaço antes do evento 
iniciar; 

 O EXPOSITOR deve assumir inteira responsabilidade pelo ônus ou prejuízos que eventualmente 
sejam produzidos por seus prepostos ou empregados; 

 O EXPOSITOR deve enviar a logomarca da sua empresa que será inserida no banner de 
identificação (a logo deve ser enviada preferencialmente em arquivo corel draw ou jpeg 300dpi 
alta resolução para gastronomiaemcarrancas@gmail.com 

 O EXPOSITOR deve cumprir os prazos de montagem e desmontagem; 
 O EXPOSITOR É PROIBIDO de servir bebidas alcoólicas para menores de 18 anos; 
 O EXPOSITOR obriga-se a cumprir com as orientações deste Manual; 
 O EXPOSITOR deve zelar e se responsabilizar por todos os materiais expostos na sua tenda 

durante o período de montagem, realização e desmontagem do evento; 
 A Organização não se responsabiliza por perdas, danos e roubos; 
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Pelo terceiro ano consecutivo, utilizaremos como moeda oficial do evento, o Carrancudo. 
O principal motivo da adoção de uma 'moeda' específica e original, é a questão da 
higiene. Comida e Dinheiro, esse manuseio não combina. 
Para esta edição, o Carrancudo virá de roupa nova. Será aplicado alto  
relevo e cores fluorescentes nas marcas e valores , diminuindo  
ainda mais qualquer tentativa de falsificação por parte do  
público contrário à honestidade. 
Além deste cuidado, as notas virão numeradas. 
O Caixa para as trocas estará localizado estrategicamente 
no recinto do evento. 
 
Valores: C$ 1,00; C$ 2,00; C$ 5,00; C$ 10,00; C$ 20,00 
 
Para os expositores, NÃO haverá a necessidade de TROCA ao final de cada jornada. 
Chamamos a sua atenção para o fato de que estaremos imprimindo uma quantidade de 
cédulas limitada, portanto, contamos com a sua colaboração para efetuar a troca durante  
cada jornada, para que não faltem cédulas para o público visitante. 

Expositores e o “Carrancudo” 
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Ações de marketing: comunicação e 
merchandising 

 180 Chamadas de 40” na emissora Rede FM 
 180 horas de carro de som em Carrancas e Lavras 
 50 Cartazes 64x80 colorido distribuídos em Carrancas e Região 
 5000 Folders com a Programação do Evento e o Roteiro Gastronômico 
 Assessoria de Imprensa 
 Site Oficial: www.acetur.com.br/festival9 
 Página no Facebook: https://www.facebook.com/festivalgastronomicocarrancas 
 Banners de sinalização no recinto do evento 
 Ação integrada mobile: whatsapp e messenger 
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Centro de Atendimento ao Expositor - CAEX: 
Sede da Acetur (em cima do Banco do Brasil):  
diariamente das 9h às 12h e das 13h às 17h 
De 17 a 21/7 | a partir das 17h estaremos atendendo na sala do CAT (abaixo do coreto) 

ACETUR: Comissão Organizadora 
- Ronaldo Cesar Mira “Palash” - presidente 
- Erton Silva – vice-presidente 
- Fernando Luigi – diretor financeiro 
- Edison Aparecido Abreu – diretor secretário 
- Saulo Brugger – diretor de relações públicas 

 
- 35 99727 9163 
- e-mail: aceturcarrancasmg@gmail.com 
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Conselho Fiscal: 
Alice Moreira 
Eder de Paula 
Marçal Rodrigues 
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