MANUAL DO EXPOSITOR

Foz do Iguaçu está localizada no extremo oeste do Estado do

Paraná, na fronteira com o Paraguai e Argentina. As suas fronteiras
naturais com estes países são: o rio Paraná (a oeste) e o Rio Iguaçu
(a sul).
Com 100 anos, Foz do Iguaçu é a quinta maior cidade do Paraná e a

FOZ DO

IGUAÇU

diversidade étnica e cultural lhe atribui um aspecto cosmopolita

rico e diversificado.
Segundo dados da pesquisa IBGE 2010, a cidade de Foz do Iguaçu
possui uma população de 256 mil habitantes, abrigando cerca de 72
das 192 nacionalidades existentes no mundo.
A cidade dispõe de aproximadamente 20 mil leitos/dia, distribuídos

entre hotéis, pousadas, hospedarias, albergues, campings e flats.
Além de um amplo conjunto de atrações e uma diversificada rede
gastronômica, a cidade oferece componentes indispensáveis para
atender às necessidades dos visitantes.

• Rafain Palace Hotel & Convention oferece 18.015m² de espaço
moderno, multifuncional e flexível, divididos em cinco

complexos que se subdividem em até 31 ambientes e mais 17
salas de apoio para receber e atender a necessidade dos mais
diversos eventos.

SEDE DO
EVENTO

Este manual, caro expositor, será a sua principal ferramenta de trabalho durante a feira que ocorre concomitante ao
IX CONGRESSO BRASILEIRO DE CATARATA E CIRURGIA REFRATIVA; VII CONGRESSO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO EM OFTALMOLOGIA
e II CONGRESSO BRASILEIRO DE ENFERMAGEM EM OFTALMOLOGIA.
É através deste manual que esclarecemos os direitos e deveres de todos os envolvidos na feira, tanto empresa PROMOTORA, quanto do
EXPOSITOR e de todos os seus contratados durante nossa permanência no Rafain Palace Hotel & Convention.
Aqui estão contidas todas as normas e orientações técnicas e operacionais necessárias para os períodos pré, trans e pós evento. Estas normas e orientações
devem ser respeitadas pela empresa expositora, que fica responsável por transmitir as informações aqui contidas para todos os seus funcionários e/ ou
empresas contratadas e garantir um bom entendimento da sua participação no evento.

Solicitamos ao expositor que atente especialmente ao Cronograma aqui estabelecido. O cumprimento rígido dos prazos e horários aqui especificados é a sua
maior garantia de atingir o objetivo deste evento.
Em anexo a este manual, alguns formulários, identificados por assunto, que devem ser preenchidos e entregues impreterivelmente de acordo com a data
neles estipulada.

A promotora do evento reserva-se o direito de criar, alterar, reformular as normas aqui contidas se isto se mostrar necessário para o perfeito andamento das
atividades realizadas nos períodos pré, trans e pós evento.
Desejamos a todos um bom trabalho e excelentes negócios durante o IX CONGRESSO BRASILEIRO DE CATARATA E CIRURGIA REFRATIVA; VII CONGRESSO
BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO EM OFTALMOLOGIA e II CONGRESSO BRASILEIRO DE ENFERMAGEM EM OFTALMOLOGIA.
Temos a certeza de que juntos faremos deste Congresso um sucesso.
Comissão Organizadora
Foz do Iguaçu, Janeiro de 2017.

CRONOGRAMA
MONTAGEM, REALIZAÇAO E DESMONTAGEM
ATIVIDADE

DATA

INICIO

TERMINO

Entrada montadora oficial

27/05/2017

08:00 h

22:00h

Entrada montadoras não oficiais

28/05/2017

14:00 h

22:00h

Entrega dos stands aos expositores ( montadora oficial )

30/05/2017

14:00 h

22:00h

Evento

31/05/2017

09:00 h

19:30 h

Evento

01/06/2017

08:00 h

15:00 h

Evento

02/06/2017

08:00 h

15:00 h

Evento

03/06/2017

08:00 h

15:00 h

Retirada material dos expositores

03/06/2017

15:00 h

19:00 h

Desmontagem dos estandes

04/06/2017

08:00 h

20:00 h

Desmontagem dos estandes

05/06/2017

08:00 h

20:00 h

CRONOGRAMA
PRAZOS PRÉ- EVENTO
ATIVIDADE

DATA

Envio da logomarca da empresa em corel, para inserção no material promocional do Assinatura
evento (de acordo com descrição da cota de patrocínio)
contrato
Cópia do Projeto do estande com planta baixa e perspectivas com cotas de altura

04/04/2017

Cópia da ART paga e formada pelo engenheiro responsável pela montagem e pela 28/04/2017
estrutura do estande (entrega do original no CAEX na retirada das credenciais)
Formulário I – Termo de Responsabilidade Expositor/Montadora

04/04/2017

Formulário III – Solicitação de KVA Adicional

04/04/2017

Formulário IV – Informação de Contratação de Limpeza

28/04/2017

Formulário V – Informação de Contratação de Segurança

28/04/2017

Formulário VI – Solicitação de Internet

15/04/2017

Formulário VII – Solicitação de crachás de montadora

19/05/2017

Formulário VIII – Solicitação de crachás de Expositor

19/05/2017

do

INFORMAÇOES
GERAIS

DATA DO EVENTO :
31 de maio a 03 de junho de 2017
FUNCIONAMENTO DA EXPOSIÇÃO :
31/05 – das 09:00 às 19:30 hs
01 a 03/06 – das 08:00 às 15:00 hs
Todos os estandes devem estar abertos nestes horários.
Consulte programação detalhada no site do evento: www.brascrs2017.com.br
- Fica terminantemente proibida a desmontagem de estandes, assim como a retirada de quaisquer
componentes da ornamentação antes do encerramento oficial da Feira. Sugere-se que os produtos leves,
de mão, sejam retirados imediatamente após o encerramento oficial; sendo somente permitida a
desmontagem do estande de acordo com o cronograma estabelecido.
- Fica proibido também o fechamento do estande antes do horário de encerramento de cada dia, ou
ainda, a alteração de sua decoração, por qualquer modo durante o horário de funcionamento da
Exposição.
LOCAL:
Rafain Palace Hotel & Convention
Av. Olímpio Rafagnin, 2357 – Foz do Iguaçu – PR
(45) 3520-9494

REALIZAÇÃO:
ABCCR - BRASCRS
Praia do Flamengo, 66 – Rio de Janeiro - RJ
( 21 ) 2225-2600

INFORMAÇOES
GERAIS

ORGANIZAÇÃO:
ALVO EVENTOS
Tel: ( 45 ) 3025-2121
Geral – eventos@alvoeventos.com.br
Inscrições - inscricoes@alvoeventos.com.br
Inscrições de Temas Livres, Pôsteres e GAC – trabalhos@alvoeventos.com.br
Assessoria a Palestrantes - comunicacao@alvoeventos.com.br
Patrocínios e expositores – comercial@alvoeventos.com.br
Envio de Formulários – omaref@gmail.com e eventos@alvoeventos.com.br
MONTADORA OFICIAL:
PROJETO STANDS
Tel: ( 45 ) 3574-3833
E-mail: atendimento@projetostands.com.br
AGÊNCIA DE TURISMO OFICAL:
FRONTIER
Tel: ( 45 ) 3574-7800 / 0300-2101122
Site – www.frontiereventos.com.br/eventos-ABCCR/
E-mail – reservas@frontiereventos.com.br

INTERNET E RECURSOS HUMANOS:
ALVO EVENTOS
Contato: Marili – eventos@alvoeventos.com.br
Tel.: (45) 3025-2121
Verificar o prazo para contratação nos formulários anexos.

SERVIÇOS
OFICIAIS

MOBILIARIO EXTRA E MONTAGEM:
PROJETO STANDS
atendimento@projetostands.com.br
Tel: (45) 3574-3833
ALIMENTOS & BEBIDAS
eventos@rafainpalace.com.br
Tel: (45) 3520-9494 com Luana
LIMPEZA E SEGURANÇA
LOPÃO SEGURANÇA
http://www.lopaoseguranca.com.br
Email: Lopao@lopaoseguranca.com.br
Telefone: (45) 3523-4627
RECEPCIONISTAS E PESSOAL PARA ESTANDE
BMC Eventos – Marcela Thormes
Tel.: (45) 99967-7522 / 3578-1303
E-mail: bmceventos@outlook.com

MONTAGEM:

MONTAGEM

As áreas locadas
serão entregues aos Expositores ( caso contrate uma montadora que não seja a oficial )
.
com sua metragem e localização demarcadas no dia 28/05/2017 às 14h00, para a montagem dos estandes
que deverá estar finalizada até as 22h00 do dia 30/05/2017, impreterivelmente.
A entrada dos expositores para decoração final será permitida das 14h às 22h do dia 30/05/2017.
Horários de funcionamento da montagem (Pavilhão Expocenter I e II):
De 28/05 a 30/05/2017 – das 08h as 22h
ATENÇÃO: Não será permitida a permanência de funcionários trabalhando fora dos horários aqui mencionados.
- O expositor cuja montadora que não terminar a montagem do estande dentro do prazo estipulado pela organização
estará sujeito a pagamento de multa no valor de 10% da importância da cota adquirida por hora de atraso, sem prejuízo
de responder por perdas e danos. Tendo de interromper os trabalhos durante o período do evento e podendo
recomeça-los após o encerramento das atividades do dia.
- Na montagem de stands, palco, treliças e outras estruturas no salão Expocenter I e II o expositor deverá providenciar
um forro de proteção para o piso por ser este de porcelanato;
- O horário de montagem é das 08h00 às 22h00;
- Caso haja necessidade de extensão do horário estipulado em contrato, será cobrada a taxa de R$ 350,00/hora por
expositor (preencher Formulário correspondente);
- Durante o período de montagem e desmontagem, todas as equipes das empresas contratadas deverão estar
identificadas com uniformes ou crachás, portanto será obrigatório o credenciamento dos mesmos no CAEX;

MONTAGEM

- É de responsabilidade do expositor ou das suas contratadas que, quando desenvolverem
atividades .de montagem/desmontagem, decoração, recursos áudio visuais e paisagismo nos espaços
locados para a realização do evento, que portem seus equipamentos e estruturas necessárias ao
desenvolvimento de suas atividades, tais como: carrinhos de transporte, mesas, escadas, ferramentas e utensílios.

- No caso do Expositor não retirar os materiais e equipamentos no prazo previsto para desmontagem, a organização do
evento fará a desocupação compulsória, correndo as despesas por conta do contratante, não se responsabilizando por
perdas, danos, avarias, roubos ou extravios de qualquer natureza;
- É proibido fumar no interior do centro de convenções, conforme decreto nº 2018/96 e a lei federal nº 92914/96 que
prevê a proibição do uso de cigarros em ambiente coletivo, privado ou público, com a penalidade de multa.
- Os sanitários de serviço existentes no centro de convenções estarão liberados para a higiene pessoal dos empregados
das montadoras, estando terminantemente proibida a utilização para limpeza de equipamentos, materiais, lavagem de
pincéis, panos de chão, etc.
- Quaisquer danos causados aos Complexos: Rafain Expocenter, e ou salas de apoio, bem como os móveis do Rafain
Palace Hotel & Convention (mobiliários, equipamentos, utensílios) no processo de montagem ou desmontagem, através
de pregos, parafusos ou outros equipamentos indevidamente instalados serão avaliados pelo Hotel e o débito
correspondente será atribuído automaticamente ao expositor correspondente;
- Informamos que o Rafain Palace Hotel não autoriza o uso de: “Sky-papper” (máquina de papel picado), bem como
artifícios explosivos e/ou fogos de artifício;
- Somente será permitida a utilização de fita dupla face no piso dos espaços Expocenter I, II. Paredes não são permitidas.

MONTAGEM

- É de livre escolha do expositor a contratação de empresa especializada para a montagem de seu estande.
.
AO SER CONTRATADA
UMA EMPRESA MONTADORA QUE NÃO SEJA A OFICIAL, SERÁ DE
RESPONSABILIDADE DA EMPRESA EXPOSITORA O ENVIO DE UMA CÓPIA DO MANUAL DO EXPOSITOR
A MESMA. A expositora não ficará isenta das responsabilidades quanto ao cumprimento integral das
normas do presente regulamento.
- Qualquer pessoa, de qualquer empresa, por quaisquer motivos, que venha a perturbar o ambiente de trabalho será
retirada do centro de convenções e caso necessário, sua entrada não será mais permitida até o término do evento.

DESMONTAGEM:

A desocupação do estande por parte dos expositores deverá ocorrer das 15 às 19 hs do dia 03/06/2017.
A desmontagem do estande inicia-se às 8h00 do dia 04/06/2017 e deverá ser encerrada sem qualquer concessão até as
20 hs do dia 04/06/2017. Recomeçando dia 05/06/2017 das 08h as 20h. É de responsabilidade do Expositor e sua
Montadora a remoção de todo o entulho e materiais decorrentes da desmontagem.

OCUPAÇÃO DA ÁREA LOCADA:
A área locada será liberada para o Expositor desde que não haja pendências financeiras com a Promotora e/ou tenham
sido atendidas todas as solicitações contidas neste Manual/ Regulamento. A área locada não ocupada até 48 horas,
antes do início do período de realização, poderá ser realocada e remanejada a critério único e exclusivo da PROMOTORA
não cabendo ao Expositor qualquer reclamação.

PAGAMENTO EM ATRASO:

MONTAGEM

.

Os EXPOSITORES que estiverem com seus pagamentos em atraso deverão saldar seus
compromissos com a PROMOTORA, sejam esses referentes a parcelas contratuais e/ ou taxas de
instalações e serviços para obterem liberação do espaço locado e recebimento de crachás.
Reiteramos que a participação no evento está vinculada à comprovação destes pagamentos conforme descrito na
CLÁUSULA QUINTA – DO PREÇO presente no Contrato de Patrocínio.

ENTRADA E SAÍDA DE MERCADORIAS/PRODUTOS:
Todas as mercadorias e materiais de propriedade dos EXPOSITORES colocadas nos stands são de sua inteira
responsabilidade.
Após a inauguração da exposição, a entrada de mercadorias ou volumes, somente será permitida, diariamente, no
horário das 7h00 às 8h00;
Nenhum equipamento ou produto em exposição poderá sair do Pavilhão durante o período de funcionamento da feira.
Em casos especiais, a PROMOTORA poderá autorizar a substituição de produtos ou equipamentos que apresentem
defeitos por outros de iguais características, lembrando que esta operação só poderá ser realizada dentro do horário de
manutenção e correrá por conta e risco do EXPOSITOR.
Obs.: É obrigatória a emissão de Nota Fiscal para demostração de produtos.

MONTAGEM

INSTALAÇÃO HIDRÁULICA
Não há.possibilidade de instalação hidráulica no local.

INSTALAÇÃO ELÉTRICA
A voltagem no local do evento é de 220/110v monofásico. Será disponibilizado 1KVA de energia para cada 9m2. Caso
seja necessário uma demanda maior, deverá ser solicitado no formulário padrão e esse consumo extra deverá ser pago
diretamente a realizadora do evento.
TABELA DE KVA ADICIONAL

VALOR POR KVA ADICIONAL POR DIA

KVA Adicional até dia 04/04/2017

R$ 180,00

KVA adicional após 05/04/2017

R$ 250,00

KVA adicional não solicitado e constatado através de vistoria

R$ 350,00

Verifiquem a tabela ( ENERGIA ELÉTRICA COMPLEMENTAR ). Ela poderá ajudar a preverem a quantidade média
de KVA que seu estande irá utilizar; com isso facilitando seu cálculo de necessidade de KVA dia.
ALTURA MÁXIMA
A altura máxima dos estandes deverá ser de 4m.
PISOS
Será permitido o uso de piso elevado, desde que com proteção do piso do local, com carpete.
Todo estande em que o piso for elevado (tablado) será obrigatório o uso de rampa para acesso de cadeirantes.

MONTAGEM

.
CONSTRUÇÃO
EM ALVENARIA E PINTURA
Estão terminantemente proibidas quaisquer construções em alvenaria ou similares.

CONSTRUÇÃO EM MADEIRA
Fica permanentemente proibida, a confecção, o emassamento, lixamento ou pintura de peças de madeira dentro do
salão de exposições.
Qualquer tipo de estrutura, sejam paredes, tetos, colunas ou similares, construídos em madeira, devem ser
confeccionados com antecedência, (entenda-se por confecção, o emassamento, lixamento e pintura). Ocorrendo no
local de exposições, somente a montagem das mesmas, para que somente retoques sejam efetuados no local, com a
devida proteção do piso com forração, ao redor da área retocada.
MONTAGEM DE MEZANINOS
Não é permitida a montagem de mezaninos ou pisos superiores.
PROJEÇÃO HORIZONTAL
A projeção horizontal de qualquer elemento de montagem ou de produtos expostos deverá obrigatoriamente estar
contida nos limites da área do estande. Não serão permitidas quaisquer projeções sobre as vias de circulação, salvo as
autorizadas.

EVENTUAL NECESSIDADE DE OBRAS NOS ESTANDES DURANTE A EXPOSIÇÃO
Durante o horário de funcionamento da Exposição não serão permitidas obras nos estandes. Caso as mesmas sejam
imprescindíveis, terão que ser realizadas mediante autorização da Organizadora juntamente com a Montadora Oficial,
que determinarão o horário mais conveniente.

PROVIDÊNCIAS PREPARATÓRIAS - Apresentação de Projetos de Estandes:

MONTADORAS
NÃO OFICIAIS

.

A Montadora Oficial possui a estrutura necessária para a montagem de estandes básicos e especiais para
o evento e coloca sua estrutura de projetistas, materiais e montadores a disposição dos expositores
participantes do evento.

Dessa forma, caso o expositor opte por outra montadora na construção de estandes especiais, a montagem somente
poderá ser iniciada após aprovação formal pela Montadora Oficial.
Prazos para envio de documentos para montadoras não oficiais:
DESCRITIVO

PRAZO

Cópia do Projeto do estande com planta baixa e perspectivas com cotas de
altura

04/04/2017

Cópia da ART paga e formada pelo engenheiro responsável pela montagem e
pela estrutura do estande (entrega do original no CAEX na retirada das
credenciais)

28/04/2017

Enviar os documentos no prazo acima citado para:
Alvo Eventos
Email: omaref@gmail.com

NORMAS DE SEGURANÇA

NORMAS DE
SEGURANÇA

.

Cabe ao expositor ou terceirizadas fornecer aos funcionários e contratados os Equipamentos de Proteção
Individual – EPI (Norma Regulamentadora nº 06 (NR-06) do Ministério do Trabalho e Emprego - MTE), e
orientá-los para a devida utilização durante o período de montagem e desmontagem da feira, pois este tipo de
equipamento será OBRIGATÓRIO.
Todas as pessoas envolvidas na montagem e desmontagem devem estar devidamente uniformizadas, identificadas e
fazer uso de todo o equipamento de segurança necessário. Não será permitida a entrada de funcionários para
montagem e desmontagem trajando shorts, bermudas, camisetas regatas, sem camisetas, chinelos.
É expressamente proibido :
- utilizar produtos derivados de petróleo ou derivados químicos sobre os pisos dos salões de exposições;
- qualquer tipo de montagem a uma distância inferior a 80 cm de hidrantes ou que impeçam o livre acesso a eles;
- montagem em locais que impeçam ou dificultem o livre acesso às saídas de emergências
- montagem que dificultem a entrada de postos médicos, sanitários, escadas, elevadores.
- utilizar, na decoração dos stands, materiais ou substâncias de fácil combustão e permitir a entrada, nas dependências
do centro de convenções, de explosivos de qualquer natureza, assim como confetes, serpentinas e produtos
assemelhados, de difícil remoção e limpeza;
- utilizar, a qualquer pretexto, botijão de gás liquefeito e pôr em funcionamento motores de combustão;
- utilizar equipamentos que possam exalar quaisquer tipos de gases, tóxicos ou não, fumaça ou gorduras, dentro das
áreas de feiras e eventos.

ÁREA DE CARGA E DESCARGA
. de carga e descarga : das 08 às 17 hs nos dias de montagem/desmontagem.
Horário

CARGA E
DESCARGA

Não será permitida a circulação de caminhões nas áreas externas do centro de convenções durante o evento.
O hotel e o evento não possuem carrinhos de transporte de mercadorias.
O pátio onde são realizadas a carga e a descarga, é também utilizado como área de estacionamento. Caminhões e
veículos para esta finalidade não poderão permanecer nem circular no local, se limitando ao período de carga e
descarga;
A entrada de máquinas pesadas (acima de 500kg) deverá ser acompanhada pela equipe do Rafain Palace Hotel &
Convention;
O Rafain Palace Hotel & Convention, a organizadora do evento e a ABCCR não se responsabilizam por guarda ou
quaisquer danos, perdas ou extravio de mercadorias, tanto nas áreas internas e externas do Rafain Palace Hotel &
Convention, cabendo a transportadora ou seus prepostos manterem a guarda sobre as mesmas ou assegurarem-se de
sua efetiva entrada na área locada. Resíduos ou materiais deixados nas áreas comuns do Rafain Palace Hotel &
Convention estarão sujeitos a apreensão e dependendo do caso, até uma cobrança adicional sobre o serviço de carga
para com a empresa responsável.

DEMONSTRAÇÃO DE
PRODUTOS

DEMONSTRAÇÃO COM UTILIZAÇÃO DE ÁUDIO E VÍDEO
.
No interior
do estande, irradiações sonoras deverão ter volume compatível, de forma a não perturbar o
bom andamento do Evento.
Todo o som produzido no stand por audiovisual, gravadores, rádios ou qualquer outro tipo de equipamento não deverá
exceder o limite de 70 decibéis, conforme orientação do IPT.
Música ao Vivo – Shows: É terminantemente proibida a apresentação de shows ao vivo nos stands, com ou sem
equipamentos de amplificação, sem a autorização por escrito da Organizadora do Evento. O não cumprimento desta
regra acarretará em interrupção do fornecimento de energia elétrica ao stand.
ECAD - De Acordo com a lei no 9610/98, que regulamenta os direitos autorais, a empresa expositora que utilizar música
ambiente ou ao vivo deverá recolher as taxas através de guia própria fornecida pelo ECAD, em qualquer banco, até a
data do vencimento.
Para mais informações, contate:
ECAD – Escritório Central de Arrecadações e Distribuição
Escritório Central de Arrecadação e Distribuição
Av. Juscelino Kubitscheck, 1819
Tel: ( 45 ) 3522-4544
www.ecad.org.br
Obs.: É necessário manter cópia do pagamento ao ECAD no stand para fins de fiscalização.

PONTOS DE DEMONSTRAÇÃO EM ÁREA DE CIRCULAÇÃO
É proibida, à expositora, a implantação de pontos de demonstração de produtos, distribuição de jornais, revistas,
folhetos, similares e apresentações artísticas nas vias de circulação da Exposição, exceto as autorizadas pela
Organizadora.
É vedado a instalação de paredes de LEDs, externas ao estande, que venham a ser direcionadas a outros estandes.

DEMONSTRAÇÃO DE
PRODUTOS

.

DIVULGAÇÃO DOS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS
Os Expositores ficam terminantemente proibidos de divulgarem produtos e/ou serviços de terceiros, que não estejam
participando do Evento.
Panfletagem só será permitida dentro dos limites do estande do expositor.
Fica expressamente vedada a divulgação e/ou comercialização de produtos e/ou serviços que venham conflitar ou
concorrer com os objetivos da Organizadora ou da detentora do espaço físico do local do Evento.
INTRANSFERIBILIDADE:
O Expositor não poderá transferir, total ou parcialmente, quaisquer direitos ou responsabilidades, assumidas com
relação à Feira, nem sublocar, ou ceder qualquer parcela ou o total de área que lhe for locada. Também não poderá
desenvolver qualquer tipo de ação paralela, sem o prévio conhecimento e autorização da Organização do Evento.

LIMPEZA

LIMPEZA GERAL DO EVENTO:
A PROMOTORA se encarregará da limpeza geral das áreas comuns da Exposição, ou seja, áreas de
circulação, administração, sanitários, em horários compatíveis com o Cronograma Geral.

LIMPEZA DO ESTANDE:
Durante o evento a limpeza das áreas internas dos stands é de responsabilidade do EXPOSITOR e deverá ser realizada por
seus funcionários ou firma contratada em horários compatíveis com o cronograma geral. Somente poderão ser utilizados
funcionários próprios e/ ou empresas terceirizadas, devidamente credenciadas pela PROMOTORA.
Havendo interesse, cada expositor poderá fazer a contratação individual da empresa oficial para a limpeza de seu stand.
Consulte formulário específico para esta contratação. A Limpeza será feita no início do dia e depois de forma volante.
Se o EXPOSITOR optar por contratar uma empresa que não seja a oficial, deverá preencher o formulário. E enviar para a
organizadora através de email: omaref@gmail.com - Juntamente com cópia do registro do funcionário na empresa
escolhida, horários de permanência do mesmo nas dependências da feira e contrato temporário de trabalho.
EMPRESA OFICIAL – Formulário - até 28/04/2017.
EMPRESA CONTRATADA - Formulário - até 28/04/2017.
OBS.: Em hipótese alguma, os resíduos oriundos da limpeza dos stand poderão ser jogados nas áreas comuns ou de
circulação, ficando o EXPOSITOR sujeito penalidades: advertência por escrito; e na reincidência multa de 5% do valor do
contrato. Os detritos de cada stand somente poderão ser colocados nas vias de circulação após o encerramento das
atividades do dia, desde que devidamente acondicionados em sacos plásticos.
IMPORTANTE:
Após a entrega dos stands pela montadora, fica sob a responsabilidade do expositor manter o espaço limpo, incluindo
mobiliários, copos, cinzeiros, lixeiros e demais equipamentos pertencentes aos stands.

SEGURANÇA GERAL DO EVENTO:

SEGURANÇA

A segurança das áreas comuns do evento será realizada pela empresa oficial contratada pela Organização do evento.
IMPORTANTE: A contratação de segurança para os estandes é regulamentada pela Polícia Federal.
SEGURANÇA DO ESTANDE:
Durante o evento a Segurança das áreas internas dos stands é de responsabilidade do EXPOSITOR e deverá ser realizada
por seus funcionários ou firma contratada.
Havendo interesse, cada expositor poderá fazer a contratação individual da empresa oficial para a segurança de seu stand.
A empresa receberá as solicitações através de Formulário em anexo neste manual.
É vedada a contratação de segurança de outras empresas que não seja a empresa oficial do evento.
A única excessão será de funcionários próprios da empresa expositora, neste caso a mesma deve enviar para o e-mail
omaref@gmail.com até dia 28/04/2017 os documentos do funcionário, autorização para exercer a função de segurança,
bem como documento que comprove o vínculo empregatício.
IMPORTANTE:
• É proibido contratar, sob qualquer hipótese, pessoas não vinculadas às empresas de segurança, sendo passível de multa
de 5% do valor do contrato, o descumprimento desta disposição.
• A segurança dos stands será de inteira responsabilidade da empresa expositora, durante a etapa de montagem,
realização e desmontagem do evento, as empresas promotora e realizadora, bem como a sede do evento não se
responsabilizarão por furtos roubos ou outros fatos que causem danos a pessoas ou patrimônio de quaisquer espécies em
suas dependências.

SEGURANÇA

SEGURANÇA DOS PRODUTOS
Os stands, bens, produtos e pessoal a serviço dos expositores não estão cobertos por seguro, cuja responsabilidade
é exclusiva dos expositores. Assim a organização do evento recomenda aos expositores que providenciem seus
próprios seguros contra quaisquer riscos.

Organizadora ou os Promotores ou a Montadora Oficial, não serão responsáveis pelo ressarcimento de quaisquer valores
para cobertura de custos de produtos, móveis ou afins, em quaisquer eventualidades.

ENVIO ANTECIPADO DE MATERIAL

RECEBIMENTO DE
MATERIAL

O local do evento pode receber as caixas dos expositores a partir de 29/05/2017.
́
Toda
remessa de produtos para exposição e materiais deverá ser enviada com identificação com o nome do evento ,
nome da empresa e número do estande, para o seguinte endereço:
Rafain Palace Hotel & Convention
Avenida Olímpio Rafagnin, nº 2357 - Bairro P. Imperatriz
Foz do Iguaçu – Paraná - CEP 85.862-210
Fone (45)3520-9494

A Nota Fiscal deverá ser emitida em nome do próprio Expositor, com CNPJ e inscrição do mesmo.
No corpo na nota fiscal deverá constar a observação de que as mercadorias são para demonstração, constando também data da
realização do evento:
“Estas mercadorias destinam-se à exposição no IX CONGRESSO BRASILEIRO DE CATARATA E CIRURGIA REFRATIVA; VII
CONGRESSO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO EM OFTALMOLOGIA e II CONGRESSO BRASILEIRO DE ENFERMAGEM EM
OFTALMOLOGIA, no período de 31 de maio a 03 de Junho de 2017 , no Rafain Palace Hotel & Convention, Foz do Iguaçu - PR,
devendo retornar ao estabelecimento de origem no prazo máximo de 60 dias”.
Nos espaços próprios, colocar o nome da empresa expositora, discriminar as quantidades de produtos e os respectivos valores,
unitário e total.
O hotel não fará o transporte da mercadoria até o estande do expositor, será responsabilidade do próprio expositor retirar o
material e levar ao seu estande.
O Evento ou o hotel não farão nota de devolução e não permitirão a entrada e saída de equipamentos ou produtos sem as
devidas notas fiscais;
Não serão aceitas mercadorias com frete a pagar.
O hotel, empresa organizadora e ABCCR não se responsabilizam pelo extravio de materiais e equipamentos.

RECEBIMENTO DE
MATERIAL
́

MATERIAL PARA PASTA DE PARTICIPANTES
Material para pasta de participantes deve ser enviado da mesma forma com identificação fora da caixa.
“MATERIAL PARA PASTA DE PARTICIPANTES”
O recebimento deste material não confirma a colocação do mesmo nas pastas de participantes, para isto deve-se
Seguir as todas as seguintes regras:
- Ter contrato com a Realizadora do evento para a colocação deste material na pasta;
- O material obedecer as regras estipuladas pela organizadora no contrato de liberação (tamanho, peso, etc);
- Estar identificado do lado de fora da caixa com “MATERIAL PARA PASTA PARTICIPANTES”;
- Ser entregue até dia 27/05/2017.

ATENÇÃO: Foz do Iguaçu é uma cidade fronteiriça e possui regras específicas de envio e recebimento de material. Consulte
uma transportadora e/ou um despachante aduaneiro para verificar as regras de envio/devolução de mercadorias para a
cidade.

ALIMENTOS & BEBIDAS

́

ALIMENTOS E BEBIDAS
O fornecimento de alimentos e bebidas deverão ser prestados exclusivamente pelo Rafain Palace Hotel & Convention, a menos
que haja acordo prévio;
O expositor que desejar incluir serviços de Alimentos e Bebidas, seja ele de qualquer natureza, para consumo no local ou como
brinde, deve entrar em contato diretamente com o setor de eventos do hotel para pedido de autorização e/ou pagamento de
rolha, conforme acordo com o hotel.
É expressamente proibido o fornecimento, à distribuição e comercialização de qualquer produto perecível (alimentos e bebidas)
nas dependências do Rafain Expocenter sem a expressa autorização do Rafain Palace Hotel & Convention. Esta medida leva em
consideração as exigências da Vigilância Sanitária e a responsabilidade do Hotel junto aos visitantes do evento.
Rafain Palace Hotel
Luana – Setor de Eventos
(45) 3520-9494
Email: eventos@rafainpalace.com.br

́

INTERNET

INTERNET
O serviço de internet é de exclusividade do Rafain Palace Hotel & Convention e será centralizado na organizadora do evento.
Para a solicitação do mesmo preencha o formulário indicado.
No lobby do hotel, aptos, recepção e bar das piscinas para hospedes e disponibilizado sinal wi-fi gratuito para os hóspedes deste
hotel. Para a contratação de link direcionado vindo de um link profissional dedicado para eventos é necessário pelo menos 30
dias de antecedência a realização do evento.
Segue abaixo os valores para internet wireless:
03 megas............................ R$ 350,00/dia
05 megas............................ R$ 640,00/dia
10 megas............................ R$ 1.900,00/dia
20 megas............................ R$ 3.200,00/dia
30 megas............................ R$ 4.400,00/dia
Obs.: Equipamentos por conta do contratante. Valor informado apenas para liberação do sinal de internet.
Preencher formulário indicado até dia 15/04/2017.

CREDENCIAIS

.
CREDENCIAMENTO
Todas as pessoas, expositores, funcionários e terceirizados, somente terão acesso às dependências
do evento, se estiverem devidamente credenciados.

No caso de contratação de Montadora que não a Oficial, favor preencher os formulários de Montadora bem como de
Responsabilidade, anexos a esse manual.
Os Expositores que optarem por contratação de terceiros para montagem de seus stands, deverão solicitar às mesmas o
prévio credenciamento junto a Organizadora Oficial com antecedência para não acarretar problemas na entrada ao
salão de exposições. O formulário com a lista de funcionários deverá ser enviado com antecipação de 10 dias a
organizadora do evento. Caso a empresa prefira, este formulário poderá ser levado em mãos ( impresso ) para o CAEX na
hora da chegada de seu pessoal no evento, lembrando que neste caso, poderá haver a necessidade dos funcionários
esperarem o credenciamento e caso ocorram atrasos na montagem a responsabilidade é totalmente da empresa que
estiver cadastrando seus devidos funcionários.
CAEX – Estará aberto a partir do dia 28, das 08 as 18 hs. Todos os funcionários de montadoras e empresas prestadoras
de serviços deverão retirar seu crachá no momento do primeiro acesso ao pavilhão de exposições.
Entende-se como EXPOSITOR, os representantes da empresa que estarão fazendo parte da feira. Estas credenciais não
terão direito ao acesso às plenárias.
Recepcionistas, seguranças, pessoas responsáveis pela limpeza e manutenção dos stands deverão ser cadastradas pelo
seu contratante na categoria APOIO, diretamente na secretaria do evento.

RESPONSABILIDADE
EXPOSITOR

O Expositor assumirá a partir da aquisição do espaço, a integral responsabilidade por toda e
qualquer perda, dano ou avaria causados por si, seus funcionários ou contratados, durante o
horário do evento ou fora dele, nos imóveis, móveis utensílios e instalações, bem como qualquer
outro ato de má conduta, improbidade ou desonestidade de seus funcionários que direta ou
indiretamente, venham a atingir o espaço oferecido para a realização do evento.
Os Promotores do evento e a organizadora se eximem de toda e qualquer responsabilidade por
danos, furtos, ou quaisquer prejuízos causados a pessoas ou a produtos, durante o período integral
da Feira, motivados por incêndios, faíscas elétricas, tempestades, explosões ou inundações,
umidade geral, falhas ou interrupções na energia elétrica.
A ABCCR e a ALVO EVENTOS, não se responsabilizam pela qualidade ou veracidade dos serviços
ofertados na feira e/ou produtos expostos, não atestando ou confirmando estas condições.
A responsabilidade civil e criminal perante os consumidores é, inteiramente dos EXPOSITORES.
Documentação dos Profissionais
Devido à freqüência das ações do Ministério do Trabalho nas feiras, alertamos aos EXPOSITORES
que providenciem a documentação necessária.
Lembramos que a empresa contratante de serviços poderá ser considerada co-responsável quanto
às obrigações trabalhistas, devendo portanto, exigir dos prestadores de serviços as comprovações
de regularidade, para resguardo de eventuais demandas. Assim, a contratação de “recepcionistas,
garçons, vigilantes e demais profissionais”, deverão atender à legislação em vigor.

OBSERVAÇÕES FINAIS

ACEITE DO MANUAL DO EXPOSITOR
Todas as Expositoras declaram estar cientes das condições deste Manual e se comprometem a
segui-lo integralmente, durante a realização do Evento e em qualquer tempo ou situação que
possa resultar desta participação.

CASOS OMISSOS
Os casos omissos no presente manual serão resolvidos pela Organizadora, ouvida a Expositora, e a
solução encontrada deverá contemplar de forma satisfatória todos os envolvidos no Evento.
Não poderão ser utilizadas as estruturas internas ou externas das dependências do Centro de
Eventos para divulgação de empresas e produtos.
O expositor que estiver em atraso com os seus pagamentos não receberá o espaço ou estande,
perdendo o direito sobre a área, conforme contrato, além das quantias já pagas. Casos omissos,
não constantes destas normas, serão resolvidos pelos realizadores do Evento.

DO EXPOSITOR
O expositor assume a total responsabilidade civil, criminal, perante aos consumidores, aos seus
funcionários e terceirizados.
Os estandes, bens ou produtos, e pessoal a serviço dos Expositores não estão cobertos por seguro,
cuja responsabilidade é exclusiva dos Expositores.

COMPLEXO DE EVENTOS
SEDE DO EVENTO

FORMULARIOS

FORMULARIOS

FORMULÁRIO

PRAZO

I – Termo de Responsabilidade Expositor/Montadora

04/04/2017

II – Hora Extra Adicional

CAEX

III – Solicitação de KVA Adicional

04/04/2017

IV – Informação de Contratação de Limpeza

28/04/2017

V – Informação de Contratação de Segurança

28/04/2017

VI – Solicitação de Internet

15/04/2017

VII – Solicitação de crachás de montadora

19/05/2017

VIII – Solicitação de crachás de Expositor

19/05/2017
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