
 
1. APRESENTAÇÃO 

Seja bem-vindo! 
A sua empresa faz parte da  I FEIRA MUNDIAL DA SOCIOBIODIVERSIDADE 2018. 
Este manual foi criado para orientar os EXPOSITORES. Aqui você encontrará as 
informações necessárias para a sua participação como EXPOSITOR e para melhor 
aproveitamento do EVENTO. 
Para tanto, contamos com a sua colaboração no envio dos FORMULÁRIOS dentro dos 
prazos limites estipulados, o que nos permitirá atender às suas expectativas e 
necessidades em tempo hábil e com eficiência. 
Na efetivação do termo de conduta será disponibilizado o Manual do Expositor, o qual 
deverá ser obrigatoriamente seguido pelos EXPOSITORES. 
Lembramos ainda que as normas aqui contidas estão disponíveis no site: 
https://www.ise2018belem.com/. 
 
 
Belém+30 lhe deseja bons negócios! 

 

2. DADOS DO EVENTO 

Período de 07 a 10 de agosto de 2018 

PERÍODO DE MONTAGEM: 

05 e 06 de agosto 2018 

HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO DA FEIRA: 

Exposição – De 08 a 10 de agosto de 2018 – das 9:00 às 21:30h 
 
ENTREGA DOS ESTANDES PARA OS EXPOSITORES: 
 
Dia 07/08/2018 as 08h00 
 
LOCAL: 
HANGAR – Centro de Convenções e Feiras da Amazônia. 
Endereço: Avenida Dr. Freitas, S/N. 
Bairro: Marco. 
CEP: 66.6613-902 
Belém/PA. 
 
 EVENTO: 

I FEIRA MUNDIAL DA SOCIOBIODIVERSIDADE 
 

 

 

 

https://www.ise2018belem.com/


 
 

3. RESPONSABILIDADES 
3.1. RESPONSABILIDADES DO REALIZADOR 
 

a) Legalizar o EVENTO junto aos órgãos públicos competentes; 
b) Colocar à disposição de cada EXPOSITOR a respectiva área disponibilizada no 
período de exposição do EVENTO; 
c) Manter em funcionamento serviços básicos de infraestrutura, tais como: recepção, 
central de atendimento ao EXPOSITOR, credenciamento, energia elétrica, segurança e 
limpeza nas áreas comuns e da feira; 
d) Divulgar amplamente o EVENTO, nos mais diversos canais de comunicação; 
e) O REALIZADOR da feira poderá cancelar a realização do EVENTO, ou alterar a data 
e local, sem direito ao EXPOSITOR de qualquer indenização, sob qualquer título ou 
pretexto, desde que tal fato seja justificado em função de força maior, mediante prévia 
comunicação de no mínimo de 30 dias da realização do EVENTO; 
f) O REALIZADOR reserva-se ao direito de arbitrar sobre casos omissos neste 
regulamento, bem como estabelecer novas normas para o bom funcionamento do 
EVENTO; 
g) O REALIZADOR poderá, para o bem geral ou por motivo de força maior, redistribuir 
as áreas ou setores, respeitando sempre as proporções de dimensões e características 
estabelecidas no contrato de exposição e planta arquitetônica apresentada; 
h) Disponibilizar equipe de atendimento ao Expositor de 01/07 a 11 de agosto de 2018. 
 
3.2. RESPONSABILIDADES DO EXPOSITOR  

a) Participar da Feira durante o período de funcionamento, mantendo o seu estande 
com pessoal próprio e em perfeitas condições de operação, respeitando os horários e 
dias estabelecidos neste manual; 
b). Mobiliar e equipar seu estande, abcedendo a energia do local que é 220 volts. 
c) Compor seu estande, arcando com as respectivas despesas, dentro do prazo e 
condições estipuladas por este manual; 
d) Fazer-se representar em seu estande por funcionários previamente credenciados na 
feira para atendimento; 
e) Manter seu estande limpo e organizado; 
f)  Comercializar seus produtos e serviços durante o EVENTO. 
 g) O EXPOSITOR não poderá transferir, total ou parcialmente, qualquer direito ou 
responsabilidades assumidas com relação à feira, nem locar ou ceder qualquer área, 
parcial ou total, que lhe for disponibilizada, sem a prévia autorização por escrito do 
REALIZADOR; 
 
 
3.3. AUTORIZAÇÃO DE USO DE MARCAS 

 
Fica autorizado o uso do nome do EXPOSITOR pelo REALIZADOR sempre que a 
divulgação se referenciar ao EVENTO. 
 
 
 



 
 
 
1.1. SEGURO 
 
O REALIZADOR não será responsável por danos ou prejuízos causados a pessoas e 
produtos expostos antes, durante e após a feira, provenientes de convulsão civil, 
deficiências ou interrupções de fornecimento de energia elétrica e água ou sinistros de 
qualquer espécie. 
 
É responsabilidade de cada EXPOSITOR assegurar de que seu estande, material de 
exposição e bens pessoais estejam cobertos por seguro durante todo o período do 
EVENTO (incluindo montagem e desmontagem). Embora o REALIZADOR tome todas 
as precauções a fim de evitar roubo, danos e outros prejuízos, este não é responsável 
por tais ocorrências ou outros eventuais sinistros. 
O REALIZADOR não será responsável pelo ressarcimento de quaisquer valores para a 
cobertura de custos de produtos, móveis e afins, em quaisquer eventualidades. 
 
 
3.5. PROIBIÇÃO AO FUMO  
Não será permitido fumar em nenhum dos ambientes do EVENTO entre os dias 07 e 10 
de agosto de 2018.  
 
 
4. MONTAGEM  
4.1. MONTADORA OFICIAL  
A montagem do EVENTO será realizada única e exclusivamente pela MONTADORA 
oficial designada pelo Belém+30, a qual será informada oportunamente. 
 

Montadora: MONTA+  
Contato: Roseane Leal Fone: 91 98141- 8412  
E-mail: estruturalamazonialtda@gmail.com 
 
 
4.2.2. ESPECIFICAÇÃO DOS ESTANDES POR CATEGORIA 

 

CATEGORIA ESTANDE 

 
 
 
PARCEIROS 

ESTANDE DE  3X4 (12M²)  
 
12 ESTANDE DE 3X4 (12M²) 
Piso revestido de carpete cinza grafite 
Parede: Estrutura de alumínio recebendo painéis de 
TS Branco altura 2,20m x 1,0m 
Iluminação com spot um a cada 3m² e uma tomadas 
de 220 volts por estande. 
Testeira: Estrutura de alumínio recebendo placa de 
1,0 x 0,35m. 
Inclui no estande: testeira em letras helvéticas, 01 
tomada 220 volts . 

mailto:estruturalamazonialtda@gmail.com


 
 
 
 
 
 
POPULAÇÕES 
TRADICIONAIS 

 
80 ESTANDES DE 4 X 2 M ( 8 M² )  
Piso revestido de carpete cinza grafite Parede: 
Estrutura de alumínio recebendo painéis de TS 
Branco altura 2,20 x 1,0m Iluminação com spot, um 
a cada 3m² e uma tomadas de 220 volts por 
estande. Testeira: Estrutura de alumínio 
recebendo placa de 1,0 x 0,35m. Inclui no estande: 
testeira em letras helvéticas, 01 tomadas 220 volts. 
 

 
 
 
 
 
IX FEIRA CIÊNCIA 
,TECNOLOGIA E 
INOVAÇÃO 

32 ESTANDES 3 X 4 ( 12 M² ) 
 Piso revestido de carpete cinza grafite Parede: 
Estrutura de alumínio recebendo painéis de TS 
Branco altura 2,20 x 1,0m. Iluminação com spot 
um a cada 3m² e uma tomadas de 220 volts por 
estande. Testeira: Estrutura de alumínio 
recebendo placa de 1,0 x 0,35m. Inclui no 
estande: testeira em letras helvéticas, 01 tomada 
220 volts. 

 
 
 
 
 
GASTRONOMIA 

15 ESTANDES DE 4 X 3 M ( 12 M² ) 
 Piso revestido de carpete cinza grafite Parede: 
Estrutura de alumínio recebendo painéis de TS 
Branco altura 2,20 x 1,0m e balcão. Iluminação 
com spot um a cada 3m² e uma tomadas de 220 
volts por estande. Testeira: Estrutura de alumínio 
recebendo placa de 1,0 x 0,35. Inclui no estande: 
testeira em letras helvéticas, 01 tomadas 220 volts 
e 01 ponto de água. 
 

 
 
 
 
 
CULTURA ALIMENTAR 

16 ESTANDES DE 4 X 3 M ( 12 M²)  
 
Piso revestido de carpete cinza grafite Parede: 
Estrutura de alumínio recebendo painéis de TS 
Branco altura 2,20mx 1,0m e balcão. Iluminação 
com spot um a cada 3m² e uma tomadas de 220 
volts por estande. Testeira: Estrutura de alumínio 
recebendo placa de 1,0 x 0,35m. Inclui no estande: 
testeira em letras helvéticas, 01 tomada 220 volts 
e 01 ponto de água. 



 
 

4.3 MONTAGEM, MOBILIÁRIO, APARELHOS ELETRO ELETRÔNICOS, 
AMBIENTAÇÃO INTERNA, COMUNICAÇÃO VISUAL. 

 
a) O EXPOSITOR poderá realizar a composição de seu estande apenas 
internamente sem qualquer alteração na fachada do estande; 
b) Serão permitidos complementos de montagem, painéis divisórios, biombos, 
vitrines, bancadas, prateleiras, áreas de depósito, fixação nas divisórias ou 
estruturas do estande e outros, contratado de maneira independente pelo 
EXPOSITOR ou solicitados à montadora oficial do EVENTO no layout do projeto 
arquitetônico fornecido pelo REALIZADOR; 
c) Será permitido, mobiliário adicional, contratado de maneira independente pelo 
EXPOSITOR ou solicitado à montadora oficial do EVENTO no layout do projeto 
arquitetônico, firmado entre as duas partes; 
d) NÃO serão permitidos, aparelhos eletroeletrônicos, tais como, circuladores de 
ar, aparelhos de ar condicionado, tocadores de CD, entre outros não informados 
previamente ao REALIZADOR, bem como instalação de iluminação adicional ou 
equipamentos não mencionados, mas que alteram o layout, casos omissos serão 
avaliados pela coordenação do EVENTO; 
e) Nos estandes que preveem aparelhos de computador, serão permitidos 
somente os modelos: notebook, tablets e I-pad, que permitem o seu transporte 
de maneira independente, pois ao final do EVENTO o EXPOSITOR deve 
obrigatoriamente recolher todo o equipamento e levar consigo, reinstalando a 
cada dia de feira. O REALIZADOR NÃO se responsabilizará por roubos, danos 
ou avarias que por ventura possam ocorrer; 
f) No caso de eletroeletrônicos, tais como TV (com suporte), impressoras, 
frigobar, fogão elétrico, micro-ondas, computadores fica de responsabilidade do 
expositor. 
g)Serão permitidas, alterações na comunicação visual do estande, tais como, 
afixação cartazes, plotagens, adesivos, quadros, tecidos, inclusão de totens, 
mostruários, estantes ou outros não mencionados, mas que alterem ou 
descaracterizem e nem ocupe corredores. Caso o EXPOSITOR solicite 
exceções, o REALIZADOR avaliará a necessidade, os casos serão definidos 
entre as partes. 

 
 

4.4. MANUSEIO DE PAINÉIS  
 
a) Qualquer retirada ou colocação dos painéis componentes do estande somente 
poderá ser realizada por pessoa especializada da MONTADORA oficial e com 
aprovação do REALIZADOR, sendo terminantemente proibida a realização pelo 
EXPOSITOR.  
 
4.5. FIXAÇÃO DE MATERIAIS 

a) Os materiais promocionais, bem como quadros ou outro artifício de propaganda ou 
ambientação, não poderão ser afixados nas paredes dos estandes com pregos, 
percevejos, fitas adesivas de qualquer modelo ou cola de qualquer espécie, de forma a 



 
alterar o layout do projeto, danificar os painéis, perfis, paredes ou acessórios da 
montagem, no caso de danos ou avarias, o EXPOSITOR irá responsabilizar-se pelo 
ressarcimento a MONTADORA, ficando o REALIZADOR isento de ressarcimento de 
qualquer espécie. 
 
 
4.6. PROJEÇÃO HORIZONTAL 
a) Não será permitida a colocação de elementos de montagem ou composição fora do 
espaço disponibilizado ou com projeção que ultrapasse os limites do estande. 
 
 
4.7. PERÍODO DE AMBIENTAÇÃO DOS ESTANDES  

 
A I FEIRA MUNDIAL DA SOCIOBIODIVERSIDADE estarão à disposição dos 
EXPOSITORES para a montagem e composição interna dos estandes conforme abaixo:  
 
a) no dia 05/08/2018 das 080h às 18h00 – Montagem da montadora 
b) no dia 06/08/2018 das 08h00 às 18h00 –  Conclusão da montagem  
c) no dia 07/08/2018 – 08h00 as 12h – entrega estandes para expositores, será 
permitido o acesso dos expositores no pavilhão de exposição da feira a partir das 
08h00. 
 
 
4.8. ENERGIA ELÉTRICA - ESTABILIZAÇÃO E VOLTAGEM 

 
Para que não haja prejuízo e outros danos durante a montagem, cada EXPOSITOR 
deverá providenciar transformador com voltagem de 220v, bem como estabilizadores 
para proteção de variações de energia. A tomada disponibilizada têm capacidade de 
instalação de equipamentos com consumo máximo de 700W. 
 
ATENÇÃO 
A voltagem em todo o HANGAR – Centro de Convenções e Feiras da Amazônia é de 
380 volts, em alguns pontos as tomadas são de 220v. 
Especificações de voltagem e necessidades adicionais de energia no estande deverão 
ser solicitadas ao REALIZADOR por meio do feiraisebio2018@gmail.com. 
O REALIZADOR NÃO SERÁ RESPONSÁVEL EM DISPONIBILIZAR OU LOCAR 
TRANSFORMADORES PARA O EXPOSITOR 
 

4.9. AR CONDICIONADO 
 
Não será permitido projeto adicional de estande fechado, com ar condicionado, a fim de 
manter as características do EVENTO (visibilidade, transparência, salões temáticos, 
entre outros). 
 
4.10. PISO 
O piso da Feira não poderá ser de forma alguma, danificado pelo EXPOSITOR, que 
assumirá o custo financeiro de eventuais reparos, danos e prejuízos. 
 



 
4.11. JARDINS E PLANTAS 
Jardins, flores e plantas ornamentais serão permitidos quando contidas em vasos, 
cestas ou recipientes na área interna do estande. Terra, areia e pedras, se estiverem 
soltas, não poderão ser utilizadas sob nenhuma hipótese. 
Com alturas para flores e plantas em vasos, cestas ou recipientes, em mesas com no 
máximo 0,30m e com base no chão, com no máximo 1,00m. 
 
4.12. IDENTIFICAÇÃO DO ESTANDE – TESTEIRAS 

Os estandes identificados em TS Branco Adesivado com nome fantasia da empresa, 
medido 1m comprimento por 0,35cm largura. Os nomes serão fornecidos através do 
preenchimento do FORMULÁRIO Nº 01 . 
Os estandes não receberão plotagem ou adesivagem das logomarcas ou logotipos dos 
EXPOSITORES nas testeiras de cada estande. 
Caso o formulário não seja recebido no prazo estipulado, será colocada a razão social 
constante na inscrição CNPJ do EXPOSITOR ou nome usado no mercado, caso 
EXPOSITOR não tenha CNPJ. 
 
5. EXPOSIÇÃO 
5.1. HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DA FEIRA 
O EVENTO estará aberto ao público nos seguintes dias e horários: 
 
5.1.1. Exposição 
De 08 a 10 de agosto – das 9h00 às 21h 30min. 
O EXPOSITOR não poderá fechar seu estande antes do horário de encerramento da 
Feira, caso feche fica de inteira responsabilidade a segurança deste. 
 
5.2. HORÁRIO DE CHEGADA DO EXPOSITOR 
O EXPOSITOR deverá chegar com pelo menos 01h00 (uma hora) de antecedência para 
abertura de seu respectivo estande, ficando o REALIZADOR isento de qualquer 
responsabilidade, no caso de furto ou extravio de material em virtude do EXPOSITOR 
não obedecer ao horário de abertura e fechamento da feira. 
 
 
5.3. CREDENCIAIS 
Toda e qualquer pessoa que trabalhar durante a montagem, funcionamento e 
desmontagem do EVENTO, deverá portar documento de identificação e crachá  que 
será fornecido pelo REALIZADOR. 
Serão cedidas 02 (cinco) credenciais de EXPOSITOR por estande. 
O crachá de identificação do EVENTO deverá ser portado pelo EXPOSITOR e seus 
prepostos, enquanto permanecer no recinto de realização do EVENTO. 
Na ausência do representante legal da empresa no estande ou dentre as pessoas 
credenciadas, deverá ser indicado ao REALIZADOR uma pessoa como responsável 
para representação junto aos organizadores da Feira. 
 
 
5.4. ACESSO À FEIRA 
O acesso para visitação ao EVENTO pelo visitante será gratuito. 
A entrada do EXPOSITOR e seus prepostos se dará por meio de credencial. 
 



 
5.5. ACESSO DE MENORES 
Atendendo à legislação vigente, o EVENTO não possui restrições para o acesso de 
menores de idade, desde que devidamente acompanhado pelos responsáveis. 
 
 
5.6. ACESSO DE PESSOAL FORA DO HORÁRIO 
O acesso de pessoas no local do EVENTO, fora dos horários de funcionamento, 
somente será permitido mediante autorização expressa e por escrito do REALIZADOR. 
Caberá à Segurança Oficial do EVENTO o exercício de fiscalização sobre este item. 
 
5.7. EQUIPAMENTOS E PRODUTOS PROIBIDOS 
 
Em hipótese alguma será permitida a utilização de material inflamável no local de 
exposição da feira, tais como: botijão de gás, querosene, álcool ou gasolina para 
quaisquer fins. Também são proibidos explosivos, gases, líquidos tóxicos, materiais 
poluentes e armas. Os casos excepcionais serão avaliados pelo REALIZADOR. 
 
5.8. VIAS DE CIRCULAÇÃO 
As vias de circulação não poderão ser utilizadas para depósito de materiais, ferramentas 
e produtos a serem instalados nos estandes ou embalagens ou similares descartados 
pelo expositor. 
Toda a operação deverá ser realizada exclusivamente dentro dos limites do estande do 
EXPOSITOR, salvo as que forem expressamente autorizadas pelo REALIZADOR. 
A partir das 08h00 do dia 08/08/2018, o REALIZADOR procederá a retirada do material 
e equipamentos que estiverem nas vias de circulação, sem prévia consulta a 
proprietários, e sem se responsabilizar por perdas, danos ou guarda dos mesmos. 
 
5.9. REPOSIÇÃO DE MERCADORIAS 

A reposição de mercadorias, quando necessária, deverá ser feita 1h00 (uma hora) antes 
do expediente da feira às 08h00 , no período de 08 a 10/08/2018. 
 
 
5.10. SEGURANÇA 
O REALIZADOR manterá um serviço de segurança geral da feira, 24 horas por dia, 
durante o período de montagem, funcionamento e desmontagem, nas áreas comuns do 
pavilhão de exposição da feira. Este serviço tem como objetivo manter a ordem no 
recinto de realização do EVENTO. 
Durante o horário de visitação do público, a segurança interna dos estandes será de 
responsabilidade única do EXPOSITOR. 
O REALIZADOR não se responsabiliza por furtos ou roubos ocorridos durante a 
montagem, funcionamento e desmontagem do EVENTO. 
 
 
 
5.11. PREVENÇÃO DE INCÊNDIO 
Todos os EXPOSITORES devem deixar livres os acessos aos extintores e hidrantes 
instalados e as placas de identificação dos mesmos. 
 
 



 
5.12. LIMPEZA E DETRITOS 
 
Cabe ao REALIZADOR a limpeza da área comum, representada pelos corredores, 
setores de administração, serviços especiais e vias de acesso do HANGAR - Centro de 
Convenções e Feiras da Amazônia, local de realização do EVENTO. 
Cabe aos EXPOSITORES a responsabilidade pela manutenção da limpeza interna de 
seus estandes. 
A limpeza dos estandes, sob responsabilidade dos EXPOSITORES, deverá ser feita das 
08h00 às 21 h00, no período de 08 a 10/08/2018. 
 
No dia 08/08/2018 o estande deverá estar totalmente ambientado e limpo até as 18h00. 
Os detritos de cada estande somente poderão ser colocados nas vias de circulação no 
limite máximo de 01h00 (uma hora) antes do início do funcionamento e após o 
encerramento das atividades do dia, às 21h30h00, desde que devidamente 
acondicionados em sacos plásticos. 
Em nenhuma circunstância, mesmo em sacos plásticos, os detritos poderão ser 
colocados nas vias de circulação durante o período de funcionamento do EVENTO. 
 
5.13. PUBLICIDADE 
É absolutamente vedada a publicidade: 
a) direta, de produtos e serviços de empresas não expositoras da Feira; 
b) realizada nos corredores e áreas comuns da Feira ou em qualquer área – interna ou 
externa aos pavilhões – que não seja o estande do EXPOSITOR. 
O não cumprimento destes dispositivos dará ao REALIZADOR o direito de recolher, 
para posterior devolução, produtos e materiais objetos da infração. 
 
5.14. EQUIPAMENTOS AUDIOVISUAIS E CONGÊNERES 
As empresas que contratarem assessoria para filmagens, fotografia ou qualquer tipo de 
registro visual ou sonoro, não precisa solicitar autorização previamente ao 
REALIZADOR. 
 
 
5.15. INTERNET 
 A internet no local será o wi-fi aberto do hangar, caso o expositor necessite de uma 
internet de maior qualidade, deverá contratar diretamente com a administração do 
Hangar. 
 
5.16. DEGUSTAÇÃO NOS ESTANDES 
A degustação é normalmente um componente importante nas atividades de um estande, 
porém, exige cuidados especiais como a constante renovação do estoque de alimentos 
e bebidas, o serviço adequado e limpeza permanente. Não será permitida a utilização 
do corredor por nenhum EXPOSITOR. 
O EXPOSITOR é responsável pelo atendimento à legislação sanitária, aplicável ao 
fornecimento de alimentos e bebidas aos visitantes. 
 
 
 
 
5.17. BRINDES 



 
Somente será permitida a distribuição de brindes, amostras, folhetos, catálogos e 
degustação aos visitantes, exclusivamente no interior do estande, reservando-se ao 
REALIZADOR, o direito de proibir a distribuição sempre que estiver ocasionando 
distúrbios ou aglomerações, ou impedir a circulação dos visitantes do EVENTO. Ou caso 
não estejam condizentes com os objetivos da feira. 
 
 
5.18. COMERCIALIZAÇÃO NO VAREJO 

É PERMITIDA A VENDA DE PRODUTOS E/OU SERVIÇOS NO VAREJO, POR 
TODOS OS EXPOSITORES NA FEIRA, CADA EXPOSITOR É RESPONSÁVEL PELO 
RECEBIMENTO DA VENDA DE SEUS PRODUTOS, ASSIM TAMBÉM COMO 
FACILITAR A VENDA ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO E DEBITO. 
 
LEI N° 5.197, DE 03 DE JANEIRO DE 1967 e LEI N° 9.605, DE 12 DE FEVEREIRO DE 1998: LEI DE 
PROTEÇÃO À FAUNA ( LEI N° 5.197, DE 03 DE JANEIRO DE 1967 ) E LEI DE CRIMES AMBIENTAIS ( 
LEI N° 9.605, DE 12 DE FEVEREIRO DE 1998) PROIBEM A COMERCIALIZAÇÃO DE ANIMAIS OU 
PARTE DE ANIMAIS SILVESTRES (OSSOS, PENAS, UNHAS, DENTES).  
 
Na LEI N° 9.605, em seu Capítulo V (“Dos crimes contra o meio ambiente”), Seção I (“Dos crimes 
contra a fauna”), Artigo 29, constitui crime ambiental: Art. 29. Matar, perseguir, caçar, apanhar, 
utilizar espécimes da fauna silvestre, nativos ou em rota migratória, sem a devida permissão, 
licença ou autorização da autoridade competente, ou em desacordo com a obtida.  
 
6. DESMONTAGEM 
6.1. RETIRADA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 
A retirada de máquinas e equipamentos deverá ser feita pela área de carga e descarga, 
pela lateral do pavilhão de exposição do HANGAR – centro de Convenções e Feiras da 
Amazônia, conforme indicado na planta geral do EVENTO. 
O REALIZADOR não se responsabiliza pela retirada de máquinas e equipamentos, 
ficando exclusiva a cargo dos EXPOSITORES providenciarem o que se fizer necessário. 
 
6.2. PERÍODO DE RETIRADA DE MERCADORIA E COMPOSIÇÃO DOS ESTANDES 
PELOS EXPOSITORES 
No dia 11/08/2018, a MONTADORA está autorizada a retirar as passadeiras colocadas 
nas vias de circulação após às 07h00. 
Os produtos expostos e a composição dos estandes poderá ser feita pelos 
EXPOSITORES a partir do dia 07/08/2018, das 08h00 às 18h00, e no dia 11/08/2018, 
das 8h00 às 18h00, prazo máximo para retirada de produtos, mostruários e ambientação 
dos estandes. Após este horário, a MONTADORA estará autorizada a desmontar os 
estandes, sem se responsabilizar por perdas e danos, ou pela guarda de material de 
terceiros. 
 
 
 
 
 
 
 



 
7. ASPECTOS LEGAIS 
7.1. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS 
 
O EXPOSITOR é responsável por todas as ações e obrigações legais das empresas 
por ele contratadas. A empresa prestadora de serviços que não estiver cumprindo as 
normas deste regulamento ou a legislação vigente poderá ser penalizada com a 
suspensão dos serviços e seu enquadramento legal. 
 
7.2. PROIBIÇÃO DE MENORES NO ESTANDE 
O EXPOSITOR NÃO poderá contratar menor de idade para atuação em seu estande. 
Havendo fiscalização dos órgãos competentes no estande do EXPOSITOR e sendo 
constatada a presença de algum menor trabalhando sem 
esta autorização, responderá aos órgãos competentes. Toda e qualquer penalidade 
aplicada será de responsabilidade exclusiva do EXPOSITOR. 
Havendo a autuação em razão do descumprimento do parágrafo acima, o REALIZADOR 
poderá cancelar a participação do EXPOSITOR no EVENTO, tendo em vista os 
transtornos causados, sem prejuízo a aplicação da penalidade de descumprimento das 
regras impostas neste regulamento e previstas no contrato de locação de espaço. 
 
7.3. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 

É de exclusiva responsabilidade do EXPOSITOR pagar impostos, taxas e quaisquer 
contribuições devidas a qualquer pessoa física e jurídica em razão do EVENTO. 
As mercadorias enviadas para o HANGAR – Centro de Convenções e Feiras da 
Amazônia deverão obrigatoriamente ser recebidas por um representante do 
EXPOSITOR, sendo vedado o recebimento pelo REALIZADOR ou terceiros. 
O recebimento das mercadorias poderá ocorrer apenas nos dias 07/08/2018. 
Dia 07/08/2018 das 08h00 às 18h00, sendo expressamente proibida a entrada de 
qualquer máquina ou equipamento no dia 08/08/2018. 
 
 
8. ASPECTOS COMPLEMENTARES 
8.1. ALTERAÇÃO DE CADASTRO 

O EXPOSITOR deverá manter informado o REALIZADOR sobre eventuais alterações 
cadastrais da , tais como: responsável, endereços, telefone, razão social, CNPJ, dentre 
outros. 
 
 
8.2. ESTACIONAMENTO 
O HANGAR – Centro de Convenções e Feiras da Amazônia, possui estacionamento 
terceirizado, administrado pela empresa HMSN PARKING LTDA, com capacidade 900 
(novecentos) veículos. 
 
Tabela de preço 
Veículo de passeio e motos: Permanência R$15,00 (quinze reais) pagamento até às 
18h00 e R$ 20,00 (vinte reais), pagamento a partir das 18h00. 
Micro-ônibus: R$ 50,00 (cinquenta reais) permanência. 
Ônibus: R$ 100,00 (cem reais) permanência. 
 



 
O BELÉM+30 exime-se de disponibilizar vagas gratuitas e quaisquer responsabilidades 

por furtos, roubos ou danos materiais ou pessoais em razão da utilização do 

estacionamento. 

Contatos para maiores informações: Patrícia Mamedi ou Carlos Cidade 

Telefone: (91)3347-1041 – 991)99152-9393 (Patrícia) – (91)99339-7302 (Carlos) 

E-mail:administrativo@intelpark.com.br / operacional@intelpark.com.br 

   
8.4. DANOS CAUSADOS A TERCEIROS 

O EXPOSITOR se responsabilizará integralmente pelos danos que causar a terceiros, 

ou ainda seus prepostos, durante a realização do EVENTO, ressarcindo o 

REALIZADOR de eventuais prejuízos. 

8.5. DAS PENALIDADES 

Havendo desistência da participação, após a formalização do contrato de exposição, ou 

havendo o descumprimento de qualquer disposição deste manual, o EXPOSITOR 

estará sujeito a penalidade estipulada em seu contrato, a ser aplicada e cobrada pelo 

REALIZADOR imediatamente após a verificação da desistência ou infração. 

8.6. DISPOSIÇÕES GERAIS 

Casos omissos neste manual serão devidamente analisados pelo REALIZADOR que se 

reserva o direito de arbitrar sobre os mesmos, e de estabelecer novas normas 

necessárias ao bom funcionamento do EVENTO. 

Em eventual impedimento do HANGAR - Centro de Convenções e Feiras da Amazônia, 

o REALIZADOR reserva-se no direito de determinar outro local para a realização do 

EVENTO. 

O EXPOSITOR obriga-se a respeitar e fazer respeitar por seus funcionários e/ou 

contratados todas as condições contidas neste manual. 

9. IMPACTO AMBIENTAL  

A I FEIRA MUNDIAL DA SOCIOBIODIVERSIDADE e IX FEIRA ESTADUAL DE 

CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO tem preocupação com o impacto ambiental do 

EVENTO, por isso orienta que o EXPOSITOR adote práticas que reduzam a geração 

de Gases do Efeito Estufa – GEE, em razão da sua participação no EVENTO: 

 Utilize racionalmente embalagens em seus produtos. Evitando excessos; 

 Promova o uso consciente de seus produtos/serviços; 

 Planeje a logística de deslocamento de seus equipamentos e pessoal de forma 

a reduzir o consumo de combustíveis de fontes não renováveis; 

 Utilize ao máximo material reciclado ou reciclável; 

 Evite o uso de produtos descartáveis em seu estande; 
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 Planeje a distribuição de panfletos e materiais de divulgação para evitar 

desperdícios; 

 Separe o material descartado para facilitar a reciclagem; 

 Deposite os materiais separados nas lixeiras apropriadas; 

 Privilegie o uso de equipamentos de baixo consumo de energia. 

10. DATAS IMPORTANTES E ANEXOS 

O REALIZADOR sugere que os EXPOSITORES imprimam esta folha e coloque-a em 

local visível, para que sua empresa não perca os prazos. 

Dia 31 de Julho de 2018 

 Data limite para envio das informações do expositor (responsáveis, produtos de 

exposição, dados da equipe) 

 Solicitações de informações que demandem prazos. 

 Identificação de nome para as testeiras do estande (FORMULÁRIO Nº 03); 

ORIENTAÇÃO E ALINHAMENTO AOS EXPOSITORES 

Data: 25 Julho  (quarta-feira) 
Público: EXPOSITORES da I FEIRA MUNDIAL DA SOCIOBIODIVERSIDADE  
Local: a definir 
Hora: 09 h00 às 12h00 
 

 07e 08 de agosto de 2018 
 
Entrada de equipamentos pesados (máquinas e equipamentos) e decoração dos 
estandes: 
 

 Dia 07/08/18 – 08h00 às 12h00 
 

Realização da Feira (pavilhão de exposições). 

 08 a 10 de agosto 2018. Das 09h00 as 21h30 
 

Desmontagem da Feira 
 Dia 11/08/2018 – 08h as 18h00 
 Dia 12/08/2018 – 08h00 às 18h00 

O REALIZADOR não se responsabiliza por qualquer material deixado nas dependências 
do HANGAR – Centro de Convenções e Feiras da Amazônia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
O BELÉM+30 se exime da responsabilidade de autorizar ou providenciar as 
solicitações que forem enviadas posteriormente às datas limite. 
 
 
 
 

 
Contatos da comissão organizadora: 

 
Dra. Daniely Félix-Silva 
Coordenadora da feira 

(91) 983064786 
(91) 992011977 

 
 

E-mail oficial: 

feiraisebio2018@gmail.com 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

ANEXOS 
FORMULÁRIO 01 – CREDENCIAIS / TERMO DE RESPONSABILIDADE 

 
 

EXPOSITOR EMPRESA  
INSTITUIÇÃO/ASSOCIAÇÃO/COOPERATIAVA/COMUNIDADE): 
____________________________ 
Pessoa Responsável: ___________________________________________________ 
Data de Envio: _________________________________________________________ 
Data limite para envio:19/07/2018 
Envio pelo e-mail:feiraisebio2018@gmail.com 
 
O EXPOSITOR deve indicar todas as pessoas que irão trabalhar no seu estande, entre 
colaboradores ou prestadores de serviço (neste caso informar função), no período de 
montagem, realização e desmontagem do EVENTO. 
Pelo presente Termo de Responsabilidade, declaro que as pessoas relacionadas abaixo 
que receberão credenciais, estarão prestando serviços em nosso estande na FEIRA. O 
EXPOSITOR se responsabiliza por todas as obrigações trabalhistas e legais e por todo 
e qualquer dano que venham a ocasionar ao ambiente, no local do EVENTO, ao 
REALIZADOR ou contra terceiros. 
 
 
QTDE NOME COMPLETO CPF CARGO/FUNÇÃO 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
 
 
 
 
Assinatura: _____________________________________________________ 
 
 

 

 



 
 
 
 
 

ANEXOS 
FORMULÁRIO 03 – TESTEIRA DO ESTANDE 

 
 
EXPOSITOR (EMPRESA / INSTITUIÇÃO): _________________________________ 
Pessoa  
Responsável: __________________________________________________ 
Data de envio: ________________________________________________________ 
Data limite para envio:  
Envio pelo email: feiraisebio2018@gmail.com 
 
Autorizo que o REALIZADOR do EVENTO aplique, conforme projeto arquitetônico, na 
TESTEIRA do estande o nome (nome fantasia): 
TESTEIRA: ___________________________________________________________ 
Assinatura: ____________________________________________________________ 
Data: _______________________________________________________________ 
Local: _______________________________________________________________ 
* Caso o EXPOSITOR não forneça oficialmente o nome para ser aplicado na TESTEIRA, 
o REALIZADOR o fará, a sua escolha, pela razão social ou nome fantasia, conforme a 
melhor opção para o ambiente favorável do EVENTO. 
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ANEXOS 

FORMULÁRIO 04 – AUTORIZAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO DE IMAGENS E VOZ 
 

Pelo presente termo particular de uso de imagem e voz, EXPOSITOR (EMPRESA / 
INSTITUIÇÃO): ____________________________ 
CNPJ/CPF:       
____________________________________________________________ 
Pessoa  Responsável  
_________________________________________________________ 
RG nº: ____________________________  
CPF nº: ____________________________ 
Data de envio: ________________________________________________________ 
Data limite para envio: 19/07/2018 
Envio pelo e-mail: feiraisebio2018@gmail.com 
 
Autoriza o REALIZADOR a fotografar e/ou filmar o estande no EVENTO, a qual sou 
responsável, para utilizar as imagens em divulgações, relatórios internos e outros que 
julgar necessário, para caracterizar e comprovar as áreas montadas, sempre 
relacionando as imagens do EXPOSITOR exclusivamente à xxxxxxx. 
 
Ainda, a presente autorização abrange as formas acima indicadas e ainda, mídia 
impressa (livros, catálogos, revista, jornal, entre outros) como também em mídia 
eletrônica (programas de rádio, podcasts, vídeos e filmes para televisão aberta e/ou 
fechada, documentários para cinema ou televisão, entre outros), Internet, Redes 
Sociais, Banco de Dados Informatizado Multimídia, “home vídeo”, (“digital vídeo doc”), 
suportes de computação gráfica em geral e/ou qualquer outra modalidade de utilização 
existente ou que venha a ser inventada, sem qualquer ônus para o REALIZADOR, que 
poderá divulgar e distribuir tais fixações, em todo e qualquer outro projeto e/ou obra 
voltada à promoção da cultura empreendedora, em todo território nacional e/ou no 
exterior, no todo ou em parte, de forma “ao vivo” ou gravada, podendo, ainda, reexibir a 
qualquer tempo conforme os interesses do BELÉM+30. 
O presente instrumento particular de AUTORIZAÇÃO é celebrado a título gratuito em 
caráter definitivo. IRRETRATÁVEL e IRREVOGÁVEL, obrigando as partes por si e por 
seus sucessores a qualquer título, a respeitarem integralmente os termos e condições 
estipuladas no presente instrumento sem que nada haja a ser reclamado a título de 
direitos conexos, imagem ou som de voz, ou de imagem, ou a qualquer outro. 
 
Assinatura: ____________________________________________________________ 
Local (município / estado): 
________________________________________________ 
Data: 

_______________________________________________________________ 
 
 
 
 



 
 

 ANEXO IV 

 NORMAS BÁSICAS DE MANIPULAÇÃO DE ALIMENTOS E HIGIENE 
PESSOAL 

 

 Usar vestuário adequado para trabalhar na cozinha. É o que chamam de 
fardamento, composto por avental, touca ou redinha para os cabelos e 
luvas. Todos de cores claras e extremamente limpos; 

 

 Manter as unhas limpas, cortadas e sem esmaltes. Da mesma forma, 
procure cozinhar com as mãos limpas, sem anéis, joias ou outros 
adornos, que podem ocultar sujeiras e bactérias; 
 

 Evitar tocar o nariz, a boca, ouvidos, olhos ou cabelo. Caso seja 
inevitável, lave as mãos sempre que isso acontecer; 
 

 Lavar sempre as mãos e os antebraços com sabão e água corrente 
antes de iniciar o trabalho, e depois de utilizar os sanitários; 

 

 Evite espirrar, tossir ou assuar o nariz próximo aos alimentos; sempre 
que isto não puder ser evitado, procure fazer fora do local de trabalho, e 
lave o rosto e as mãos antes de um novo contato com os alimentos; 
 

 Não fumar durante a manipulação dos alimentos, nem dentro das 
instalações onde se realiza a sua preparação; 
 

 Quando estiver doente com febre, diarreia ou vômitos, o melhor é não 
preparar alimentos; 
 

 

 Não misture, durante a fase de preparação, alimentos de origem animal 
com alimentos de origem vegetal, de forma a evitar contaminações 
cruzadas; 

  
 Respeite sempre os prazos de validade dos alimentos. 


