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1

Palavra da Organização

Prezado Expositor,
Bem-vindo aos Seminários Regionais SOBRAFO 2019.
As normas contidas neste manual são parte integrante do Manual Geral do Expositor 2019.
É importante que o expositor e a montadora respeitem as normas e prazos estabelecidos nestes
documentos para garantir que sua exposição aconteça de forma tranquila e segura.
É de inteira responsabilidade da empresa expositora observar e cumprir as normas impostas
neste manual.
A promotora reserva-se o direito de estabelecer, a qualquer momento, novas normas que se
façam necessárias para o bom andamento do evento.
Recomendamos que você centralize em um único profissional a responsabilidade de administrar
a atividade operacional.
Para mais informações, a organização do evento estará à disposição para atendê-los.

Atenciosamente,

Comissão Organizadora
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2

Informações Gerais

2.1 Dias e Horários dos Semiários Regionais SOBRAFO 2019:
CURITIBA - PR
MONTAGEM

REALIZAÇÃO

DESMONTAGEM

26 de Abril de 2019

27 de Abril de 2019

27 de Abril de 2019

09h00 às 22h00

08h30min às 18h00

18h30min às 22h00

CAMPO GRANDE - MS
MONTAGEM

REALIZAÇÃO

DESMONTAGEM

05 de Julho de 2019

06 de Julho de 2019

06 de Julho de 2019

09h00 às 22h00

08h30min às 18h00

18h30min às 22h00

SÃO PAULO - SP
MONTAGEM

REALIZAÇÃO

DESMONTAGEM

23 de Agosto de 2019

24 de Agosto de 2019

24 de Agosto de 2019

09h00 às 22h00

08h30min às 18h00

18h30min às 22h00

MACEIÓ - AL
MONTAGEM

REALIZAÇÃO

DESMONTAGEM

08 de Novembro de 2019

09 de Novembro de 2019

09 de Novembro de 2019

09h00 às 22h00

08h30min às 18h00

18h30min às 22h00
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2.2 Horário de atedimento aos Expositores, Montadoras e Contratadas.
A secretaria estará aberta para atendimento ao expositor/montadoras no mesmo período da
montagem e realização do evento.

2.3 Local
CURITIBA - PR
Hotel Four Points by Sheraton
Av. Sete de Setembro, 4211
Água Verde - 80250-210 - Curitiba – PR
Tel: (41) 3340-4000
https://www.marriott.com/hotels/travel/cwbfp-four-points-curitiba/
		 ?scid=bb1a189a-fec3-4d19-a255-54ba596febe2
CAMPO GRANDE - MS
Hotel Deville Prime
Av. Mato Grosso, 4250
Carandá Bosque - 79002-232 - Campo Grande - MS
Tel: (67) 2106-4600
https://www.deville.com.br/hotel-deville-prime-campo-grande/
SÃO PAULO - SP
Hotel Tivoli Mofarrej
Alameda Santos, 1437
Cerqueira César - 01419-001 São Paulo - SP
Tel: (11) 3146-5900
https://www.tivolihotels.com/en/tivoli-mofarrej-sao-paulo
MACEIÓ - AL
Hotel Ritz Lagoa da Anta
Av. Brigadeiro Eduardo Gomes de Brito, 546
Lagoa da Anta - 57038-230 - Maceió - AL,
Tel: ((82) 2121-4000
https://www.ritzlagoadaanta.com.br/
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2.4 realização

Sociedade Brasileira de Farmacêuticos em Oncologia
Rua Amaral Gurgel, 447 sobreloja 01.
Vila Buarque - 01221-001 - São Paulo - SP.
Contato: Caroline ou Renata
Tel.: (11) 3214-2029
www.sobrafo.org.br

2.5 organização e informaçõeS

Interevent Marketing de Congressos
Contato: Erica Bohmgahrem
E-mail: seminariosregionais@sobrafo.org.br
Tel.: +55 (21) 3326-3320 | +55 (21) 98284-2929

2.6 montadora ofiCial

Laux Brasil
Contato: Adriano - Comercial
Tel: (19) 3825-1877 – (19) 98101-8321
E-mail: adriano@lauxbrasil.com.br
www.lauxbrasil.com.br

2.7 agênCia de viagenS ofiCial

Corp Travel Viagens Corporativas
Contato: Edison Barbero
Tel: (11) 5033-3131
sobrafo@corptravel.com.br
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2.8 Segurança
O serviço de segurança estará disponível durante o período integral de montagem, realização
e desmontagem, atuando nas áreas comuns do evento.
É de responsabilidade de cada expositor providenciar segurança para seu stand, objetos e equipamentos expostos na montagem, realização e desmontagem.

2.9 Limpeza
O serviço de limpeza atuará nas áreas de circulação, administração, sanitária e áreas comuns.
O expositor poderá contratar limpeza para seu stand.
É de responsabilidade da empresa montadora entregar o stand limpo para a inauguração.
Durante a montagem e desmontagem é de responsabilidade da montadora recolher e descartar o lixo gerado.

2.10 Estacionamento
O estacionamento é de responsabilidade do Hotel. Todas as solicitações e pagamentos inclusive para a utilização do mesmo durante a montagem e desmontagem, deverão ser tratados
diretamente com a empresa indicada pelo mesmo.

2.11 Telefonia e Internet
Todos os serviços de telefonia e internet do Hotel são de responsabilidade exclusiva do mesmo,
que disponibiliza a locação de linhas e pontos de internet para os stands. Para solicitação de
ponto WI-FI o expositor deverá entrar em contato direto com o coordenador de eventos de
cada cidade.

2.12 Credenciamento
Os SEMINÁRIOS REGIONAIS SOBRAFO 2019 não possuem bilheteria. É um evento direcionado exclusivamente a profissionais do setor. A entrada ao evento será permitida somente
mediante credencial de: Participante, Participante aluno, Diretoria, Presidente, Coordenador,
Palestrante, Expositor, Organização, Serviço e Montadora.
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ATENÇÃO:
É proibida a entrada de menores de 16 anos e pessoas trajando bermudas, camiseta
regata, chinelos e trajes de banho.

2.13 montadoraS e emPreSaS ContratadaS
É de livre escolha do expositor a contratação da empresa especializada para montagem, decoração, artes gráficas, filmagem, fotografias, recepção, transportes, entre outros.
As empresas contratadas precisam estar registradas nos órgãos legais, possuir técnicos especializados, usar equipamentos adequados e garantir o bom funcionamento do evento, seguindo as normas deste manual, caso contrário a organização do Seminários se reserva o direito de
interromper a montagem.
Todas as empresas montadoras e outras empresas contratadas pelo expositor deverão ser devidamente informadas a organização do evento;
A montadora oficial de cada cidade esta disponível para atendê-los e o contato encontra-se no
item 2.5 deste manual.

3

normaS geraiS

3.1 direitoS da Promotora/organizadora
A Promotora se reserva o direito de alterar as normas estabelecidas no manual, ou estabelecer novas regras, em tempo hábil para o bom funcionamento do evento ou por motivo de
segurança;
Remanejar ou substituir as áreas de exposição até a data do evento, conforme as normas estabelecidas em contrato, para acomodar eventuais espaços não ocupados e promover uma
melhor ambientação geral do evento. A Promotora respeitará obrigatoriamente a dimensão útil
da área locada e informará previamente o expositor;
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Para iniciar a montagem do stand, a Promotora exige do expositor o pagamento imediato de
qualquer pendência financeira referente às parcelas do contrato e serviços obrigatórios e/ou
contratados;
A Promotora poderá penalizar ou cessar as atividades dos stands que estejam em desacordo
com as normas estabelecidas neste manual e nas condições gerais aplicáveis aos contratos de
participação e serviços.

3.2 Responsabilidade do Exopositor
•
•
•
•

•

Respeitar todas as normas e datas estabelecidas neste manual e orientar seus funcionários
e contratados;
Apresentar formalmente à organização do evento a empresa responsável pela montagem
do stand
Certificar-se de que o projeto do stand foi elaborado com a supervisão e a participação de
um responsável técnico, engenheiro e/ou arquiteto;
Controlar a entrada e saída de produtos, materiais e equipamentos, sendo responsável
por qualquer desaparecimento, perda, dano ou furto durante o período de montagem,
realização e desmontagem;
Fornecer aos funcionários e contratados os Equipamentos de Proteção Individual – EPI
apropriados e orientá-los para a devida utilização.

3.3 Responsabilidade da Montadora
•
•
•
•
•

Respeitar todas as normas, horários e datas estabelecidas neste manual;
Enviar o projeto do stand, de acordo com a exigência feita pela Promotora (normas e
prazos);
Entregar o stand limpo para a inauguração (retirar todos os materiais utilizados e lixo gerado durante o período de montagem);
Retirar após a desmontagem todos os materiais e lixo gerado durante a mesma;
Fornecer aos funcionários e contratados os Equipamentos de Proteção Individual – EPI
apropriados e orientá-los para a devida utilização.

3.4 Apresentação do Projeto do Stand
É obrigatória a apresentação do projeto para todo o stand com montagem própria. O projeto
deverá conter planta baixa, elevação frontal e lateral, perspectivas com nome legível e assinatura
do profissional habilitado e responsável pelo projeto, assim como telefone para contato.
A construção dos stands deve seguir exatamente os projetos enviados e aprovados. Qualquer
alteração no projeto deverá ser encaminhada previamente.
Orientamos que todo stand contenha em seu interior sinalização de Proibido Fumar.
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IMPORTANTE:
Junto ao projeto, a montadora deverá encaminhar também a promotora o
TERMO DE RESPONSABILIDADE, assumindo ser responsável por qualquer dano
que venha a ser causado por seu material e/ou pessoal ao Hotel, a terceiros,
inclusive pelas penalidades aplicadas à falta de cumprimento das normas de montagem, manutenção e desmontagem, conforme prazos estabelecidos no regulamento da evento e neste manual.

3.5 data limite envio do Projeto do Stand:
•

30 dias antes da realização de cada evento

OBSERVAÇÃO IMPORTANTE:
Os projetos deverão ser encaminhados para seminariosregionais@sobrafo.org.br,
em arquivo PDF, para aprovação. A promotora é responsável pela avaliação e liberação
da montagem de todos os stands.
O projeto deverá conter:
• Planta Baixa
• Elevação frontal e lateral
• Perspectivas de todas as fachadas
• Memorial descritivo de materiais e estruturas.
O não cumprimento das determinações acima dentro do prazo estipulado isenta a
Promotora dos Seminários de qualquer responsabilidade e/ou obrigação sobre o projeto e montagem do stand.

3.6 altura máxima e PiSoS do Stand
A altura máxima permitida deve ser:
➠ Curitiba - PR: 3,00m
➠ Campo Grande - MS: 3,00m
➠ São Paulo – SP: 3,00m
➠ Maceió - AL: 3,00m
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A área de cada stand será demarcada e identificada no piso do hotel. É de responsabilidade do
expositor/ montador solicitar o auxílio à Equipe Operacional para solucionar quaisquer dúvidas
referentes à área locada.
A elevação do piso do stand é opcional. Quando o piso for elevado, é obrigatória a construção
de rampa de acesso para deficientes físicos, independente de sua metragem.

3.7 ParedeS diviSÓriaS
É obrigatória a construção de paredes divisórias no limite de sua área (porém dentro dela) com
as áreas vizinhas. A altura mínima deve ser de 2,20m, a partir do piso do hotel, até a altura máxima informada anteriormente.
O expositor deverá dar acabamento de qualidade na face voltada para seus vizinhos ou áreas
de circulação.

IMPORTANTE:
Hidrantes que estiverem dentro da área do stand deverão ter fácil acesso e estarem
visíveis e bem sinalizados.

3.8 montagem de Stand tiPo “ilHa” e “Ponta de olHa”
As paredes dos stands que configurarem “ilha” e “ponta de ilha” deverão obedecer a altura
máxima informada anteriormente. As paredes devem ser fechadas apenas 40% do espaço.
É obrigatório fazer o acabamento de todas as paredes no mesmo nível de qualidade de seu
stand.

3.9 ParedeS de vidro
Todas as paredes em vidro devem ser construídas em vidro temperado ou laminado.
Os painéis devem estar sinalizados com fita de segurança (adesivo, grafismo, logotipo, etc),
durante os períodos de montagem e desmontagem, a fim de evitar acidentes.
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3.10 inStalaçõeS elÉtriCaS
As instalações elétricas dos stands devem ser de baixa tensão. A promotora é responsável pelo
suprimento e conexão de energia desde os quadros de distribuição de eletricidade do hotel até
o quadro de distribuição do stand.
Caberá ao expositor ou montadora complementar a instalação e distribuição de energia elétrica no stand provendo a entrada de energia com chave geral e proteção compatível à solicitação de energia elétrica.
Antes de ligar equipamentos elétricos, confirme com a montadora a voltagem das tomadas de
seu estande.
IMPORTANTE:
Solicitamos aos expositores a levarem adaptadores de tomadas para os equipamentos
que julgarem necessários em seus stands obedecendo e se adequando as novas regras e normas da diretriz NBR 5410/90 – Instalações Elétricas em baixa tensão.
CABOS:
Não é permitida a passagem de cabos ou quaisquer elementos de ligação que cortem
ruas, áreas comuns ou stands vizinhos

3.11 viaS de CirCulação
As vias de circulação e entre os stands e a parede do Hotel não poderão ser utilizados para a
colocação de materiais, ferramentas, sacos de lixo e produtos a serem instalados no stand.
Toda a operação deverá ser realizada exclusivamente dentro dos limites do stand.
É proibido jogar lixo nas áreas comuns.
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4

Montagem

É de única e exclusiva responsabilidade da empresa expositora a montagem e execução do stand,
independente da contratação da empresa montadora.
Toda a montadora deve seguir as normas de utilização do Hotel e horários já descritos anteriormente;
caso isso não seja cumprido, acarretará em multa, conforme mencionado no Termo de Responsabilidade.
O Termo de Responsabilidade original deverá ser entregue no primeiro dia de atendimento na secretaria do evento.

4.1 Entrada de Mercadorias
Toda mercadoria terá livre entrada no Hotel. É responsabilidade exclusiva de o expositor cumprir toda e qualquer exigência legal relativa ao procedimento de remessa de mercadorias, produtos, equipamentos e/ou utensílios.
A promotora não se responsabiliza pelo recebimento das mercadorias.

4.2 Guarda de Material
Não haverá espaço disponível para guarda de materiais dos expositores.

5

Normas de Segurança
5.1 Operações de Materiais
Todo trabalho com graxa, tinta, material corrosivo, pó, liquido ou produto químico deverá ser
realizado utilizando-se recipiente próprio e adequado, a fim de evitar danos e acidentes com
outras pessoas, componentes de montagem e com o próprio hotel.
Qualquer dano causado as instalações do hotel será de responsabilidade exclusiva do expositor.

5.2 Extintores de Incêndio
Todos os expositores deverão manter em seu stand extintor de incêndio do tipo PQS (pó químico seco) ou CO2 (Gás carbônico) compatível com os produtos/ equipamentos expostos e
materiais utilizados na montagem de seu stand.
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O extintor deverá estar em local de fácil acesso, devidamente sinalizado, e deverá ser levado
pelo próprio expositor. Trata-se de uma condição de OBRIGATORIEDADE.

5.3 Operações de Máquinas e Equipamentos
Não será permitida a exposição e/ou operação de máquinas e equipamentos que não possuam
sistema de exaustão ou que produzam som (ruído) superior a 80 decibéis.

6

Realização
6.1 Operação do Stand
O expositor deverá manter presente no stand pelo menos um funcionário seu, capacitado a
prestar informações sobre os produtos expostos.
O horário de chegada deverá observar a antecipação de 30 minutos da abertura do evento,
permanecendo todos os dias até o final do evento.

6.2 Distribuição Promocional e Promoção da Marca
É vetado ao expositor manter seu pessoal fora dos limites do stand em operação de venda ou
distribuição de folhetos, brindes, etc.
Será permitida a distribuição de brindes, amostras, folhetos e catálogos exclusivamente no interior do stand.

6.3 Comercialização de Produtos
É vetada a comercialização de produtos ou serviços ao público visitante durante a realização
do evento.

6.4 Som e Música Ambiente
Todo som produzido no stand por audiovisuais, gravadores, rádios ou qualquer outro equipamento não deverá exceder o volume normal da voz ou 80 decibéis.
É também proibido o uso de qualquer aparelho de amplificação para a emissão de mensagens
de vendas ou promoções.
No caso de palestras, apresentações, etc, será obrigatória a utilização de ambientes fechados,
como salas, auditórios, etc.
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6.4 Abastecimento e Manutenção do Stand
Em caso de reposição de material nos stands, o acesso deverá ser feito pelo setor de carga
e descarga do Hotel. A reposição de materiais nos stands poderá ser feita somente até uma
hora antes da abertura do evento. O mesmo se aplica à manutenção dentro dos stands pelas
montadoras.

6.5 Saída de Materiais Durante a Realização
Nenhum produto poderá ser retirado durante o período de funcionamento do evento. Casos
especiais devem ser comunicados à organização do evento.

6.6 Limpeza do Stand
Os serviços de limpeza do stand deverão ser realizados das 07h00min às 08h00min, antes da
abertura do evento.

7

Desmontagem

O expositor deverá retirar todo o seu material de decoração, produtos e equipamentos nos horários
informados anteriormente.
Solicitamos ao expositor que mantenha em seu stand, no período de desmontagem, um funcionário
responsável até a total retirada de seus equipamentos e/ou produtos, pois a Organização não se responsabiliza por desaparecimentos, danos e/ou furtos que porventura venham a ocorrer.
A área deverá ser entregue limpa sem fita dupla face, tinta ou qualquer resquício de sujeira ou material, seja por empresa expositora ou montadora.
Os materiais, equipamentos e produtos eventualmente remanescentes no Hotel após o término do
período de desmontagem serão retirados pela organização da evento que cobrará do expositor os custos
decorrentes desta operação e ainda executará o Termo de Responsabilidade. A organização não guarda
qualquer material após o término da desmontagem.
As empresas que não adotarem esta medida poderão ser multadas de acordo com
o dano verificado. É de suma importância orientar o técnico responsável.
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7.1 Danos no Hotel
Após a desmontagem de todos os stands, será realizada uma vistoria de saída para a entrega
da área.
Os expositores/ montadores serão responsabilizados por seus danos e a cobrança será realizada após a desmontagem do evento.

7.2 Credenciais do Expositor
Cada expositor terá direito a 01 (uma) credencial a cada 3m2 comprados.
A credencial de expositor não dará acesso às salas de palestras, a não ser durante o eventual
Simpósio Satélite patrocinado pela empresa.

7.3 Consumo de Energia
Será cobrado dos expositores a energia disponível para os estandes. O expositor deverá solicitar a quantidade de KVA’s que precisar e pagar a taxa seguindo as instruções do formulário de
energia. O valor de cada KVA será de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) e deve ser encaminhado através do formulário para o e-mail: seminariosregionais@sobrafo.org.br até 30 dias
antes de cada evento. Cada espaço terá direito a 01 (um) KVA.

7.4 Hidráulica
Não será permitida instalação hidráulica nos stands.

7.5 Serviços de Limpeza
A limpeza interna dos estandes é de responsabilidade dos expositores. A organização do evento realizará a limpeza das áreas comuns do evento. Será cobrada do expositor a taxa de limpeza no valor de R$ 35,00/m² de área de stand. Esta taxa ajudará a custear as despesas relativas
ao lixo produzido pelas montadoras durante o período de montagem e desmontagem dos
stands. O expositor deverá pagar a taxa de limpeza através dos dados informados, conforme
indicado no formulário de limpeza.

7.6 Alimentos e Bebidas
Não é permitida a entrada de alimentos e bebidas de empresas de fora dos hotéis. Caso o
expositor queira contratar esse serviço deverá entrar em contato diretamente com o setor de
eventos do hotel.
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Mesmo os lunch Box distribuídos no Simpósio Satélite devem ser comprados ou autorizados à
compra de fora pelo hotel.

7.7 envio de material Para PaStaS doS PartiCiPanteS
O envio de folders para serem encartados na sacola dos participantes deverá ser enviado diretamente ao hotel do Seminário com entrega prevista até as 12hs do dia anterior a cada evento
aos cuidados de Erica Bohmgahrem na secretaria do evento.
Folders entregues após essa data não serão aceitos para encarte sendo entregues ao expositor
para distribuição no seu stand.
Quantidade: 250 por evento.

8

atividadeS PatroCinadaS

8.1 SimPÓSio SatÉlite
É de responsabilidade do patrocinador o fornecimento de Lunch Box para os participantes do
Simpósio, bem como, a limpeza adequada das salas após o consumo do mesmo.
A empresa deverá informar com antecedência a utilização de equipamentos que não estejam
no escopo do patrocínio (projetor, tela, microfones).

IMPORTANTE:
Os acessos aos Simpósios Satélites serão realizados mediante convite distribuído pelos
patrocinadores dos Simpósios, entre os participantes. A inscrição no Seminário Regional não garante o acesso aos Simpósios Satélites.
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9

Considerações Finais

A Promotora/ Organizadora, quando necessário, poderá a qualquer momento alterar as normas estabelecidas neste manual, assim como acrescentar informações relevantes ao expositor, montadora ou empresas prestadoras de serviços. Para mais informações ou em caso de
dúvidas, entre em contato com a Organização do Evento, pelo telefone (11) 3214-2029 ou por
e-mail seminariosregionais@sobrafo.org.br.

10

Check-list do Expositor

Este check -list poderá auxiliá-lo no planejamento e organização de sua participação na exposição:
Participação
✔✔ A contratação de seu espaço já está quitada;
✔✔ Foi feito o orçamento preliminar de sua participação nos seminários 2019;
✔✔ Leu cuidadosamente todo o manual do expositor;
✔✔ Os fornecedores de seu stand escolhidos já tem conhecimento de todo o regulamento do
evento e das normas do manual do expositor;
✔✔ Enviou o projeto para aprovação;
✔✔ Verificou todas as providências que devem ser tomadas por sua montadora;
✔✔ Contratou serviços terceirizados, como: segurança, recepcionista, buffet, etc.;
✔✔ Providenciou seguro?
✔✔ Providenciou extintores de incêndio;
✔✔ Providenciou linha(s) telefônica(s), aparelho (s) telefônico (s), se necessário;
✔✔ Providenciou internet, se necessário;
✔✔ Verificou se todos os formulários constantes do manual do expositor foram preenchidos;
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✔✔ Efetuou o pagamento da taxa de consumo de energia elétrica;
✔✔ Preparou a lista de convidados e enviou os convites;
✔✔ Solicitou todos os crachás para os profissionais que trabalharão no estande;
✔✔ Verificou a necessidade de transformadores de voltagem;
✔✔ Treinou os profissionais que ficarão no estande;
✔✔ Programou a entrada e retirada do material usado no evento dentro dos prazos pré-estabelecidos;
Material de apoio e consumo:
✔✔ Material promocional;
✔✔ Cartões de visita;
✔✔ Cartazes, displays, pôsteres, etc.;
✔✔ Anúncios;
✔✔ Impressos;
✔✔ Material de escritório;
✔✔ Brindes;
✔✔ Fichas para cadastrar visitantes;
✔✔ Nota fiscal para entrada, transporte e retorno dos materiais que serão expostos;
✔✔ Embalagens;
Viagens
✔✔ Para expositores sediados fora do local do evento e para aqueles que trarão representantes ou convidados do interior e/ou outros estados e/ou exterior.
✔✔ Passagens;
✔✔ Hotel;
✔✔ Traslados e transporte;
✔✔ Vistos e vacinas, para procedentes do exterior;
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11

Formulários

Formulário 01: APRESENTAÇÃO DA MONTADORA E PRESTADORES DE SERVIÇO
(OBRIGATÓRIO)

Este formulário deverá ser preenchido e enviado para o e-mail seminariosregionais@sobrafo.org.br |
adriano@lauxbrasil.com.br contendo as seguintes informações da montadora escolhida;
Esta informação deverá ser enviada aos e-mails dos Seminários SOBRAFO e da montadora Laux Brasil
até 30 dias antes de cada evento.
Declaramos que temos total conhecimento de que a contratação da referida empresa não nos isenta
de responsabilidade quanto ao cumprimento integral das normas contidas no Manual do Expositor.
Razão Social (EXPOSITOR):

Nome Fantasia:

CNPJ (Obrigatório):

Fone:

Fax:			

E-mail:

Nome de contato na Montadora:

Razão Social (MONTADORA/PRESTADOR DE SERVIÇO)

Nome Fantasia:

CNPJ (Obrigatório):

Fone:

Fax:			

E-mail:

Nome de contato na Montadora:
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Formulário 02: TERMO DE RESPONSABILIDADE
(OBRIGATÓRIO)
Para ser preenchido e enviado para Laux Brasil e Interevent 30 dias antes de cada evento, pelos e-mails:
seminariosregionais@sobrafo.org.br e adriano@lauxbrasil.com.br
Pelo presente TERMO DE RESPONSABILIDADE declaramos que nos responsabilizamos por todas as obrigações trabalhistas,
legais e por todo e qualquer dano que possa ser causado ao Hotel ou a terceiros pelos funcionários e subcontratados de nossa
empresa, relacionados nos Formulários que estarão trabalhando no nosso stand. Comprometemo-nos ainda a cumprir rigorosamente todos os prazos estabelecidos no Manual do Expositor no que se refere á montagem, manutenção e desmontagem do
referido stand. Declaramos, também, estar cientes de que toda e qualquer desobediência ao Regulamento e ao manual do Evento ou às normas do Hotel autoriza a Organização do evento a cancelar o nosso credenciamento e/ou nos cobrar multa.

Razão Social (EXPOSITOR):
Nome Fantasia:

CNPJ (Obrigatório):

Endereço:
Número:

CEP:		

Bairro:

Cidade:

UF:

Fone:

Fax:			

Responsável pela informação:

E-mail:
Data:

					

Assinatura:

Razão Social (MONTADORA):
Nome Fantasia:

CNPJ (Obrigatório):

Endereço:
Número:

CEP:		

Bairro:

Cidade:

UF:

Fone:

Fax:			

Responsável:

E-mail:
Data:

				
Assinatura:
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Formulário 03: INSTALAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
(OBRIGATÓRIO)

Esta informação deverá ser preenchida no formulário abaixo, pago e encaminhado o comprovante
através do e-mail: seminariosregionais@sobrafo.org.br
A informação de KVA’s deverá ser enviada através do formulário até 30 dias antes de cada evento.
Atenção:
✔✔ Não serão aceitos cálculos sobre frações de KVAS (ao calcular a necessidade de energia extra
para o stand, arredondar a fração do KVA, para mais).
✔✔ Todos os expositores deverão pagar o fornecimento de energia elétrica acima de 1kva
BASE PARA CALCULO: 01 KVA = R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais)
Quantidade Total de KVAS extras(UD)

Quantidade Total de KVAS extras (UD) x R$250,00/UD de KVA

_________KVAS

Total a pagar R$____________________

•

A ENERGIA ELÉTRICA ESTARÁ DISPONÍVEL EM 220 V MONOFASICA E 380 V TRIFÁSICA.
O PAVILHÃO NÃO DISPÕE DE ENERGIA 110 V PARA AS ÁREAS DE EXPOSIÇÕES.
Razão Social (EXPOSITOR):

     
Nome Fantasia:					

     

CNPJ (Obrigatório):

     

Endereço:

    
Número:

     
Cidade:

CEP:			

Bairro:

     

     

										

     

UF:

     

Fone:			

Fax:		

     

E-mail:

     

Responsável pela solicitação:

     

					

     

Data:

     

Assinatura:						

Carimbo da empresa:

Dados para Depósito Bancário
Favorecido: SOCIEDADE BRASILEIRA DE FARMACÊUTICOS EM ONCOLOGIA
Banco: ITAÚ - Agência: 8445
Conta corrente: 07000-9 - CNPJ: 04.479.562/0001-10
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Formulário 04: SOLICITAÇÃO DE CRACHÁS PARA EXPOSITORES
(OBRIGATÓRIO)

Esta informação deverá ser preenchida no formulário abaixo e encaminhado através do e-mail:
seminariosregionais@sobrafo.org.br. Caso o expositor não informe todos os nomes e dados até a data
limite, será cobrado o valor de cada credencial adicional de R$ 50,00 e só será feita no dia do evento
na Secretaria.
O expositor deverá enviar o formulário para as credenciais até 30 dias antes de cada evento.
Esta credencial dará acesso a área de exposição do evento.
LOCAL DE RETIRADA DE CRACHÁ: SECRETARIA
EMPRESA EXPOSITORA: ______________________________________________________________________________
Estande (s) nº: ______________________________________________________________________________________
NOME PARA CREDENCIAL

CARGO
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Formulário 05: TAXA DE LIMPEZA
(OBRIGATÓRIO)

Esta informação deverá ser preenchida no formulário abaixo, pago e encaminhado o comprovante
através do e-mail: seminariosregionais@sobrafo.org.br
A informação da taxa de limpeza deverá ser encaminhada até 30 dias antes de cada evento. Preencha abaixo, o quadro para cálculo da taxa de limpeza.
BASE PARA CALCULO: R$ 35,00/m² de área de stand.
Quantidade de metros quadrados
de área do estande_____ x R$ 35,00/m².

Quantidade de metros
quadrados de área do estande.
________ m².

Total a pagar R$______________________

Razão Social (EXPOSITOR):
     
Nome Fantasia					

CNPJ (Obrigatório):

     

     

Endereço:

     
Número:		

     

CEP:

Bairro:

     

     

Cidade:										

UF:

     
Fone:

     
		

     
Responsável pela solicitação:

Fax: 			

E-mail:

     

     

					

     

Data:

     

Assinatura:					

Carimbo da empresa:

Dados para Depósito Bancário
Favorecido: SOCIEDADE BRASILEIRA DE FARMACÊUTICOS EM ONCOLOGIA
Banco: ITAÚ - Agência: 8445
Conta corrente: 07000-9 - CNPJ: 04.479.562/0001-10
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