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Prezado expositor, 

 

É um prazer tê-lo conosco na 7ª edição da Expovet Minas. 

 

O manual do expositor é parte integrante do seu contrato de participação na feira, e, 

tem o objetivo de instruir quanto a todas normas e fornecedores do evento. 

 

Recomendamos que: 

 

 Leiam atentamente cada item, repassando a todos funcionários e prestadores de 

serviços, para evitarmos transtornos. 

 Contratem com antecedência os fornecedores, em especial, a montadora, melhor 

planejamento. 

 Fiquem atento aos fornecedores credenciados ao evento, pois, não nos 

responsabilizamos pelo trabalho de outras empresas. 

 

 
Nós da organização trabalhamos firmemente para agregar a cada ano mais valor ao 
evento.  
 
Qualquer dúvida quanto ao manual e, se precisarem de sugestões quanto aos projetos, 
teremos o maior prazer em auxiliá-lo.  
 
Nossa produtora exclusiva para expositor é Erlaine Rodrigues. 
Contato telefone e whatsapp: (27)98134-0029  
E mail: contato@primoreventos.com.br 
 
 

Equipe Primor Eventos 

Belo Horizonte, julho de 2018. 
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Ficha Técnica Expovet Minas 2018 

 
Denominação 
Expovet Minas 2018 _ Feira de Negócios, Serviços e Produtos Pet & Veterinários. 
www.expovet.com.br 
 
Realização 
Primor Eventos 
Av. Padre Eustáquio, 1133/sl 11, Carlos Prates, Belo Horizonte-MG 
Telefones: (31)3444-9002 / contato@primoreventos.com.br 
 
Atendimento Exclusivo ao expositor 
Produtora: Erlaine Rodrigues 
 contato@primoreventos.com.br/Fone e whatsapp: (27) 98134-0029 
 
Local 
Expominas  
Avenida Amazonas, 6.200, bairro Gameleira, Belo Horizonte-MG - cep: 30510-000  
  
Período 
18 e 19/9/2018 (3ª e 4ª feira)– período de montagem do evento 
20/9/2018 (5ª feira)– entrada do expositor, de 14h às 22h 
21 a 23/9/2018 (6ª, sábado e domingo) – período da feira 
Retirada de material do stand: 23/09/2018 (domingo)- de 21h às 23h, e, 
24/09/18 (2ª feira) até às 10h. 
 
Horário do evento 
13h às 21h   
 
Estacionamento 
O estacionamento do Expominas é administrado por empresa terceirizada. Os 
vouchers são vendidos no local.   
 
Montadoras oficiais 
Armazém do stand  
www.astands.com.br  
Telefone: (31) 2566-3999/ (31) 9 9419-8840 
Contato: Aline Moreira/E mail: aline@astands.com.br 
 
Nakano Stands  
www.nakano.com.br 
Telefone: (31) 3495-2633 / 3495-6400. 
Contato: Nakano/ Magnus/ e mail: atendimento@nakano.com.br  
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Recepcionistas, buffet e  decoração  
Itaura Xavier  
Contato: Luiza Xavier/Telefone/whatsapp: (31) 9 9463-0301 
 
Coletores de dados  
Acesso sistema de credenciamento 
Contato: Rubens Albicem/Telefone/whatsapp (31) 99195-0070/ e mail: 
rubens@acessobh.com.br  
 
Internet  
Top tecnologia 
Contato: Júlio/Fernanda 
Telefone: (31) 3234-4790/e mail: toptecnologia@toptecnologia.com.br 
 
Telefones úteis 
Aeroporto de Confins (31) 3689-2700 
Táxi – Coopertaxi (31) 3421-2424 / 0800-992424 
 
Máquina cielo 
Código do evento: em breve.  
Providenciar a abertura do chamado na central de atendimento Cielo: 
4002-5472 ou 0800-570-8472/ Necessário ser filiado a Cielo/Prazo limite: 30/8/2018 
 

Hoteis Parceiros 
1-Intercity BHh Expo 
Endereço: Av Amazonas, 7702 | Belo Horizonte - MG | Cep: 30510-000 
Telefone: (31) 3307 5812 
Distância do Expominas: aproximadamente 2 km 
valores da diária: R$ 140,00 + 5% (valor do quarto individual ou do duplo) 
 
2-Hotel Royal 
Endereço: Av. Rio Grande do Sul, 856, Belo Horizonte-MG 
Telefone: (31) 2102-0000 
Distância do Expominas: aproximadamente 4 km 
valores da diária: R$140,00 + taxas 
Reservas: contato@primoreventos.com.br 

3- Hostel Adrenasport   

Av. Getúlio Vargas, 1635 A – Savassi- Belo Horizonte- MG                                                             
Fone: (31) 3657 9970 – contato Igor – contato@adrenasporthostel.com.br                                     
R$45,00, por pessoa 
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PASSEIOS 
Aproveite o domingo para visitar os encantos de Minas: 
 
Ouro Preto 
Cidade que conta com o maior conjunto homogêneo de arquitetura barroca do Brasil. 

 
 
Inhotim 
Inhotim é um dos mais relevantes acervos de Arte contemporânea do mundo e uma 
coleção botânica que reúne espécies raras e de todos os continentes.  

 
 
Belo Horizonte 
Complexo arquitetônico da Pampulha, Praça do Papa, Mercado Central, Praça da 
Liberdade; são alguns dos locais que todos que visitam Belo Horizonte não podem 
deixar de conhecer! 
 
Serra do Cipó 
Inserida na Estrada Real e no Circuito do Diamante, a Serra do Cipó constitui um dos 
sistemas naturais mais fantásticos do mundo, com seus 33.800 hectares de área de 
preservação, com inúmeras cachoeiras.  

 
 
Acesse as fotos, pacotes, e, mais informações no nosso site: expovet.com.br 
 
Agência Viagens: passagens, hospedagem e turismo em Minas Gerais 
Campos de minas 
Contato: Bruno Rímulo 
Telefone: (31) 98813-1004/e mail: bruno@camposdeminas.com.br 
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A Expovet Minas 2018 será regida pelo presente regulamento, ao qual estão sujeitas a 
empresa expositora. 
 
1-Espaço do stand 
Ocupar a área sublocada no evento na data estipulada neste manual; 
 
Manter uma pessoa durante todo o seu período no stand; 
 
2- Intransferibilidade, desistência e cancelamento. 
É vedado ao expositor transferir total, parcialmente ou sublocar a área do stand sem 
autorização prévia dos realizadores. 
Não será permitido permanência de marcas que não locaram o stand na área interna.  
Atenção a esse item para evitarem situações constrangedoras. 
 
A área contratada que não for ocupada pelo expositor não será isenta do pagamento e 
não terá direito a nenhum ressarcimento de valores de parcelas efetivamente pagas. 
 
3-Atividades nos limites do stand. 
Qualquer elemento de montagem ou produto exposto deverá, obrigatoriamente, estar 
inteiramente contido nos limites de espaço do stand. Não serão permitidas invasões dos 
stands vizinhos ou do espaço de circulação de público, inclusive espaço aéreo. 
 
4- Taxa de Energia Elétrica – empresa expositora 
O consumo de energia do evento é repassado ao Expominas. 
Cada expositor é responsável pelo pagamento da energia consumida no seu stand. 
Todos expositores devem preencher a planilha de consumo de KVA, e enviar até 
25/8/18, para análise de isenção da taxa ou cálculo do valor. 
 
5- Segurança 
O realizador manterá um serviço de segurança, 24 horas por dia, nas vias de circulação 
e de acesso ao evento, durante todo o período de funcionamento; 

 
O realizador não se responsabiliza pela segurança individual de cada stand, bem como 
de seus produtos e equipamentos em exposição. 
 
De acordo com notificação da polícia federal, todos eventos estão terminantemente 
proibidos de credenciar pessoas que não estejam habilitadas e regulamentadas para os 
serviços de vigilância e segurança de stand. Portanto, o realizador da Expovet Minas não 
poderá credenciar funcionários de empresas expositoras para o serviço de vigilante de 
stand, ou qualquer pessoa que não esteja vinculada a uma empresa de segurança 
legalizada, com os órgãos federais e estaduais. O trabalho de segurança ou 
vigilância de stand somente poderá ser efetuado com a empresa de segurança 
oficial da feira.  Informações: contato@primoreventos.com.br 
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6- Danos ao pavilhão de exposições 
O contrato do realizador com o pavilhão, local de realização da feira, prevê o reembolso 
de danos causados às instalações do mesmo; 
 
O realizador se reserva o direito de transferir custos aos expositores que causarem 
quaisquer tipos de danos, de acordo com as normas de utilização do pavilhão. 

 
7-Seguro 
Em caso de projetos é recomendável que os expositores e montadoras providenciem 
apólices de seguro de responsabilidade civil e riscos diversos: 

 
O seguro deverá ser suficiente para cobrir os prejuízos que vierem a ocorrer durante a 
montagem, funcionamento e desmontagem dos stands, com móveis, produtos, 
equipamentos, pessoas e pavilhão; 
 
A ausência da apólice ou a ineficácia da mesma na cobertura dos riscos mencionados, 
implicará em responsabilidade total do expositor e da sua montadora, perante o 
realizador, cabendo-lhe indenizar e recompor todos os danos; 

 
8-Limpeza geral 
O realizador manterá um serviço de limpeza geral do evento durante o período integral, 
nas áreas de circulação, cursos e banheiros; 
 
O expositor deverá cuidar da limpeza de seu stand; 
 
9-Fiscalização trabalhista 
Para toda e qualquer contratação de empresas prestadoras de serviços em geral: 
montadora, limpeza, decoração, buffet, recepção, etc., o expositor deverá estar ciente 
sobre as regularidades da empresa da qual esteja contratando, pois, toda a 
responsabilidade caberá ao expositor. 
 
10-Serviços médicos 
Haverá durante todo o período do evento serviço de ambulância, brigadistas e primeiros 
socorros.  
 
11-Montadoras 
Na página 3 indicamos as montadoras credenciadas. A organização não se 
responsabiliza por projetos, atrasos e problemas no stand de montadoras não 
credenciadas. 
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12-Montadoras não oficiais 
Manter os funcionários com crachá e uniformizados;  
Enviar o projeto do stand até 30/8; 
Pagar até 10 dias antes do evento as taxas abaixo. Essa taxa refere-se ao repasse de 
despesas pagas ao Expominas, referente ao período de montagem, energia consumida e 
limpeza. 
 
Taxa de montagem: R$25,00, por m2 
Taxa de limpeza: R$5,00 por m2 
Taxa de energia: R$240,00 por ponto 
 
Verificar os dias e horários da montagem, funcionamento, desmontagem e entrega de 
formulários e projeto, mencionados neste manual do expositor; 
 
Prestar assistência técnica a seu cliente durante o funcionamento do evento; 
 
A montadora deverá obedecer de forma irrestrita às normas deste manual do expositor, 
cabendo ao promotor da Expovet Minas 2018 o direito de fiscalização; 
 
É obrigatório, aos funcionários das montadoras, em todo o período do evento: usar 
uniforme,a credencial de identificação; não trajar bermudas ou calções; não circular no 
ambiente sem camisa; usar calçado de segurança apropriado, ficando proibidos: 
chinelos, tamancos e sandálias; utilizar equipamentos de segurança individual, de 
acordo com as normas da ABNT, quando necessários. 
 
Apresentar o projeto e detalhamento dos pontos de energia elétrica, ar comprimido, 
hidráulica e iluminação especial, quando for o caso. 
 
Permanecer com a cópia do projeto no stand depois de analisado e liberado pela equipe 
de operações do promotor, durante todo o período da montagem; 
 
O promotor da Expovet Minas 2018 se reserva o direito de embargar toda e qualquer 
montagem que não esteja obedecendo às normas estipuladas, visando garantir a 
segurança do evento. 
 
12.1- Envio de projetos 
 
Os projetos deverão ser enviados, até dia 25 de agosto de 2018, assinado por 
engenheiro ou arquiteto, conforme abaixo: 
 
 O projeto deverá especificar dimensões, material utilizado, pontos de água, energia 

elétrica e telefone; 
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 O projeto deverá ser enviado para o e-mail: contato@primoreventos.com.br. Caso 
seja necessária alguma alteração no projeto as retificações deverão ser realizadas até 
05/09/2018; 

 
 As montadoras deverão apresentar a ART’s (anotação de responsabilidade técnica) 

dos profissionais (arquitetos, engenheiros) e do responsável elétrico. 
 
 O expositor deverá pagar as taxas referentes ao CREA _ conselho regional de 

engenharia, arquitetura e agronomia de Minas gerais. 
 
13- Ar-condicionado. 
Os aparelhos de ar-condicionado deverão estar recuados para dentro da área do stand, 
não podendo invadir corredores e áreas de serviços. A saída de ar quente dos 
condicionadores de ar não deverá estar direcionada às ruas, bem como aos vizinhos 
contíguos, devendo estar desviada para cima, pelo uso de condutores de ar. 
 
14-Ponto Hidráulico 
O organizador irá disponibilizar pontos de água e escoamento de água servida. O 
expositor que pretende utilizar ponto hidráulico no stand deverá preencher o formulário 
em anexo. 
 
Não será possível esta instalação na parte superior do stand (mezanino). 
 
O custo de instalação do ponto hidráulico será fornecido pelo organizador, de acordo 
com estrutura do stand. 
 
O ponto estará localizado na rede com que o organizador proverá os stands, cabendo ao 
expositor a distribuição da instalação interna no seu stand. 
 
15-Tensões nominais disponíveis. 
Tensões disponíveis: 
220v / 60hz trifásico 
110v / 60hz trifásico 
 
A tensão 380v não é disponível. Caso seja necessário o expositor ou montadora 
deverá trazer transformador próprio; 
 
O ponto de entrada de energia elétrica será localizado na rede executada pelo 
organizador. É responsabilidade do expositor, ou empresa por ele contratada, a 
distribuição da instalação interna no stand. 
 
É obrigatório: 
 
1) utilizar, na entrada do stand, um disjuntor tripolar (chave geral) baseado em cada 
carga utilizada no stand; 
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2) instalar sistema próprio de proteção das instalações elétricas para equipamentos 
especiais (ex.: detectores de falta de fase, estabilizadores de voltagem) em seu stand 
visando não só proteger seus equipamentos contra sobrecargas, oscilações ou falta de 
energia em uma ou mais fases, como também proteger as redes do sistema da feira 
contra eventuais curtos ou sobrecargas dentro do stand. 
 
O realizador/ organizador não se responsabiliza por danos em quaisquer equipamentos 
elétricos por motivo de oscilação de energia. 
 
No caso de utilização de frigobar, ou outros equipamentos que necessitem 
permanecerem ligados durante a noite, recomendamos que seja providenciada uma 
instalação de rede de energia separada, pois a energia geral do evento é desligada a 
noite. 
 
16-Pavilhão – Normas de utilização 
São vedadas quaisquer construções (pisos, paredes) em alvenaria ou similares, amarrar, 
colar, pendurar itens nas paredes ou pilares,sem prévia consulta ao organizador. 
 
O piso do recinto do evento não poderá, em hipótese alguma, ser demarcado, pintado, 
furado, colado ou escovado. Em caso de danificação nas estruturas do pavilhão de 
exposições, o organizador irá repassar o custo do reparo ao expositor. 
 
17-Equipamentos pesados 
 O expositor que necessitar de transporte, movimentação e instalação de equipamentos 
de grande porte deverá comunicar à organização do evento, para melhor programação 
de entrada. 
 
18-Materiais perigosos 
Quaisquer trabalhos com tintas, graxas, materiais corrosivos e líquidos inflamáveis, 
deverão ser realizados em recipientes próprios e equipamentos adequados, evitando 
danos e acidentes as pessoas, stands vizinhos e ao pavilhão. 
 
19-Explosivos e combustíveis 
É proibida a utilização no recinto da feira de explosivos, gases não inertes, combustíveis, 
botijões de gás glp ou quaisquer outros elementos que possam provocar incêndio ou 
explosão. Somente será permitida a utilização de fogões, aquecedores, caldeiras ou 
fornos, com alimentação elétrica. 
 
20-Equipamentos de proteção individual – EPI. 
É obrigatório o uso de EPI adequado às condições de risco, por todos os empregados e 
contratados em serviço no pavilhão da feira. 
 
21-Entrada de materiais para os stands. 
Todo equipamento e produto, de propriedade do expositor, deverá estar acompanhado 
de nota fiscal; 
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É de responsabilidade exclusiva do expositor cumprir toda e qualquer exigência legal 
relativa ao procedimento de remessa de mercadorias, produtos, equipamentos e 
utensílios. 
 
22-Normas de desmontagem. 
É de responsabilidade do expositor retirar seus produtos e equipamentos expostos no 
prazo estipulado: 24/9/2018, até as 10h. 
 
Recomendamos ao expositor que logo após o encerramento do evento, sejam retirados 
todos os mostruários e objetos de valor (tv, vídeo, aparelhos de som, micro 
computadores, etc), bem como objetos de pequeno porte, evitando assim, furtos, 
avarias, extravios, etc. Sugerimos que mantenha um segurança no stand até o término 
da retirada dos objetos.  
 
23-Bebidas alcóolicas 
É proibido servir bebidas alcóolicas nos stands para menores de 18 anos. 
 
24- Animais 
Não é permitido animais na feira, exceto os que serão utilizados para demonstrações 
nos stands. Os mesmos devem ser credenciados, conforme orientação no final desse 
manual. 
 
25-Trabalho de menores 
Caso haja contratação de menores para apresentações em geral, deverá ser 
providenciada autorização junto a delegacia regional do trabalho e juizado de menores. 
 
26-Fechamento do stand 
Fica terminantemente proibido o fechamento total ou parcial do stand antes do horário 
de encerramento da feira, a cada dia; 
 
É proibido a retirada de produtos antes do término oficial da feira, com exceção para 
troca ou reposição de produtos expostos. 
 
27- Demonstração de áudio e vídeo 
É proibido o uso de qualquer aparelho de amplificação para emissão de mensagens de 
vendas ou promoções. 
 
O expositor que não cumprir as normas previstas neste item, poderá a critério do 
promotor incorrer em: suspensão da energia elétrica de alimentação do stand; 
fechamento do stand pelo promotor. 
 
28- Vias de circulação 
É proibido fazer depósito de materiais, ferramentas, caixas ou produtos nas vias de 
circulação e nas áreas dos stands vizinhos. Toda operação deve ser realizada dentro dos 
limites da área de responsabilidade da montadora.  
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29-Credenciamento de serviços do expositor. 
Todo credenciamento de funcionários e prestadores de serviços serão realizados através 
do preenchimento dos formulários, no final deste manual. 
 
Os crachás deverão ser retirados no Expominas a partir do dia 20/09/2018. 
 
30-Nota fiscal  
É obrigatório a emissão de nota fiscal dos produtos que estarão no stands. 
Todas taxas e impostos referentes aos produtos no stand, e, comercializados durante o 
evento são de responsabilidade do expositor, e, devem ser providenciados, conforme 
anexo do manual. 
 
31-Aceite ao regulamento 
Todos os expositores da Expovet Minas 2018 declaram estar cientes das condições deste 
regulamento e se comprometem a segui-lo integralmente, durante o período do evento 
e em qualquer tempo ou situação que possa resultar desta participação.  
 
32- Dados para crachás e formulários 
Envio até 10/09 para e mail: contato@primoreventos.com.br  
 
Os nomes para crachás devem ser enviados no corpo do e mail com as informações 
abaixo: 
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33-Crachás do expositor 
 
Razão social da empresa solicitante 
Nome do solicitante 
Relação de nomes necessárias para crachá 
 
34-Crachás de prestadores de serviço (montadoras, buffets, recepção, serviços 
diversos) 
 
Razão social da empresa solicitante 
Nome do solicitante 
Relação de nomes necessárias para crachá e o nome da empresa prestadora de serviço 
 
35-Crachás de animais  
 
Enviar nome do animal, raça, e para qual finalidade ele estará no evento. 
 
Os crachás serão retirados no Expominas, a partir do dia 20/9/18. 
 
 
36-Dados montadora : 
Envio até 25/8/18 para e mail: contato@primoreventos.com.br  
Razão social da montadora: 
Nome fantasia: 
Cnpj: 
Contato / responsável: 
Telefone / celular: 
E mail: 
 
Declaramos que temos total conhecimento de que a contratação da referida 
empresa não nos isenta da responsabilidade quanto ao cumprimento 
integral do manual do expositor e do envio e pagamento das taxas. 
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37- Termo de responsabilidade da montadora 
 
 
À 
Expovet Minas 2018 
Montadora:_________________________________________________ 
 
Declara estar ciente e assume total responsabilidade sobre funcionários, veículos e 
materiais que serão utilizados durante os trabalhos de montagem, decoração, 
manutenção e desmontagem do 
Stand da empresa abaixo relacionada, na Expovet Minas 2018. 
 
Empresa expositora__________________________________________________ 
Stand nº ____________ 
Declara também ser responsável por quaisquer danos ou acidentes ocasionados por sua 
empresa, a materiais de terceiros, ao pavilhão ou às pessoas, durante todo o período de 
trabalho, stand absolutamente de acordo com as instruções e regras contidas nas 
informações e normas estabelecidas no manual do expositor da Expovet Minas, tendo 
sido lido, compreendido e aceito, concordando com penalidades que serão aplicadas 
através de multas na falta de cumprimento de 
Qualquer das normas. 
 
Estamos cientes das taxas abaixo: 
 
Taxa de montagem: R$25,00, por m2 
Taxa de limpeza: R$5,00 por m2 
Taxa de energia: R$240,00 por ponto 
 
 
Os valores acima serão depositados na conta abaixo, até 25/8/18, e, o comprovante 
deve ser enviado para:  contato@primoreventos.com.br: 
Banco do brasil/ agência: 1222-x/conta: 38376-7/cnpj: 02.575.536/0001-60 
Primor Eventos 
 
Nome legível do responsável pela montadora: ________________________________ 
Assinatura do responsável pela montadora: __________________________________ 
Sem apresentação desse formulário devidamente preenchido, assinado e 
carimbado pela montadora, a mesma não terá acesso a área que irá realizar 
seus trabalhos de montagem, mesmo que já tenha apresentado o projeto e 
acertado as taxas. 
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38- Utilização de equipamentos pesados 
 
Razão social da empresa: ________________________________________ 
 
 
Comunicamos que necessitaremos de transporte, movimentação e instalação de 
equipamentos de grande porte ou de grandes dimensões, que requerem movimentação 
de guinchos, caminhões, empilhadeiras ou outros transportes especiais. 
 
Estamos cientes que deveremos programar a instalação desses equipamentos até o dia 
20/09/2018 e que a contratação e custo deste transporte é de nossa responsabilidade. 
 
39-Fórum 
Todas as dúvidas porventura existentes em relação ao exercício do presente 
regulamento, serão dirimidas pelo promotor da Expovet Minas 2018. Elege-se, desde já, 
o fórum da comarca de Belo Horizonte (MG), com expressa renúncia de qualquer outro, 
para decisões finais que ultrapassem os limites de razão entre o promotor e expositor. 
 
 


