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1. PROTOCOLO DE RECEBIMENTO 

 
 
LEIA ESTE MANUAL COM ATENÇÃO. 
Ele é parte integrante do contrato de sua participação como expositor. 
 
 

Favor enviar este protocolo de recebimento assinado e escaneado até 15/05/2018 para os  
financeiro01@expocachaca.com.br e  atendimento@expocachaca.com.br 

 
ou  

Acusar recebimento no e-mail que recebeu este manual.  
 

 
 
Declaro ter recebido o Manual do Expositor da Expocachaça e BrasilBier 2019, estar ciente e de acordo com 
todas as informações, orientações, regras, deveres e obrigações do expositor durante todo período de pré-
evento, montagem, realização e desmontagem, que serão realizadas no período de 06 a 09 de junho de 2019 
nos Pavilhões 2 e 3 do Expominas, Belo Horizonte, Minas Gerais. 
 
 ____________________________________________, ______ / _____ / 2019. 
  
 
Nome da empresa expositora: ________________________________________________ 
Nome do Expositor (por extenso):  
 
 
 

Carimbo e assinatura do EXPOSITOR 
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2. APRESENTAÇÃO 
 

O presente MANUAL DE PARTICIPAÇÃO DO EXPOSITOR estabelece as Normas Técnicas, os direitos e deveres 
da EMPRESA REALIZADORA e do EXPOSITOR. 
 
Ele contém normas e orientações técnicas e operacionais relativas aos períodos de MONTAGEM, 
REALIZAÇÃO e DESMONTAGEM, que devem ser respeitadas pela empresa expositora. É um instrumento de 
leitura obrigatória e atenta para o expositor que deseja participar da Feira, com tranquilidade, eficiência e 
produtividade. 
 
Solicitamos e recomendamos que todas as normas que regem o evento sejam repassadas a todos os seus 
funcionários, fornecedores e demais contratados, a fim de evitarmos transtornos de última hora.  Esperamos 
que este MANUAL cumpra o propósito de contribuir para que você, EXPOSITOR, obtenha os melhores 
resultados possíveis na EXPOCACHAÇA e BRASILBIER. 
 
Caso, após sua leitura detalhada, permanecer alguma dúvida, não hesite em entrar em contato conosco nos 
e-mails e/ou telefones abaixo. Falar com Jose Lúcio, Denise Lunelli, Renata ou Sheila, informados abaixo.  
 

 
José Lúcio Mendes 

 

Presidente 
joseluciomferreira@gmail.com 

presidencia@expocachaca.com.br  

 
 

(31) 99813-9731 
 

Denise Lunelli 
Diretora Administrativa e Financeira 

financeiro@expocachaca.com.br 
(31) 98441-9009 
(31) 99976-4949 

 
Heliomar      Lima 

(Tucano) 

Coordenador de Atendimento ao Expositor e Operacional- 
Montagem Estandes 

heliomar290@gmail.com                                        
tuca29@hotmail.com 

 
(31) 99635-2947 

 
Renata Coutinho 

 
Sheila Reis 

Assistente Administrativa e Financeira 
Financeiro01@expocachaca.com.br 

Atendimento Administrativo e Financeiro 
atendimento@expocachaca.com.br 

(31) 99976-4949 
 

(31) 99995-5050 

 
Erika Pessoa 

Iaçanã Woyames 
Igor Basílio                 

Alessandra Malaquias 

 
Assessoria de Imprensa 

Empresa: Pessoa Agência de Relações Públicas 
pessoa@pessoacomunicacao.com.br 

atendimento3@pessoacomunicacao.com.br 

 
 

(31) 3235 9159                                        
(31) 99443-8170                             
(31) 99347-3993 

 
Natália Rodrigues  

 

 
Gestora de Mídias Sociais 

marketing@expocachaca.com.br 

 
(31) 99205-6825 

 

 
SEJAM BEM VINDOS!  

José Lúcio Mendes Ferreira | Presidente 
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3. DADOS DA EXPOCACHAÇA E BRASILBIER 2018  
 

CUSTO DO METRO QUADRADO 
R$ 595,00 com montagem Básica e R$ 495,00 o chão ou área livre. 
 
CUSTO DOS ESTANDES DE CERVEJA 
R$ 6.800,00 o estande com 16m² ou R$ 5.200,00 o estande com 12m², ambos com montagem básica e três 
tomadas de 220W e uma tomada de 110W. 
 
PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO 
MENDES, COMÉRCIO E EVENTOS EIRELI e CBRC - CENTRO BRASILEIRO DE REFERÊNCIA DA CACHAÇA. 
Endereço:  Rua dos Inconfidentes, 867, 2º andar Edifício Jockey Clube - Bairro Savassi | Belo Horizonte | MG 
| CEP 30.140-128  | Telefone: (31) 2532-2379  
SITE E MÍDIAS SOCIAIS OFICIAIS DO EVENTO 
www.expocachaca.com.br | facebook.com/expocachaca| Instagram: @expocachaça 

FICHA TÉCNICA  
 

Evento Expocachaça e BrasilBier – Feira e Festival Internacional da Cachaça e da Cerveja Artesanal  

Edição 29ª (Vigésima nona) Edição e 13a (Décima terceira) Edição  

Tema A Premiunização, o Movimento Craft  e Hipster  da Cachaça e da Cerveja  

Formato B2B: FEIRA e B2C: FESTIVAL – Atacado e Varejo  

Local Expominas  

Endereço Av. Amazonas, 6200 | Gameleira | Belo Horizonte | MG CEP 30510-000  

Data de Realização 06 a 09 de junho de 2019  

Média de Estandes 200 estandes de cachaça e Cerveja e estandes comunitários  

Perfil dos Expositores A Cadeia Produtiva da Cachaça e da Cerveja  

Media Expositores 
Trabalhando 

4.800 pessoas  

Perfil dos Visitantes Público comprador e visitantes em geral  

Média de Público 50.000 (cinquenta mil visitantes)  

Caráter Nacional e Internacional  

Frequência Anual  

Categoria Geral Evento das Cadeias produtivas da Cachaça e Cerveja, no formato Feira e Festival, com apelo turístico, 
gastronômico, cultural, negócios, espetáculo e lazer.  B2B e B2C – Atacado e Varejo 

 

Mês do Evento Junho  

Área Total do Evento 13.570 m²  

Realização Mendes Comércio e Eventos Eireli e CBRC - Centro Brasileiro de Referência da Cachaça  

Metragem dos Estandes 6m², 8m², 8m², 10m², 12m², 15m², 16m², 18m² e a partir de 20 m² estandes com montagem especial  

Custo do Metro Quadrado R$ 595,00 com montagem Básica e R$ 495,00 o chão ou área livre. Estandes da cadeia produtiva da Cachaça  

Custo dos Estandes de Cerveja R$ 6.800,00 o estande com 16m² ou R$ 5.200,00 o estande com 12m², ambos com montagem básica e três 
tomadas de 220W e uma tomada de 110W.   
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VENDAS INGRESSOS 
 Pela INTERNET - R$ 25,00 (vinte e cinco reais) inteira e R$ 12,50 (doze reais e cinquenta centavos) 

meia entrada nas vendas antecipadas pela Sympla, via o site da Feira www.expocachaca.com.br .  
 Na PORTARIA DO EVENTO – serão vendidos ingressos a partir de 12h00 dos dias 06,07,08 e 09 de 

junho de 2019. 
 
 

A BILHETERIA FECHA 1 (UMA) HORA ANTES DO TÉRMINO DO EVENTO. 
 
 
OBSERVAÇÕES 

 Estudantes pagam meia entrada com carteira estudantil e comprovante escolar. 
 Menores de 18 anos somente poderão participar do evento acompanhados dos pais ou responsável 

legal, com apresentação de documentos de todos. 
 Não pagam ingressos menores de 12 anos acompanhados dos pais ou responsável legal e pessoas 

com idade acima de 65 anos. Pagam ½ (meia) entrada idosos entre 60 e 64 anos. Será necessário a 
apresentação de documentação com foto que comprove a idade. 

 
TELEFONES ÚTEIS 
 

Aeroporto de Confins (31) 3689-2700 
Aeroporto da Pampulha (31) 3490-2000 
Terminal Rodoviário (31) 3270-0800 
Belotur (31) 3277-9701 
Procon (31) 3250-5010 
Táxi - Coopertáxi (31) 3421-2424 | (31) 2108-2424 

Ambulância  192 
Transporte Público  118 
Comunicação para portadores de necessidades 
especiais 

 
142 

Polícia Militar 190 
Bombeiros 193 
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CONTATOS  
 
 

PRESIDENTE 
José Lúcio Mendes Ferreira 
Telefones: (31) 99813-9731 |Recados: (31) 2532-2379 

COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA, 
FINANCEIRA E CAEX 

Denise Dolores Lunelli 
Telefones: (31) 98441-9009 whats| (31) 99976-4949 |(31) 9 9995 5050 
 

COORDENAÇÃO OPERACIONAL 
MONTAGEM, DESMONTAGEM E 
ATENDIMENTO AO EXPOSITOR 

Heliomar Lima | apelido: Tucano 
Telefone: (31) 99635-2947 

 
PRODUÇÃO ARTÍSTICA               

Lorena Lélis  
Telefone: (31) 99304-1109  

 
ASSISTENTE E ATENDIMENTO 
ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO 

Renata Coutinho 
Telefone: (31) 99976-4949 
Sheila Reis  
Telefone: (31) 99995-5050 

 
ASSESSORIA DE IMPRENSA 

 
Empresa: Pessoa Agência de Relações Públicas 
Erika Pessoa /Iaçanã Woyames/Igor Basílio/Alessandra Malaquias 
Telefone(s): (31) 3235 9159/ (31) 99443-8170/(31) 99347-3993 

 
GESTORA DE MÍDIAS SOCIAIS 
 

 
Natália Rodrigues  
Telefone: (31) 99205-6825 
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4. PLANTA DA LOCALIZAÇÃO DO EVENTO 
 
 

 
 
 

Expominas – Pavilhões 2 e 3 
Avenida Amazonas, 6200, Bairro Gameleira 

CEP: 30.510-000 | Belo Horizonte | MG | Brasil 
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5. PLANTA DO EVENTO 
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6. ASSESSORIA DE IMPRENSA E MÍDIAS SOCIAIS DA EXPOCACHAÇA E BRASILBIER 
 
ASSESSORIA DE IMPRENSA |Pessoa Agência de Relações Públicas 
Contatos: Erika Pessoa /Iaçanã Woyames/Igor Basílio/Alessandra Malaquias 
E-mail(s): pessoa@pessoacomunicacao.com.br / atendimento3@pessoacomunicacao.com.br 
Telefone(s): (31) 3235 9159/ (31) 99443-8170/(31) 99347-3993 
 
MÍDIAS SOCIAS | Natália Rodrigues 
Contatos: Natália  
Telefone(s): (31) 99965-5786 
E-mail: marketing@expocachaca.com.br 
 
SALA DE IMPRENSA E MÍDIAS SOCIAIS 
Temos uma Sala de Imprensa Localizada no Salão Azul Pavilhão da Cachaça no Pavilhão de Exposições, 
identificada pela placa no Estande, que pode ser procurada pelos expositores para fornecer material para a 
divulgação na imprensa, principalmente novidades e lançamentos de produtos. Nossa Assessoria é Feita pela 
empresa Pessoa Comunicação e Relacionamento. 
Acompanhem as postagens sobre o evento e seus expositores pelo facebook/expocachaca e instagram 
@expocachaca. 
 

7. CALENDÁRIO DE FUNCIONAMENTO | MONTAGEM, DECORAÇÃO DE ESTANDES E 
DESMONTAGEM 

 
 

Data Horário Atividade 

03 de junho 08h00 às 00h00 Montagem do evento 

04 de junho 08h00 às 00h00 Montagem do evento 

05 de junho 08h00 às 00h00 Montagem do evento 

05 de junho 12h00 às 19h00 Entrega de crachás e convites na 
Secretaria da Expocachaça 
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06 de junho 

 
08h00 às 11h30 

 

Decoração e abastecimento dos 
estandes / limpeza da feira para 

abertura 
06 de junho 12h00 às 00h00 Realização do evento - abertura oficial 

12h00 horas 

07 de junho 10h00 às 11h30 Abastecimento e limpeza dos estandes 

07 de junho 12h00 às 00h00 Realização do evento 

08 de junho 10h00 às 11h30 Abastecimento e limpeza dos estandes 

08 de junho 12h00 às 00h00 Realização do evento 

09 de junho 10h00 às 11h30 Abastecimento e limpeza dos estandes 

09 de junho 12h00 às 22h00 Realização do evento 

09 de junho Após 22h00 até 00h00 Expositores estão liberados para 
retirar os mobiliários, material de 

decoração etc...dos estandes 
10 de junho 08h00 às 10h00 Expositores devem retirar toda 

mobília e decoração (depois deste 
horário serão autuados)  

10 de junho 08h00 às 00h00 Montadoras - Desmontagem  

 
11 de junho 

 
08h00 às 20h00 

Lavagem dos pavilhões 2 e 3 

 
OBSERVAÇÃO DIA 09 DE JUNHO APÓS ÀS 22H00 
Ao término do evento, após o escoamento de todo o público, os produtos e equipamentos dos estandes 
precisam ser direcionados para o depósito dos EXPOSITORES. Vale ressaltar que o público do evento não 
esteja no local, para melhor controle do serviço de segurança.  
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OBSERVAÇÃO DIA 10 DE JUNHO A PARTIR DAS 08H00 ATÉ AS 10H00 
A partir das 08h00 se inicia a desmontagem dos estantes. É importante salientar que os EXPOSITORES 
precisam estar no local as 08h00 em ponto para realizar a retirada dos produtos e equipamentos do depósito 
até as 10h00. 

8. CALENDÁRIO DE ENTREGA DOS FORMULÁRIOS 

Os EXPOSITORES, deverão preencher os formulários e enviar para a Secretaria Executiva do evento para os 
e-mails: financeiro01@expocachaca.com.br e atendimento@expocachaca.com.br . 
 De acordo com o calendário abaixo: 
 

 
FORMULÁRIO 1 

CREDENCIAL DO EXPOSITOR 
Até dia 

15/05/2018 

 
FORMULÁRIO 2 

CREDENCIAL DE MONTADORA EXTERNA 
Até dia 

15/05/2018 

 
FORMULÁRIO 3 

TERMO DE RESPONSABILIDADE DA MONTADORA 
Até dia 

15/05/2018 

 
FORMULÁRIO 4 

SOLICITAÇÃO DE CRACHÁ DE MONTADORA 
Até dia 

15/05/2018 

 
FORMULÁRIO 5 

SOLICITAÇÃO DE PONTO DE ÁGUA 
Até dia 

15/05/2018 

 
FORMULÁRIO 6 

SOLICITAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 
Até dia 

15/05/2018 

 
FORMULÁRIO 7 

CREDENCIAMENTO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS 
Até dia 

15/05/2018 

 
FORMULÁRIO 8 

UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PESADOS 
Até dia 

15/05/2018 

 
FORMULÁRIO 9 

REGISTRO DE ENTRADA E SAÍDA DE MATERIAL NA FEIRA 
E DEPÓSITO DE EXPOSITOR 

 
Obrigatório para 

entrar com a 
mercadoria no 

depósito 
  

Projeto Arquitetônico para aprovação e estandes especiais com outras montadoras que não sejam a 
montadora oficial do evento, obrigatoriamente precisam ser aprovados Pela Expocachaça, favor enviar nos 
e-mails: joseluciomferreira@gmail.com e financeiro@expocachaca.com.br  
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9. REGULAMENTO GERAL 
REGULAMENTO GERAL DO EVENTO   
DISPOSIÇÕES GERAIS 
O presente Regulamento Geral rege o Contrato de Participação firmado pela empresa expositora com a Organizadora e contém 
normas e informações, que objetivam orientar e auxiliar a empresa expositora na sua participação, determinando inclusive seus 
direitos e deveres. 

1. REALIZAÇÃO 
Caso, fatores adversos impeçam a realização do evento na data e/ou local determinados no Contrato de Participação, a empresa 
expositora não terá o direito de cancelar a sua participação, exceto se o adiamento do evento exceder o prazo de 90(noventa) 
dias da data prevista para a sua realização. 
Na hipótese da incidência de tais fatos não caberá à Organizadora quaisquer responsabilidades por prejuízos ou perdas 
decorrentes. Se o adiamento ou antecipação do evento exceder o prazo de 90(noventa) dias, terá a empresa expositora o direto de 
rescindir seu contrato de participação, fazendo jus, neste caso, à restituição das importâncias pagas a esse título, corrigidas da data 
de pagamento para a data do reembolso pelo índice expresso no Contrato de Participação. 

2. DEVERES DA ORGANIZADORA  
Legalizar o evento junto aos órgãos públicos competentes. Manter em funcionamento os serviços básicos de infraestrutura tais como: 
recepção, atendimento, secretaria, toaletes, alimentação, energia elétrica, hidráulica, pronto-socorro, sistema de som, segurança e 
limpeza das áreas de administração e circulação. 

3. DEVERES DA EMPRESA EXPOSITORA   
Respeitar e cumprir todas as normas e determinações expressas nesse Regulamento e no Manual do Expositor. Assumir total 
responsabilidade pela ação do seu pessoal funcional, seja esse do quadro fixo ou contratado. A direção da feira se reserva o direito 
de não aprovar a participação de empresas que não se enquadrem dentro das premissas de exposição neste pavilhão. 

4. ÁREAS DO LOCAL DE REALIZAÇÃO 
Para a realização da feira, o recinto será subdividido em área de exposição, circulação, administração, promoção e serviços.  
As áreas de exposição serão entregues ao expositor em perfeitas condições de utilização, identificadas através de demarcação 
efetuada no piso, sendo o perímetro externo dessas demarcações o limite de cada "área".   

5. LOCALIZAÇÃO DE ÁREA E DE EXPOSIÇÃO 
A Localização das áreas de exposição é de responsabilidade da Organizadora e obedecerá rigorosamente aos critérios de ordem 
cronológica de recebimento do Pedido de Participação devidamente firmado, setor de exposição, forma e tamanho de área locada. 
A partir de uma planta oficial de distribuição de áreas de exposição a empresa expositora poderá escolher conjuntamente com a 
Organizadora a posição da sua área. 

6. REDISTRIBUIÇÃO DE ÁREAS  
A organizadora se reserva o direito, quando de manifesto interesse do Evento, de alterar ou substituir as áreas de exposição, até a 
data de entrega do espaço ao expositor, dando prévia ciência ao mesmo e respeitando obrigatoriamente a dimensão útil consignada 
no respectivo Contrato de Participação. 

7.  INTRANSFERIBILIDADE  
O expositor não poderá transferir, total ou parcialmente, qualquer direito ou responsabilidade assumida com relação ao Evento, nem 
sublocar ou ceder parte, ou o todo, da área que lhe for locada. 

8. CONDOMÍNIOS  
Faculta-se ao expositor, todavia, com prévio conhecimento e autorização da Organizadora, a formação de "condomínio", emitindo-
se a cada um o Contrato de Participação correspondente a sua parte, não inferior a 6m² cada. 

9. INTERDIÇÃO À PARTICIPAÇÃO E /OU PROMOÇÃO DE TERCEIROS  
E absolutamente vedada a publicidade e promoção direta e/ou indireta de produtos de empresas não participantes da Feira e/ou 
aqueles não previstos nos setores da exposição. Entretanto, poderá o expositor solicitar à Organizadora que, a seu critério, poderá 
autorizar a apresentação em seu estande dos produtos por ele não fabricados, deste que sejam de interesse ou necessários à 
complementação de sua linha de produtos.   
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O não cumprimento dessa norma dará à Organizadora o direito de recolher ao seu depósito, para posterior devolução, os produtos 
e materiais objetos de infração. 
    10.   PARTICIPAÇÃO DE CONSULTORES 
1. O nome do expositor para divulgação deverá ser: 
- Testeira: nome fantasia expresso na Autorização de locação ou Logomarca  
2. A área locada é para venda única e exclusiva, dos serviços de consultoria da empresa expositora. 
3. A metragem mínima para participação de cada empresa expositora e de 6m² 
     11.    HOLDING, GRUPOS E EMPRESAS ASSOCIADAS  
Quando o expositor se constituir em "holding" ou membro de um grupo empresarial, ou ainda, quando possuir empresas associadas, 
poderá apresentar produtos dessas empresas desde que forneça antecipadamente à Organizadora a relação das empresas e 
documentos comprobatórios dos vínculos existentes entre elas. Ressalta-se para produtos e/ou serviços relacionados a este tópico 
a necessidade de enquadramento nos setores de exposição do Evento. 
     12.    PRAZO LIMITE PARA OCUPAÇÃO DA ÁREA LOCADA 
As áreas que, mesmo sob locação regular, não forem ocupadas até 24 horas anteriores ao início do período de funcionamento serão 
consideradas abandonadas e imediatamente utilizadas pela Organizadora da forma que melhor lhe convier, perdendo o expositor 
qualquer direito a reembolso de pagamento já realizado ou a indenização de qualquer natureza, ficando o mesmo, ainda, obrigado 
a cumprir a responsabilidade assumida através do Contrato de Participação. Neste caso não poderá o expositor furtar-se ao 
pagamento das parcelas a vencer ou pedir restituição das parcelas já pagas, tendo em vista os prejuízos que serão gerados.   
    13.   PAGAMENTO EM ATRASO 
a) Os expositores que estiverem com seus pagamentos em atraso serão obrigados a saldar, de imediato, seus compromissos com a 
Organizadora para obterem a liberação da área destinada a sua participação. A falta de pagamento de qualquer das parcelas previstas 
no Contrato de Participação, à época de seus respectivos vencimentos, implicará no automático vencimento do saldo devedor que 
passará a ser imediatamente exigível. Além das demais determinações previstas nesta cláusula, a falta de pagamento dos valores 
estipulados no Contrato de Participação, dentro dos respectivos prazos de vencimento, acarretará a aplicação de juros de mora de 
12%(doze por cento) ao ano, além de multa de mora de 2% sobre o valor do débito em atraso devidamente atualizado, sem prejuízo 
de poder ao CBRC considerar automaticamente rescindido o presente contrato, ficando livre para ceder o espaço ora reservado a 
outro expositor. 
b) Os expositores que estiverem com seus pagamentos em atraso superior à 10 dias de qualquer parcela, implicará no cancelamento 
automático do contrato, sendo rescindido o contrato de pleno direito, bastando para tanto notificar ao expositor por meio de carta 
ou e-mail e proceder ao cancelamento automático das cobranças, ficando assim, livre para ceder o espaço ora reservado a outro 
expositor. 
c) A entrada do expositor está condicionada à assinatura do contrato de locação.  
   14.   SEGURO 
A Organizadora não será responsável por quaisquer danos, prejuízos ou furtos de produtos e equipamentos expostos ou materiais 
empregados pelo expositor ou por terceiros contratados em sua área ou estande, durante o período integral de realização do Evento. 
Cabe à Organizadora segurar o Evento, em seguro do ramo de Responsabilidade Civil e de Tumultos. É responsabilidade e atribuição 
da empresa expositora providenciar seu próprio seguro conta quaisquer riscos, em especial com relação ao seu pessoal funcional em 
serviço no Evento, assim como em referência ao estande, bens, produtos, equipamentos e materiais expostos e/ou utilizados na sua 
área ou estande, bem como o extintor de incêndio. 
      15.   MANUAL DO EXPOSITOR 
É responsabilidade e obrigação da Organizadora elaborar e remeter à empresa expositora o Manual do Expositor, contendo 
orientações técnicas e operacionais relativas à montagem, realização e desmontagem do Evento. 
     16.LIMPEZA DO ESTANDE 
É de inteira responsabilidade do expositor a limpeza, bem como a manutenção e preservação do seu estande. 
     17.CASOS OMISSOS - INSTRUÇÕES COMPLEMENTARES  
É reservado à Organizadora o direito de arbitrar sobre casos omissos no presente Regulamento Geral, bem como definir novas 
normas e/ou instruções complementares que se façam necessárias à realização do Evento. 
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10. INFORMAÇÕES GERAIS IMPORTANTES 

CONTRATAÇÃO DE PROMOTORES/RECEPCIONISTAS PARA EVENTO 
Empresa: EFICAZ PROMOVE  
Site: www.eficazpromove.com.br 
Facebook: Eficaz Promove 
Instagram: Eficaz Promove 
Contatos: Ana Claudia 
Telefone (s): (31) 9 7518 1026 Ana Cláudia / (31) 9 9931 9682 Juan / (31) 3355 7075 
E-mail (s): proposta@eficazpromove.com.br; anaclaudia@eficazpromove.com.br  
 
CREDENCIAIS DE EQUIPE E CONVITES 
CREDENCIAIS DA EQUIPE: O Expositor terá direito a uma determinada quantidade de crachás para sua equipe. 
A quantidade de crachás irá variar de acordo com o m² de montagem do seu estande. Seguem quantidades 
abaixo: 

 
ÁREA 

 
TOTAL DE CRACHÁS DE EQUIPE POR EXPOSITOR 

Estande até 09 m² 4 crachás 
Estande de 10 a 15 m² 8 crachás 
Estande de 16 a 30 m² 10 crachás 
Estande de 31 a 50 m² 12 crachás 

Estande acima de 51 m² 15 crachás 

 
O expositor deve enviar para os e-mails financeiro@expocachaca.com.br, 
financeiro01@expocachaca.com.br e atendimento@expocachaca.com.br o(s) nome(s) e RG(s) do(s) seu(s) 
funcionário(s) . Caso tenha dificuldade em preencher o formulário, deve enviar no corpo do e-mail os dados. 
Data limite para envio dos nomes 15/05/2019. 
  
Quanto ao acesso dos funcionários contratados para prestarem serviço para o evento, para o controle de 
entradas e saída, só será autorizado acesso mediante apresentação do crachá e documento de identificação 
com foto. Deverão obrigatoriamente usar o crachá oficial do evento na altura do peito. 
Verificando a necessidade de uma quantidade de crachás superior à disponibilizada pela metragem do seu 
estande, o expositor deverá arcar com o custo adicional de R$60,00 (sessenta reais) por crachá. A compra 
de crachás de equipe adicionais será analisada e aprovada pela Diretoria do Evento. 
A utilização de crachás é de uso EXCLUSIVO, PESSOAL E INTRANSFERÍVEL, e para maior segurança dos 
Expositores, a equipe de vigilância da feira têm autorização para solicitar o documento de identificação 
oficial com foto do funcionário, e apreender o crachá no caso de uso por terceiros.  
Em caso de extravio ou roubo do crachá, o responsável pelo estande deverá informar imediatamente à 
Secretaria do Evento para que possa ser providenciado outro crachá. O valor da confecção de um novo crachá 
é de R$60,00 (sessenta reais). O crachá extraviado será cancelado e não terá validade. 
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Troca de crachá SEM CUSTO somente antes do dia 06/06/2019, mediante devolução do crachá a ser 
substituído. Após esta data a devolução deve ser feita na Secretaria do Evento, mediante devolução do 
crachá a ser substituido, será COBRADO a taxa de novo crachá R$ 60,00 (sessenta reais).   
 
O USO DO CRACHÁ POR TERCEIROS, IMPLICARÁ NA APREENSÃO IMEDIATA DO MESMO, SEM DEVOLUÇÃO 

POSTERIOR. 
 

CONVITES: Serão fornecidos 01 (um) convite por m², até o limite de 50 (cinquenta) convites, para que o 
expositor possa convidar clientes, compradores de interesse e amigos. 
 
OS CRACHÁS DE EQUIPE E CONVITES = Assim que disponíveis, o expositor receberá e-mail informando o 
local, data e horário para retirada dos crachás e convites. 
 
Caso o expositor opte por retirar no evento:  
>> 05 de junho, de 12h00 às 19h00, na secretaria do evento no Expominas – pavilhões 2 e 3. 
Endereço: Avenida Amazonas, 6200, Bairro Gameleira, Belo Horizonte – MG CEP 30510-000. 
 
>> 06 a 08 de junho, de 12h00 às 00h00, no CAEX – Centro de Atendimento ao Expositor e/ou secretaria do 
evento no Expominas – pavilhões 2 e 3. No dia 09 de junho de 12h00 às 22h00, 
 

Os expositores não residentes em Belo Horizonte precisam formalizar para os e-mails 
financeiro@expocachaca.com.br ,financeiro01@expocachaca.com.br e 

atendimento@expocachaca.com.br o seu interesse em receber os CRACHÁS DE EQUIPE e CONVITES na sua 
cidade. Não sendo formalizada essa solicitação, os convites estarão disponíveis para retirada nos endereços 

mencionados acima, respeitando as datas e horários. 

 
INGRESSOS 
O visitante que não possuir convite ou crachá de equipe poderá ter acesso ao evento Expocachaça e BrasilBier 
mediante a aquisição de ingressos nas bilheterias do evento. 
BILHETERIA 
R$ 25,00 (vinte e cinco reais) inteira e R$ 12,50 (doze reais e cinquenta centavos) meia entrada, com vendas 
antecipadas pela Sympla via site da Expocachaça www.expocachaca.com.br   
 
OBS: Nos dias do evento os ingressos serão vendidos nas bilheterias do evento no Expominas e no site. As 

bilheterias fecham uma hora antes do término do evento. 

 
Têm direito à meia entrada: (Leis Federais nº 12.933/2013 e 10.741/2003) 
- Estudantes, apresentando carteira estudantil, comprovante escolar e documento de identidade com foto. 
- Idosos de 60 a 64 anos. 
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Não pagam ingressos: (Leis Federais nº 12.933/2013 e 10.741/2003) 
- Menores de 12 anos acompanhados dos pais, mediante apresentação de documento de identificação oficial 
com foto.  
- Idosos com 65 anos ou mais, mediante apresentação de documento de identificação oficial com foto. 
 
Menores de 18 anos só entrarão no evento acompanhados dos pais e/ou responsáveis devidamente 
identificados por meio de documento com foto. 

 
AGENDA 
Esta agenda é um instrumento de orientação para o EXPOSITOR e um roteiro para um melhor desempenho. 
Esta seleção de atividades e tarefas é uma sugestão que representa apenas a preocupação da EMPRESA 
REALIZADORA na otimização dos resultados do EXPOSITOR da Feira. 
 

TAREFA: Coloque OK nas Tarefas resolvidas e acrescente algo que julgar necessário 

Leitura atenta do Manual 

Devolução dos Formulários Operacionais 

Definição dos produtos a serem expostos 

Confirmação do projeto de montagem do estande 

Definição do projeto de decoração 

Requisição dos serviços de energia 

Definição de equipe de trabalho durante a feira 

Treinamento de equipe 

Definição dos meios de transporte, hospedagem e alimentação, reserva de hotéis, pensão, etc 

Produção de material promocional e esquema de distribuição 

Seleção dos Produtos e Materiais a serem encaminhados para a Feira 

Embalagem do material para comercialização e para degustação 

Providências legais referentes ao transporte de Produtos (ICMS, etc) 

Providências legais relativas ao Ministério do Trabalho 

Embalagem do material a ser utilizado na decoração 

Encaminhamento à transportadora (quando for o caso) 

Notas Fiscais (talões) 

Contratação de Seguros 

Lista de Preços (etiquetar) 

Expedir Convites 
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ESTACIONAMENTO 
O Expominas terceiriza o estacionamento.  
Contato do estacionamento - Warley (31) 9 9578 1032 / (31) 9 8978 2780 

 Valores atualizados no dia 24/04/2019, podem sofrer alterações.  
Automóvel (carros e vans até 15 lugares) = R$ 10,00 a hora e R$ 50,00 a diária, 15mim de tolerância. 
Caminhão ou Ônibus = R$ 90,00 por 30 min ou permanecia mesmo valor, 30mim de tolerância. 
Moto = R$ 6,00 a hora e R$ 25,00 a diária, 15mim de tolerância. 

 Desconto especial para o Expositor: 
A Expocachaça fez parceria direto com o Expominas. 
Automóvel = R$ 30,00 a diária. 
Caminhão ou Ônibus = R$ 54,00 a diária. 
Moto = R$ 15,00 a diária 
Enviaremos circular/e-mail com as informações sobre como adquirir, prazo para resposta e forma de 
pagamento.  
 
PRIMEIROS SOCORROS 
Equipe de apoio médico em nosso Posto Médico, estará localizada em espaço estratégico e de fácil acesso e 
deslocamento, na entrada principal do evento, no mesmo piso da exposição e estará à disposição, nos 
horários compatíveis à montagem, realização e desmontagem, colocando à disposição do público visitante e 
expositores o serviço de remoção com ambulância e brigadistas. 
 
CUIDADOS ESPECIAIS 
Mantenham-se atentos aos seus objetos de valor e documentos. Recomendamos ao expositor que ao expor 
seus equipamentos eletrônicos, mantenha-os fixados aos displays por sistemas de cabos de fixação de 
segurança. Guarde documentos, bolsas e sacolas particulares dentro dos armários com chave evite levar 
bolsas pois na hora do grande movimento e aglomeração de pessoas fica difícil o controle. 
 
SEGUROS 
É recomendável que os expositores e montadoras providenciem APÓLICES DE SEGURO DE 
RESPONSABILIDADE CIVIL E RISCOS DIVERSOS: 

 O seguro deverá ser suficiente para cobrir prejuízos que vierem a ocorrer durante a montagem, 
funcionamento e desmontagem dos estandes, com móveis, produtos, equipamentos, pessoas e pavilhão. 

 A ausência da apólice ou a ineficácia da mesma na cobertura dos riscos mencionados, implicará 
responsabilidade total do EXPOSITOR e sua Montadora, perante da EMPRESA REALIZADORA, cabendo-lhe 
indenizar e recompor todos os danos. 

 A EMPRESA REALIZADORA não será responsável pelo ressarcimento de valores para cobertura de 
custos com os itens acima citados, em quaisquer eventualidades. 

 Durante a realização da feira, o EXPOSITOR deverá manter seus objetos e equipamentos de valor em 
local seguro e de acesso restrito, evitando assim, possíveis furtos. 
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SEGURANÇA 
A EMPRESA REALIZADORA manterá um serviço de segurança, 24 horas por dia, nas vias de circulação e nas 
portas de entradas, saída e emergência, durante todo o período de funcionamento do evento. A EMPRESA 
REALIZADORA não se responsabiliza pela segurança individual de cada estande, bem como de seus produtos 
e equipamentos em exposição. 
 
De acordo com notificação da Polícia Federal, todas as empresas promotoras e organizadoras de eventos 
estão terminantemente proibidas de credenciar pessoas que não estejam habilitadas e regulamentadas para 
os serviços de vigilância e segurança de stand.  
 
SITE DA EXPOCACHAÇA  
A Expocachaça e a BrasilBier 2019 possui  site na Internet www.expocachaca.com.br que os EXPOSITORES 
poderão atualizar-se das novidades, bem como no facebook/expocachaca e instagram @expocachaca e 
facebook /brasilbier e instagram @brasilbier que o expositor pode acessar para outras informações úteis à 
sua participação no evento e ajudar a replicar posts dos eventos, você pode, também, baixar este MANUAL 
DO EXPOSITOR entrando no site www.expocachaca.com.br e entrar na aba SEJA EXPOSITOR e baixar o 
arquivo. 
 
INTERNET  
Caso o expositor necessite de internet no estande (wifi) a contratação deverá ser feita pelo próprio expositor. 
O Expominas não disponibiliza este serviço, ele terceiriza com a empresa HBA Tecnologia, contato (31) 2551 
2500 / (31) 98899-2153. 
 
CORREIOS 
Caso necessite enviar correspondências para o seu estande durante o evento, remeta-as para o endereço 
abaixo, citando o nome de sua empresa, o número do estande e qual a feira que está participando. Endereço: 

 

EXPOMINAS – Pavilhões 2 e 3 
Av. Amazonas, 6200, Bairro Gameleira 
CEP 30.510-000 | Belo Horizonte – MG 

 
11. REMESSA DE MERCADORIAS | VENDAS 

É de responsabilidade exclusiva do EXPOSITOR cumprir as exigências legais relativas aos procedimentos para 
remessa de mercadorias, equipamentos, produtos, utensílios, etc. Segue abaixo os procedimentos fiscais 
informados pela Secretaria Regional da Fazenda: 
 
A) REMESSA DE MERCADORIAS PARA EXPOSIÇÃO AO PÚBLICO 
A remessa de mercadorias para exposição ao público será acobertada por Nota Fiscal modelo 1 (NF-1) ou 
DANFE (empresas que utilizam a Nota Fiscal Eletrônica (NF-e). A NF-1 ou NF-e de saída será emitida em nome 
da própria empresa expositora e com o endereço do local do evento.  
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EXPOMINAS – Pavilhões 2 e 3 
Av. Amazonas, 6200, Bairro Gameleira 
CEP 30.510-000 | Belo Horizonte – MG 

EVENTO: 29a. Expocachaça e 13a BrasilBier 

 
O ICMS fica suspenso na operação de remessa de mercadoria para exposição ou feira, devendo constar no 
campo “Informações Complementares” da NF-1 ou NF-e: “ICMS suspenso, nos termos do item 4, Anexo III, 
RICMS/02.” 
No campo “Informações Complementares” da NF-1 ou NF-e constará a seguinte observação: “Mercadorias 
destinadas à exposição (ou feira) xxx (informar evento), período de funcionamento: dd/mm/aa a dd/mm/aa. 
Nos campos “CFOP” e “Natureza da Operação” da NF-1 ou NF-e de remessa constará respectivamente, 
“5.914” e “Remessa para exposição (ou feira) ”. No caso de contribuinte de outro Estado o CFOP será 6.914.  
 

OBS: CONSULTE SEU CONTADOR PARA CONFIRMAR AS INFORMAÇÕES ACIMA. 

 
B) RETORNO DE MERCADORIA REMETIDA PARA EXPOSIÇÃO AO PÚBLICO 
O retorno de mercadorias remetidas para exposição ao público será acobertado por Nota Fiscal modelo 1(NF-
1) ou DANFE (empresas que utilizam NF-e). A NF-1 ou NF-e de entrada será emitida pela própria empresa 
expositora com endereço do estabelecimento de origem das mercadorias.  
O ICMS fica suspenso na operação de retorno de mercadoria de exposição ou feira, devendo constar no 
campo “Informações Complementares” da NF-1 ou NF-e: “ICMS suspenso, nos termos do item 5, Anexo III, 
RICMS/02”. 
Nos campos “CFOP” da NF-1 ou NF-e de retorno deverá constar, respectivamente, “1.914” e “Retorno de 
exposição (ou feira) ”. No caso de contribuinte de outro Estado o CFOP será 2.914. 
Ainda, no campo “Informações Complementares” da NF-1 ou NF-e de retorno deverá constar o número, a 
série, a data de emissão e o valor da NF-1 ou NF-e de remessa emitida pelo estabelecimento de origem (item 
1 acima). 
 
C) VENDA DE MERCADORIA REMETIDA PARA EXPOSIÇÃO AO PÚBLICO 
Na venda de mercadoria remetida para exposição ao público, o expositor emitirá nota fiscal em nome do 
destinatário, com destaque do imposto, mencionando o número, série, data e valor da nota fiscal originária 
e a observação de que a emissão se destina a regularizar a transmissão de propriedade. 
 
D) MERCADORIA REMETIDA PARA VENDA EM EXPOSIÇÃO OU FEIRA 
Para venda de mercadoria em exposição ou feira, o contribuinte observará os mesmos procedimentos 
previstos para venda fora do estabelecimento (vendedor ambulante): 
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D.1. CONTRIBUINTE MINEIRO 
 

 Emitir nota fiscal de saída em seu próprio nome, com destaque do imposto, que será usada para 
acobertar o transporte da mercadoria até o local do evento e para a escrituração do livro Registro de 
Saídas. 

 Nos campos “CFOP” e “Natureza da Operação” informar, respectivamente, “5.904” e “Remessa para 
venda fora do estabelecimento”. 

 Informar no campo “Informações Complementares” da nota fiscal acima os números das notas fiscais, 
ou dos formulários para impressão por Processamento Eletrônico de Dados (PED), encaminhadas para 
emissão no local do evento. No caso de emissão manual, encaminhar bloco de nota fiscal com 
numeração distinta, podendo usar uma seriação distinta. 

 O retorno de mercadorias não vendidas no local do evento será feito pela mesma nota fiscal de 
remessa, acompanhada das vias fixas das notas fiscais emitidas no local e dos formulários não usados. 

 Ao retornar ao estabelecimento, emitir nota fiscal complementar, se o valor das vendas for superior 
ao lançado na nota fiscal de remessa e/ou emitir nota fiscal de entrada para recuperar o imposto 
relativo a mercadoria não vendida ou vendida a valor inferior ao lançado na nota fiscal de remessa 
(este último procedimento não se aplica à empresa enquadrada no Simples Nacional). 

 
 
D.2. CONTRIBUINTE DE OUTRO ESTADO 
 

 Observar a legislação do Estado de origem. 
 Recolher o ICMS relativo às mercadorias remetidas para venda em Minas Gerais antes da entrada no 

território mineiro, utilizando o DAE (Documento de Arrecadação Estadual) eletrônico, emitido pela 
Internet (endereço abaixo). 

 Relativamente às mercadorias não vendidas no Estado, caberá pedido de restituição do ICMS pago 
antecipadamente. 

 Nos campos “CFOP” e “Natureza da Operação” informar, respectivamente, “6.904” e “Remessa para 
venda fora do estabelecimento”. 

 
E) OUTRAS INFORMAÇÕES 
Informe-se que, relativamente aos produtores rurais, a nota fiscal de remessa poderá acobertar o retorno 
das mercadorias. Para mais informações, acessar o endereço eletrônico www.fazenda.mg.gov.br, opção 
“Empresas”, “Legislação Tributária”, “RICMS” (Regulamento do ICMS) ou entrar em contato com a 
Administração Fazendária de seu município. 
 
F) LEGISLAÇÃO BÁSICA 
Regulamento do ICMS de Minas Gerais (RICMS/02); 

 Suspensão do ICMS nas remessas e retornos de mercadorias para exposições e feiras: RICMS/02, 
Anexo III, itens 4 e 5 c/c notas 3 e 4; 
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 Venda fora do estabelecimento: RICMS/02, Anexo IX, Parte 1, arts. 72 a 80. 
 
Superintendência Regional da Fazenda Belo Horizonte 
Av. Afonso Pena, 3892 – 11º andar – Cruzeiro – Belo Horizonte 
Telefone(s): (31) 3289-6921 / 3289-6922  
E-mail(s): srfbelohorizonte@fazenda.mg.gov.br 
 
Administração Fazendária de Belo Horizonte – 1 (AF/BH-1) 
Rua da Bahia, 1816 – Lourdes – Belo Horizonte MG CEP 30160-924 
Telefone(s): (31) 3217-6233 
E-mail(s): afbh1@fazenda.mg.gov.br 
 

OBS: CONSULTE SEU CONTADOR SOBRE ESSE ASSUNTO. 
 

12. DANOS AO PAVILHÃO DE EXPOSIÇÕES 

O contrato da EMPRESA REALIZADORA com o pavilhão, local de realização da feira, prevê o reembolso de 
danos causados às instalações do mesmo. A EMPRESA REALIZADORA se reserva ao direito de transferir custos 
aos expositores que causarem quaisquer tipos de danos, de acordo com as normas de utilização do pavilhão. 
 

13. LIMPEZA GERAL 
A EMPRESA REALIZADORA manterá um SERVIÇO DE LIMPEZA GERAL DO EVENTO durante o período integral 
de montagem, funcionamento e desmontagem. A empresa oficial de limpeza atuará nas áreas de circulação, 
administração e sanitários. 
O EXPOSITOR deverá cuidar da limpeza de seu estande, bem como de seus serviços de copa. O 
reabastecimento e a limpeza do estande deverão ocorrer fora do horário de funcionamento do evento, 
conforme orientações no quadro de horários do evento na página: 10 e 11 do Manual, e os detritos de cada 
estande deverão ser acondicionados em sacos plásticos e somente poderão ser colocados nas vias de 
circulação, após o encerramento das atividades do dia. 
 

14. FISCALIZAÇÃO TRABALHISTA 
Para toda e qualquer contratação de empresas prestadoras de serviços em geral: montadora, segurança, 
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. E deve ser 
informado à Secretaria do Evento para autorização de entrada. 
Alertamos que a Delegacia Regional do Trabalho implantou no ano de 1999, o serviço de fiscalização nas 
feiras e eventos, nos períodos de montagem, funcionamento e desmontagem. A Contratação de mão de obra 
direta deve obedecer ao disposto da legislação trabalhista, consulte o Departamento de Pessoal da sua 
empresa. 
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15. ATIVIDADES NOS LIMITES DO ESTANDE 

No intuito de preservar os direitos dos EXPOSITORES, a EMPRESA REALIZADORA poderá fazer cessar 
quaisquer atividades comerciais durante o evento, que venha provocar distúrbios ou aglomerações que 
prejudiquem o bom andamento do evento, principalmente aquelas que obstruam a circulação dos visitantes 
ou aquelas apresentações que venham a agredir a moral e os bons costumes. 
Qualquer elemento de montagem ou produto exposto deverá, obrigatoriamente, estar inteiramente contido 
nos limites de espaço do estande. Não serão permitidas invasões dos estandes vizinhos ou do espaço de 
circulação de público, inclusive espaço aéreo. 
 

16. SOM NOS ESTANDES 
 

É proibido o uso de sonorização mecânica e música nos estandes, devido as reiteradas reclamações dos 
expositores vizinhos, congestionamento dos corredores, impedindo a circulação dos visitantes e clientes e 
dos constantes problemas com o escritório de Arrecadação do ECAD. 

 
17. VENDA DE BEBIDAS ALCOÓLICAS A MENORES DE IDADE (LEIA COM ATENÇÃO) 

É terminantemente proibido por Lei comercializar, servir e oferecer bebidas alcoólicas a menores de 18 anos 
de idade. O evento poderá ter, ainda, a participação do Juizado da Infância e Juventude de modo a facilitar o 
controle e fiscalização da presença de menores de idade no evento, consumindo bebidas.  Cada estande tem 
que ter muito cuidado no fornecimento de bebidas para evitar o acesso de menores de idade às bebidas e 
ser responsabilizado criminalmente pela atitude, na dúvida não sirvam. No estande de cada expositor a 
empresa realizadora do evento vai colocar um cartazete advertindo sobre o assunto. 
Pode haver blitz da Delegacia da Infância e Juventude e punir os estandes que tenham ou estão vendendo 
bebidas alcoólicas para menores. 

18. NORMAS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM 

 FORMAS DE PARTICIPAÇÃO 
Mediante a locação por contrato de uma área sem montagem (área livre) em metros quadrados, o 
EXPOSITOR adquire o direito de participação do evento e/ou na aquisição de estande com montagem 
básica. 
 

 RESPONSABILIDADE DE MONTAGEM 
É de total responsabilidade do EXPOSITOR, ou da empresa por ele contratada, a montagem do seu estande. 
O EXPOSITOR deverá preencher o TERMO DE RESPONSABILIDADE SOBRE A MONTADORA CONTRATADA 
(Formulário 3), e enviar até a data de 15/05/2019 para os e-mails  financeiro@expocachaca.com.br, 
financeiro01@expocachaca.com.br e atendimento@expocachaca.com.br. 
 

 ESTANDE 
O estande é de uso exclusivo da razão social da empresa que assinou o contrato. O EXPOSITOR não poderá 
transferir, total ou parcialmente, quaisquer direitos ou responsabilidades assumidas com relação à EMPRESA 
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REALIZADORA, nem sublocar ou ceder qualquer parcela ou o total da área que lhe for destinada dentro da 
Feira, sob pena de ter o seu stand lacrado pela organização do evento, caso insista na ilegalidade. 
 

 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA ESTANDES 
Cada estande que optar pela montagem básica terá na parte superior, uma placa de identificação 
padronizada, com aplicação da logomarca. A logomarca deverá ser enviada pelo EXPOSITOR para os e-mails 
financeiro@expocachaca.com.br; financeiro01@expocachaca.com.br e atendimento@expocachaca.com.br. 

 
 

PRAZO: ATÉ O DIA 15/05/2019, IMPRETERIVELMENTE. 
Caso esta logomarca não seja enviada no prazo a testeira será confeccionada apenas com o nome da 

empresa expositora. 

 
 NORMAS PARA INÍCIO DA MONTAGEM 

Pré-condições para retirada dos crachás e início da montagem: 
Somente será liberada a área locada permitindo a montagem do estande, se todas as responsabilidades do 
contrato de locação da área e demais taxas de instalações e serviços estiverem quitadas, conforme requisitos 
relacionados a seguir: 

 Funcionários com crachá e uniformizados; 
 Projeto aprovado (precisa da aprovação da Expocachaça); 
 Termo de responsabilidade devidamente assinado pelo expositor (formulário 03); 
 Pagamento das taxas. 
 Pagamento da taxa da montadora externa (caso não seja a RBarros, que é a montadora oficial do 

evento)  
OBS: SERÁ EXPRESSAMENTE VEDADA A ENTRADA DA MONTADORA QUE NÃO CUMPRIR QUAISQUER DOS 

ITENS ACIMA. 

 
 CREDENCIAIS DA EMPRESA MONTADORA 

As credenciais da empresa montadora terão validade apenas para os períodos de montagem e desmontagem 
do evento. As montadoras que tiverem pessoal designado a dar manutenção aos estandes durante a 
realização do evento, deverão solicitar as credenciais de serviço.  
 

 TAXA DE MONTADORA EXTERNA 
Será cobrada da empresa MONTADORA que não seja a MONTADORA OFICIAL, a taxa de montagem 
correspondente ao período de montagem. Conforme formulário 2 que deverá ser enviado até o dia 
15/05/2018 para os e-mails financeiro@expocachaca.com.br; financeiro01@expocachaca.com.br e 
atendimento@expocachaca.com.br; 
 



 
 

 25

O valor da taxa de montagem é de R$ 25,00/m² (vinte e cinco reais por metro quadrado), que deverá ser pago 
mediante depósito bancário até dia 20/05/2019. Enviar comprovante para os e-mails 
financeiro@expocachaca.com.br e financeiro01@expocachaca.com.br. 
 
Dados bancário:  
MENDES COMÉRCIO E EVENTOS EIRELI 
CNPJ: 07.827.865/0001-75 
BANCO BRADESCO  
AGÊNCIA 6676  
C/C: 3912-8 
 
 

 OBRIGAÇÕES DOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA MONTADORA 
É obrigatório aos funcionários das MONTADORAS em todo o período do evento: 
 

 Usar 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; 
 Usar equipamentos de segurança individual, de acordo com as normas ABNT, quando necessários. 

 
 É obrigatório aos funcionários responsáveis pela MANUTENÇÃO dos estandes durante o evento, o uso 
de crachá do evento e uniforme da Montadora. 
 Os montadores que cometerem qualquer ato ou tomarem qualquer atitude incompatível com os 
objetivos do evento durante o período de manutenção terão suas credenciais apreendidas e sua montadora 
imediatamente informada, devendo a mesma providenciar a sua substituição. 
 

 PROJETOS 
O EXPOSITOR deverá submeter o projeto do estande à aprovação da organização do evento e deverá ser 
enviado até o dia 15/05/2019. O projeto do estande com medidas deverá conter planta baixa, perspectiva e 
elevação devidamente cotada, especificar dimensões, material utilizado, localização de pontos de água, 
energia elétrica e telefone. Deverá ser enviado a EXPOCACHAÇA exclusivamente para os e-mails: 
joseluciomferreira@gmail.com; financeiro@expocachaca.com.br ; financeiro01@expocachaca.com.br. 
Em caso de não aprovação do projeto pela EXPOCACHAÇA, o EXPOSITOR deverá proceder à sua adequação 
no prazo estabelecido, sob pena de ser excluído do evento sem direito de reembolso das quantias pagas ou 
de qualquer outra indenização. Todo projeto deverá vir acompanhado de ART, Anotação de 
Responsabilidade Técnica, preenchida e quitada. 
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 ESTANDES DE DOIS ANDARES 
Para estandes de dois andares deverá ser observada a estrutura do segundo andar, que deverá estar de 
acordo com as normas da ABNT, e deverá ser montada em ferro, com sapatas do mesmo material apoiadas 
diretamente sobre o piso do pavilhão até o limite de altura máxima de 5,50 metros.  
O piso do segundo andar deverá ser compatível com a carga estabelecida na planilha de cálculo de carga por 
metro quadrado. Não será permitida a utilização de painéis de vidro no segundo andar, devendo ser utilizados 
apenas materiais de acrílico, policarbonato ou material similar. 
O segundo andar somente poderá ser utilizado como sala de recepção ou reunião, não podendo, de forma 
alguma, ser aberto ao público ou servir como depósito, cabendo ao infrator responsabilidade direta sobre 
danos materiais ou pessoais que venha a provocar. 
Na subida ao pavimento superior deverá constar uma placa legível, em local visível, indicando a capacidade 
máxima de pessoas no segundo andar. A responsabilidade com relação à segurança do segundo pavimento 
será exclusivamente do expositor, estando o Promotor do Evento, isento de qualquer ônus. O expositor 
deverá, obrigatoriamente, contratar um seguro de responsabilidade civil para terceiros. 
Os projetos especiais de construção de stands de dois andares deverão ter anexados, além da ART de projeto 
e montagem, o demonstrativo do cálculo do engenheiro calculista, e a ART do calculista, assumindo a 
responsabilidade sobre os cálculos executados.  
 

 LIMITES DOS ESTANDES 
Para que os Expositores não se prejudiquem mutuamente e haja um equilíbrio estético, a altura limite dos 
estandes junto às paredes laterais de divisa deverá obedecer aos critérios abaixo: 
 

Expocachaça e BrasilBier 2018 
 

H1 = Altura junto às paredes 
laterais e de fundo 

H2 = Altura máxima junto às 
paredes laterais e de fundo 

com acabamento externo na 
cor branca, a partir de 2,90m 

H3 = Altura máxima dos 
estandes e Elementos 

Decorativos com recuos laterais 
e de fundo de 1,00m 

2,90m 5,50m 5,50m 

 
Em todos os casos em que os estandes ultrapassarem a medida padrão de 2,90m de altura, os EXPOSITORES, 
ou seus contratados, deverão dar acabamento na cor branca nas paredes voltadas para os estandes vizinhos, 
bem como deixá-las sem fios ou quaisquer outros materiais que prejudiquem o visual. 
 

 ELEMENTOS DECORATIVOS 
Os elementos decorativos deverão estar contidos na área do expositor dentro das regras de altura e limites 
dos estandes. Não será permitida a “invasão” de ruas e estandes vizinhos. Não será permitida a colocação, 
por parte dos expositores, de elementos móveis como balões no interior do pavilhão do Expominas.  
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 AR CONDICIONADO 
Para os estandes que possuírem aparelhos de ar condicionado, a montadora deverá providenciar um 
recipiente para o armazenamento da água proveniente dos mesmos e prestar a devida manutenção. Os 
aparelhos de ar condicionado deverão estar recuados para dentro da área do estande, não podendo invadir 
corredores, áreas de serviços ou outros estandes vizinhos. 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. É importante lembrar que a Expominas possui ar condicionado central em 
todos os Pavilhões. 
 

 PONTO HIDRÁULICO, ESGOTO E PONTO DE ENERGIA 
A montadora oficial do evento RBarros,  disponibiliza pontos de água, esgoto, tomada e pia. O EXPOSITOR 
que pretender utilizar alguns desses pontos no estande, deverá verificar a disponibilidade desse recurso junto 
à mesma. Caso seja possível, deverá utilizar o Formulário nº 5 para formalizar a solicitação. O custo de 
instalação de pia de R$ 400,00 (quatrocentos reais), ponto de água e deságue R$ 400,00 (quatrocentos reais), 
pia + ponto de deságue R$ 400,00 (quatrocentos reais) e tomada R$ 50,00 (cinquenta reais).   
O pagamento é direto com a montadora oficial do evento.  

RBARROS EQUIPAMENTOS PROMOCIONAIS EIRELI 
Tel.: (31) 3303-4500 / (31) 98454-1791 
Contato: Lena Rodrigues 
rbarros@rbarros.com.br, administrativo@rbarros.com.br 
Site: www.rbarros.com.br    
 

Precisamos ter o conhecimento do pedido efetuado na RBarros, o EXPOSITOR  deve enviar o formulário 05 
até dia 20/05/2019 junto com o comprovante de pagamento, para os e-mails: 
atendimento@expocachaca.com.br, financeiro@expocachaca.com e financeiro01@expocachaca.com .  
 

 TENSÕES NOMINAIS DISPONÍVEIS 
Tensões disponíveis:  220v / 60hz. Trifásico - 110v / 60hz. Trifásico 
A tensão 380v não é disponível, e caso seja necessário, o EXPOSITOR ou montadora deverá trazer 
transformador próprio. A quantidade de kvas necessários para o stand deverão ser informadas através dos 
Formulários nº 8 e 13 – Solicitação de Ponto de Energia Elétrica e Localização de Pontos. 
O ponto de entrada de energia elétrica será localizado na rede executada pela EMPRESA REALIZADORA. É 
responsabilidade do EXPOSITOR, ou empresa por ele contratada, a distribuição da instalação interna no 
estande. 
É obrigatório: 
1) Balancear as 3 (três) fases equilibrando as cargas do estande; 
2) Utilizar na entrada do estande, um disjunto tripolar (chave geral) baseado em cada carga utilizada no 
estande; 
3) Instalar sistema próprio de proteção das instalações elétricas para equipamentos especiais (Ex.: detectores 
de falta de fase, estabilizadores de voltagem) em seu estande visando não só proteger seus equipamentos 
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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 estande. 
 A EMPRESA REALIZADORA 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 
permanecer ligados durante a noite, recomendamos que seja providenciada uma instalação de rede de 
energia separada. 
 

 PONTO DE ENERGIA 
As instalações elétricas nos estandes deverão obedecer às diretrizes da NR. 5410/00 – Instalações Elétricas 
em Baixa Tensão particularmente quanto às características de cabos elétricos, dispositivos de proteção e 
seccionamento e de aterramento (quadros metálicos e proteção contra choques elétricos). Estas deverão ser 
indicadas e apresentadas, dentro das datas limites, à EMPRESA REALIZADORA do evento, pela planta baixa 
do estande. 
Os estandes que necessitarem de energização de seus produtos deverão ter pontos independentes entre a 
iluminação geral do estande e o funcionamento dos equipamentos em exposição. Estandes com áreas acima 
de 50m² ou que possuírem Vídeo Wall ou qualquer equipamento eletrônico que consuma considerável carga 
de energia, deverão ter SALA DE FORÇA com porta exclusiva, devendo haver LIVRE ACESSO à esta área. 
A pedido do EXPOSITOR, a EMPRESA REALIZADORA instalará um ponto de fornecimento de energia na área 
do expositor. Fica a cargo do EXPOSITOR e/ou de sua MONTADORA a distribuição elétrica dentro da área de 
seu estande. As instalações elétricas devem ser executadas com cabo PP. Será proibida qualquer tipo de 
instalações elétricas improvisadas. 
A corrente disponível é alternada com frequência de 60c/s, nas tensões de 127V monofásica. Não há 
necessidade de considerar o KVA/hora pois o custo de KVA refere-se ao consumo durante todo o período de 
realização do Evento (consumo mínimo de 0,08 KVA por m² + carga por equipamento solicitado em um ponto 
de 220V tensão especial, mínimo de 1KVA).  
Qualquer excesso de consumo de energia que o expositor não informar durante a realização da Feira será 
cobrado pela EMPRESA REALIZADORA, à razão da taxa específica, com acréscimo de 25% de multa. Instalação 
especial com tensão de 380V deve conter obrigatoriamente ponto especial. Poderão ser também fornecidas 
em número ilimitado. As consultas devem ser dirigidas à EMPRESA REALIZADORA. 
Valor cobrado por KVA R$ 150,00, o pagamento deve ser realizado até dia 20/05/2019.  
 
 

TABELA PARA CÁLCULO DE ENERGIA ELÉTRICA 
EQUIPAMENTO QUANTIDADE DE KVA 

Aparelho de ar condicionado 7 000 BTU´s 1,85 
Aparelho de ar condicionado 10 000 BTU´s 2,25 
Aparelho de ar condicionado 15 000 BTU´s 2,75 
Aparelho de ar condicionado 18 000 BTU´s 3,20 
Cafeteira elétrica 0,30 
Canhão de luz 300 Watts 0,30 
Canhão de luz 500 Watts 0,30 
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Canhão de luz 1 000 Watts 0,50 
Circulador de ar 1,00 
Forno Micro 0,15 
Freezer 0,50 
Geladeira tipo Frigobar 0,50 
Geladeira residencial 0,30 
Impressora Linha PC 0,50 
Lâmpada incandescente 100W 0,20 
Lâmpada incandescente 150W 0,10 
Lâmpada Fluorescente 20W 0,15 
Lâmpada Fluorescente 40W 0,03 
Laser 0,05 
Micro computador c/monitor 0,35 
Microondas Residência 1,50 
Microondas Industrial 1,50 
Néon por metro 3,00 
Televisor 0,03 
Ventilador Grande 0,25 
Vídeo Cassete 0,30 
Vídeo Wall 9 TV 29 Pol. 12,50 
Chopeiras  10 kva 10,00 

 
 PAVILHÃO | NORMAS DE UTILIZAÇÃO 

São vedadas quaisquer construções (pisos, paredes, etc.) em alvenaria ou similares, sem prévia consulta com 
a EMPRESA REALIZADORA. É vedado apoiar, amarrar, colar, furar, pintar ou pendurar qualquer componente 
do estande nas paredes, pilares e demais elementos estruturais do Pavilhão de Exposições. 
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, a EMPRESA REALIZADORA irá 
repassar o custo do reparo ao EXPOSITOR. 
 

 EQUIPAMENTOS PESADOS 
O EXPOSITOR que necessitar 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, deverá enviar a solicitação para os e-mails atendimento@expocachaca.com.br e 
financeiro01@expocachaca.com.br até o dia 15/05/2019. 
 

 HORÁRIO DE REABASTECIMENTO DOS ESTANDES – DEPÓSITO DOS EXPOSITORES  
Durante o período de funcionamento, os portadores de credenciais de Expositores e Serviço terão acesso ao 
Pavilhão de Exposições conforme informado no Calendário de Funcionamento, para abastecimento do 
estande (material promocional; bebidas; etc.). Por questões de segurança, é terminantemente proibida de 
passagem de carrinhos pelos corredores durante o horário de visitação do evento. 
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Horários que de atendimento nos depósitos de cerveja e cachaça: 
04/06 – de 10hs00 as 18hs00   
05/06 – de 08hs00 as 24hs00  
06,07 e 08/06 – de 09hs00 as 24hs00 
09/06 – de 09hs00 as 23hs00   
 
Obs: esses depósitos estão disponíveis para guardarem outros itens. É indispensável a entrega do formulário 
09 (deve ficar uma via com o expositor e uma com o estoquista).  
 

 OPERAÇÃO DO ESTANDE 
Durante todo o período de funcionamento do evento (incluindo abastecimento, limpeza, desmontagem, 
etc.), o EXPOSITOR deverá manter pelo menos um funcionário em seu estande, capaz de atender e prestar 
informações ao público, bem como garantindo a segurança do stand. 
 

 LIMPEZA DO ESTANDE NO PERÍODO DE REALIZAÇÃO  
O trabalho de limpeza dos estandes será de responsabilidade do EXPOSITOR. Todo material resultante desta 
limpeza deverá ser recolhido, acondicionado em sacos plásticos e direcionado para as vias de circulação para 
posterior recolhimento da equipe de limpeza da EMPRESA REALIZADORA, conforme calendário de 
funcionamento. 
 

 DESMONTAGEM DOS ESTANDES – EXPOSITOR  
É de responsabilidade do EXPOSITOR retirar seus produtos e equipamentos expostos no prazo estipulado. 
Recomendamos que logo após o encerramento do evento e a saída do público, sejam retirados todos os 
mostruários e objetos de valor (TV, DVD, aparelhos de som, microcomputadores, etc.), bem como objetos de 
pequeno porte, evitando assim, roubos, furtos, avarias, extravios, etc. Sugerimos que mantenham um 
responsável no estande até o término da retirada do mesmo. Esta liberada a retirada no dia 09 de junho a 
partir das 22h00, dia 10 de junho de 8h00 as 10h00. Após as 10hs00 será autuado. Como estaremos em fase 
de desmontagem, com muitos funcionário de várias montadoras, não há como cuidar de objetos, utensílios 
etc...deixados no pavilhão. 
 
Data e horário da desmontagem para as montadoras: 
 

Dia 10/06/2019 Das 08h00 às 24h00 
 
Após estas datas, a EMPRESA REALIZADORA se reserva no direito de desmontar os estandes, sem 
responsabilizar-se por perdas e danos ou pela guarda de materiais de terceiros. 
Caso a EMPRESA REALIZADORA for autuada pelo Expominas por culpa da não desmontagem dentro do prazo 
estipulado, a multa será de responsabilidade do Expositor/Montadora.  
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19. NORMAS DE SEGURANÇA 

 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 às pessoas, estandes 
vizinhos e ao pavilhão. 
 

 INSTALAÇÕES ESPECIAIS 
Equipamentos cuja especificação apresente qualquer tipo de risco para o público, para as instalações dos 
estandes e ao Pavilhão de Exposição, deverão ser instalados observando-se as normas de segurança. É do 
EXPOSITOR a total responsabilidade pelos equipamentos e instalações. 
 

 EXTINTORES DE INCÊNDIO 
É obrigatório manter no estande ao menos um extintor de incêndio em perfeitas condições de operação, 
obedecendo às normas da ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas, sendo: 
Deverá ser instalado 01 (um) extintor de incêndio pó químico e/ou 6 kg de CO2 a cada 25m²; 
Os extintores deverão ser colocados em locais visíveis, desobstruídos e com a devida sinalização; 
Estandes com mezanino deverão distribuir os extintores nos dois pavimentos. 
 

 LUZES DE EMERGÊNCIA 
Todos os estandes com área montada a partir de 25m² deverão instalar 01 (um) bloco autônomo de Luz de 
Emergência em local que ilumine o caminho de saída do estande (preferencialmente na recepção do mesmo).  
Os estandes com mezanino deverão instalar 02 (dois) blocos autônomos de Luz de Emergência, sendo 01 
(um) no pavimento superior de 01 (um) no pavimento térreo. 
 

 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 de feira. 
Fogões, chapas, grelhas, churrasqueiras e fornos deverão ser elétricos, é expressamente proibido o uso de 
botijões de gás. 

20. FORMULÁRIOS 

 Todas as solicitações deverão ser encaminhadas através do respectivo Formulário Operacional, 
devidamente preenchido, em duas vias, e remetendo somente uma via, por e-mail informados nos próprios 
formulários para os e-mails já citados, observando-se rigorosamente os prazos limites estabelecidos.  
A EMPRESA REALIZADORA se exime da responsabilidade de autorizar ou confirmar as solicitações que lhe 
forem enviadas posteriormente à data estipulada. 
 

 RESPONSABILIDADES DO EXPOSITOR 
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Somando-se a os já mencionados neste Manual e as contidas no contrato de locação de área e prestação de 
serviços, são responsabilidades do EXPOSITOR: 

 Ocupar a área locada no evento na data estipulada neste Manual; 
 Participar do evento durante todo o seu período, mantendo o estande em perfeitas condições de 

funcionamento, desde a abertura até o encerramento do evento; 
 Manter o material exposto, bem como a decoração do estande sem retirá-los antes do encerramento 

do evento; 
 Responsabilizar-se pela limpeza e segurança do seu estande durante o período de realização do 

evento, as cozinhas dos restaurantes deverão ser entregues limpas e em perfeitas condições de uso; 
 Tomar conhecimento e dar conhecimento a todos os envolvidos – funcionários e prestadores de 

serviços – em sua participação, das normas contidas nesse Manual do Expositor; 
 Liquidar os pagamentos referentes a sua participação no evento, nos prazos contratados;  
 Manter a EMPRESA REALIZADORA informada sobre eventuais alterações sofridas na empresa 

expositora, tais como: razão social, endereço, telefone, e-mail, diretoria, etc.; 
 Respeitar os prazos estipulados para envio dos formulários do Manual do Expositor; 
 O EXPOSITOR é responsável por qualquer perda, dano, roubo, furto, extravio, avaria ou destruição 

provocados por terceiros referentes a bens e pessoas, na área do expositor, durante todo o período 
do evento. 
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FORMULÁRIO 1 | EXPOCACHAÇA E BRASILBIER 

CREDENCIAIS DO EXPOSITOR 
 

Enviar até 15/05/2019 para os e-mails 
atendimento@financeiro@expocachaca.com.br; financeiro@expocachaca.com.br e 

financeiro01@expocachaca.com.br  
 
Razão Social da Empresa: __________________________________________________________ 
 
Nome da empresa nas credenciais: __________________________________________________ 
 
Serão oferecidas credenciais de expositor de acordo com a área adquirida, não sendo permitido a inclusão de convidados, 
sujeitando-se o expositor a multa caso isto ocorra. Para os que irão trabalhar no estande serão fornecidas conforme tabela abaixo: 

Área ocupada Número de Credenciais 
Até 09 m² 4 crachás 

De 10 a 15 m² 8 crachás 
De 16 a 30 m² 10 crachás 
De 31 a 50 m² 12 crachás 

Acima de 51 m² 15 crachás 
 

Favor preencher em letra legível 
NOME  Nº IDENTIDADE 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Se necessário, faça cópia desse formulário. 
Responsável pela solicitação 

Razão Social/Nome fantasia:   
Nome do Responsável:   
Telefone(s):   
E-mail(s):   
Data:   
Assinatura:   
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FORMULÁRIO 2 | EXPOCACHAÇA E BRASILBIER 
CREDENCIAMENTO DE MONTADORA EXTERNA 

 
Enviar até 15/05/2019 para os e-mails 

atendimento@financeiro@expocachaca.com.br; financeiro@expocachaca.com.br e 
financeiro01@expocachaca.com.br  

  
Ao  
Organizador da Expocachaça 
 
Solicitamos o credenciamento da Montadora: 
 
Montadora: ______________________________________________________________________ 
 
Endereço: _______________________________________________________________________ 
 
CNPJ: ___________________________________________________________________________ 
 
Telefone/Fax: ____________________________________________________________________ 
 
E-mail: __________________________________________________________________________ 
 
Nome do Responsável: _____________________________________________________________ 
 
Valor a pagar: R$ 20,00 X ______ m² = R$ ___________. 
 
Esta empresa foi por nós contratada para realizar os serviços de montagem, decoração, manutenção e desmontagem de nosso 
estande na Expocachaça. 
 
Declaramos que temos ciência de que ao credenciar a empresa acima citada, somos corresponsáveis por quaisquer eventualidades 
ocasionadas por parte da mesma. 
 
Estamos cientes também, que devemos repassar à nossa Montadora, todas as normas de montagem contidas neste Manual do 
Expositor. 
 
Nos responsabilizamos pelo depósito bancário do valor acima estando ciente que a área para montagem será liberada somente 
após apresentação do comprovante de depósito. 
 

Responsável pela solicitação 
Razão Social/Nome fantasia:   
Nome do Responsável:   
Telefone(s):   
E-mail(s):   
Data:   
Assinatura:   
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FORMULÁRIO 3 | EXPOCACHAÇA E BRASILBIER 
TERMO DE RESPONSABILIDADE DA MONTADORA 

 
Enviar até 15/05/2019 para os e-mails 

atendimento@financeiro@expocachaca.com.br; financeiro@expocachaca.com.br e 
financeiro01@expocachaca.com.br  

Ao  
Organizador da Expocachaça e Brasilbier 
 
 
A Montadora: ________________________________________________________________________________________ 
 
Declara estar ciente e assume total responsabilidade sobre funcionários, veículos e materiais que serão utilizados durante os 
trabalhos de montagem, decoração, multa caso não efetue a desmontagem dentro do prazo, manutenção e desmontagem do 
estande da empresa abaixo relacionada, na Expocachaça. 
 
Empresa expositora: __________________________________________________________________________________ 
 
Estande nº __________________ com _____________m2 
 
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, estando absolutamente de acordo com as instruções e regras contidas 
nas informações e normas estabelecidas no Manual do Expositor, tendo sido lido, compreendido e aceito, concordando com 
penalidades que serão aplicadas através de multas na falta de cumprimento de qualquer das normas. 
 
Sem apresentação desse Formulário devidamente preenchido, assinado e carimbado pela Montadora, a 

mesma não terá acesso à área que irá realizar seus trabalhos de montagem, mesmo que já tenha 
apresentado o projeto e acertado as taxas. 

 
Nome legível do responsável pela 
Montadora:    
Assinatura do responsável pela 
Montadora:    

Telefone/Fax:  
  

E-mail:  
  

Data:  
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FORMULÁRIO 4 | EXPOCACHAÇA E BRASILBIER 

SOLICITAÇÃO DE CRACHÁ DE MONTADORA 
 

Enviar até 15/05/2019 para os e-mails 
atendimento@financeiro@expocachaca.com.br; financeiro@expocachaca.com.br e 

financeiro01@expocachaca.com.br  
 
 
Nome da Montadora: ________________________________________________________________ 
 
Nome da empresa nos crachás: _______________________________________________________ 
 

NOME (Máximo de 16 dígitos) Nº IDENTIDADE 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 
Nome legível do responsável pela Montadora: ____________________________________________ 
 
Assinatura do responsável pela Montadora: ______________________________________________ 
 
Telefone/Fax: ________________________  E-mail: _______________________________________ 
 
Data: _______ / ___________ / ___________ 
 

Responsável pela solicitação 
Razão Social/Nome fantasia: 
Nome do Responsável: 
Tel.:                                                         E-mail: 
Data:                                     Assinatura: 
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FORMULÁRIO 5 | EXPOCACHAÇA E BRASILBIER 

SOLICITAÇÃO DE PONTO DE ÁGUA / ESGOTO / PIA 
 

Enviar até 20/05/2019 para os e-mails 
atendimento@financeiro@expocachaca.com.br; financeiro@expocachaca.com.br e 

financeiro01@expocachaca.com.br  
. 

 
Solicitamos a instalação do ponto de: 
 

DESCRIÇÃO  VALOR UNITÁRIO TOTAL R$ 
PIA  R$ 400,00  
PONTO DE ÁGUA E DESÁGUE R$ 400,00  
PIA + PONTO DE ÁGUA E DESÁGUE R$ 800,00  
TOMADA   R$ 50,00  

 
O EXPOSITOR que pretende utilizar ponto hidráulico, esgoto, pia no estande deverá verificar a disponibilidade desse recurso junto 
a montadora oficial RBarros. 
Este formulário deve ser enviado para EXPOCACHAÇA juntamente com o comprovante de pagamento. 
O custo acima das instalações é feito diretamente para RBarros, montadora oficial do evento.  

 
Tel.: (31) 3303-4500 / (31) 98454-1791 
Contato: Lena Rodrigues 
rbarros@rbarros.com.br, administrativo@rbarros.com.br 
Site: www.rbarros.com.br    

 
 
ATENÇÃO:  
- Expositor que estiver inadimplente será impedido de proceder a montagem de seu estande. 
 
 

Responsável pela solicitação 
Razão Social/Nome fantasia: 
Nome do Responsável: 
Tel.:                                                         E-mail: 
Data:                                     Assinatura: 
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FORMULÁRIO 6 | EXPOCACHAÇA E BRASILBIER 

PAGAMENTO DE KVA 
 

Enviar até 20/05/2019 para os e-mails 
atendimento@financeiro@expocachaca.com.br; financeiro@expocachaca.com.br e 

financeiro01@expocachaca.com.br 
 

QUANTIDADE DE KVAs VALOR UNITÁRIO TOTAL R$ 

  R$ 150,00   

      

  Total à Pagar R$  
 
No contrato de aquisição do espaço/estande, consta o valor que foi pago de KVA. Caso tenha excedente ou não tenha sido 
cobrado, deve ser preenchido este formulário.  
 

Os estandes que utilizarem equipamentos como chapa, geladeira, micro-ondas, chopeiras e demais equipamentos.  Atrás do 
equipamento consta a etiqueta informando o KVA, caso ultrapasse o valor pago no contrato, deve ser providenciado o pagamento 
do excedente até dia 20/05, enviando o comprovante de pagamento junto com este formulário.   

A carga elétrica disponível no pavilhão é 110v e 220v trifásico. Todas as interligações feitas com a rede primária de alimentação 
serão realizadas somente pela equipe técnica contratada pela PROMOTORA, que fará a instalação do ponto de energia dentro da 
área do estande.  
Caberá a cada EXPOSITOR complementar a instalação e distribuição elétrica no estande provendo a entrada de energia com 
disjuntores e chave geral com proteção compatível à solicitação de energia elétrica, em quadros de chapas metálicos com porta 
fixados em local de livre acesso da equipe de manutenção da PROMOTORA, mesmo fora do horário de funcionamento do evento.  
Não poderá ser ligada à rede elétrica carga superior à alocada ao estande.  
 
ATENÇÃO:  
- Colar neste formulário o comprovante de depósito efetuado no Banco:  
Dados bancário:  
 
MENDES COMÉRCIO E EVENTOS LTDA 
CNPJ 07.827.865/0001-75 
 
Bradesco /Agência: 6676 /CONTA CORRENTE: 3912-8 
 
- Expositor que estiver inadimplente será impedido de proceder a montagem de seu stand. 
 

Responsável pela solicitação 

Razão Social/Nome fantasia:   
Nome do Responsável:   
Telefone(s):   
E-mail(s):   
Data:   
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Assinatura:   
 

FORMULÁRIO 7 | EXPOCACHAÇA E BRASILBIER 
CREDENCIAMENTO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS 

 
Enviar até 15/05/2019 para os e-mails 

atendimento@financeiro@expocachaca.com.br; financeiro@expocachaca.com.br e 
financeiro01@expocachaca.com.br 

 
 
Esse formulário deverá ser preenchido para serviços de empresas terceirizadas como recepcionistas, montadora externa, 
limpeza, buffet, etc.   
 
Ao 
Organizador da Expocachaça 
Solicitamos o credenciamento para a empresa abaixo que prestará serviços em nosso estande. 
 
Nome da Empresa: ___________________________________________________________________________________ 
 
Endereço: ___________________________________________________________________________________________ 
 
Telefone/Fax: _______________________________________________________________________________________ 
 
E-mail: _____________________________________________________________________________________________ 
 
Nome do Responsável: ________________________________________________________________________________ 
 
Nome do(s) funcionários(s): ____________________________________________________________________________ 
 
Esta empresa foi por nós contratada para realizar os serviços em nosso estande na Expocachaça. 
Declaramos estar cientes que, ao credenciar a empresa acima citada, somos corresponsáveis por quaisquer eventualidades 
ocasionadas por parte da mesma.  
A empresa contratada deverá enviar relação em papel timbrado, constando nomes e cargos dos funcionários. 
 

Responsável pela solicitação 

Razão Social/Nome fantasia:   
Nome do Responsável:   
Telefone(s):   
E-mail(s):   
Data:   
Assinatura:   
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FORMULÁRIO 8 | EXPOCACHAÇA E BRASILBIER 
UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PESADOS 

 
Enviar até 15/05/2019 para os e-mails 

atendimento@financeiro@expocachaca.com.br; financeiro@expocachaca.com.br e 
financeiro01@expocachaca.com.br. 

 
Razão Social da Empresa:  
 
_______________________________________________________________________ 
 
 
Comunicamos que necessitaremos de movimentação e instalação de equipamentos de grande porte ou de grandes dimensões, 
que requerem movimentação de guinchos. 
 
Estamos cientes que o Promotor irá disponibilizar o CAMINHÃO MUNCK no dia 07/06/2018 entre 09h00 e 18h00, 
IMPRETERIVELMENTE. A contratação e custo do CAMINHÃO MUNCK no dia 07/06/2018 nos horários acima definidos será sem 
ônus para o expositor bem como no dia 11/06/2018 para desmontagem, no horário de 8:00 às 18:00 horas. Qualquer necessidade 
diferente será por conta do Expositor. 
 

 
Responsável pela solicitação 

Razão Social/Nome fantasia:   
Nome do Responsável:   
Telefone(s):   
E-mail(s):   
Data:   
Assinatura:   
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FORMULÁRIO 9 | EXPOCACHAÇA E BRASIBIER 
DEPÓSITO DOS EXPOSITORES  

 
REGISTRO DE ENTRADA E SAÍDA DE MATERIAL   

 
Deve ser preenchido em duas vias. Uma das vias fica com o estoquista a outra com o Expositor.  
Só poderá ser efetuada a retirada da mercadoria mediante a via do Expositor.  
  
 

QUANTIDADE DISCRIMINAÇÃO DOS MATERIAIS NOTA FISCAL Nº 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 
Obs: Esse formulário não tem valor fiscal e não implica em responsabilidade sobre o material. 

 
Responsável pela solicitação 

Razão Social/Nome fantasia:   
Nome do Responsável:   
Telefone(s):   
E-mail(s):   
Data:   
Assinatura:   
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21. PROGRAMAÇÃO DE SHOWS 
 

 

22 ANOS DE EXPOCACHAÇA 
 

29ª EDIÇÃO EXPOCACHAÇA e 13a EDIÇÃO BRASILBIER 

06 a 09 de junho de 2019 
DATA DIA DA SEMANA HORÁRIO SHOW 

 
06/06/2019 

 
Quinta-Feira 

18h00 às 19h00 
19h30 às 21h00 
21h30 às 23h00 

Som Mecânico 
Raquel Lídia – Sertanejo  

The Show Must Go On – Queen Reviving – Cover 
Queen 

 
07/06/2019 

 
Sexta-Feira 

 

17h30 às 19h00 
19h30 às 21h00 
21h30 às 23h00 

Banda King Kombi – Rock  
U2 Latin American – U2 Cover  

Aggeu Marques & The Yesterdays – Cover Beatles 

 
08/06/2019 

 
Sábado 

17h30 às 19h00 
19h30 às 21h00 
21h30 às 23h00 

Banda Legião II – Cover Legião Urbana  
Ideologia Cazuza Cover  

Roberto Seixas & Banda Metamorfose Ambulante
Cover Raul Seixas 

 
09/06/2019 

 
Domingo 

16h00 às 17h00 
17h30 às 19h00 
19h30 às 21h00 

Chevette Hatch – Anos 80 
Tim Maia Cover  

Beto & Breno – Sertanejo  

 
HORÁRIO DO EVENTO 

Quinta-feira, Sexta-feira e Sábado | 12h00 às 24h00 
Domingo | 12h00 às 22h00 

 

22. HOTEL OFICIAL DA FEIRA | Intercity 
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Localizado a 6 quarteirões do Expominas, o hotel lhe recebe de braços abertos. 

Av. Amazonas , 7702 | Belo Horizonte – MG | CEP 30510-000 
Reservas pelo intercityhoteis.com.br 
Central de Reservas: (031) 3307-5800 / (031) 3307-5802 

 
PREÇOS ACORDADOS DA DIÁRIA PARA OS PARTICIPANTES DA EXPOCACHAÇA 
 

06 a 09 de junho de 2019   

Acomodação 
Tarifa Normal Referencial Tarifa Especial Expocachaça  

Individual Duplo Individual Duplo 

STANDARD R$ 309,00 R$ 349,00 R$ 169,00 R$ 189,00 

LUXO  R$ 349,00 R$ 389,00 R$ 209,00 R$ 229,00 

 
*os valores poderão sofrer alterações. Favor consultar diretamente o hotel para confirmar os valores 
 
 
Condições tarifárias: 
 Tarifas e condições válidas para 19ª Edição Expocachaça - 2019; 
 Os valores constantes do quadro se referem à diária e devem ser multiplicados pelo número dias e de apartamentos 
bloqueados; 
 Café da manhã cortesia (quando servido no restaurante); 
 Em caso no-show ref. as reservas, será cobrado o período e quantidade integral mencionada no contrato; 
 Check-in às 12h00 / Check-out às 12h00; 
 Acrescer 5% ISS, sobre o valor das diárias; 
 As tarifas informadas são NET; 
 Taxa de entrega de brindes nos aptos de R$ 5,00; 
 
Tipo de Pensão necessária: 
(X)  Pensão: Café da manhã; 
 
Horário dos Serviços de Alimentos e Bebidas: 
Café da manhã: servido de segunda à sexta feira das 6h às 10h, e de sexta a domingo das 6h00 às 10h30; 
 
As reservas são efetuadas diretamente no hotel. 
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23. DEGUSTAÇÃO ÀS CEGAS – CONCURSO DA CACHAÇA  
8ª AVALIAÇÃO COM DEGUSTAÇÃO ÀS CEGAS DE CACHAÇAS DOS EXPOSITORES PARTICIPANTES DA 28ª EXPOCACHAÇA 

OBJETIVOS 
 Estimular a produção de cachaça de qualidade; 
 Criar um referencial de qualidade para os mercados internos e externos valorizando, a cachaça como produto nobre; 
 Dar a conhecer aos consumidores e comerciantes em geral, os tipos de cachaças e suas características, produzidas em 

Minas Gerais e em outros estados produtores; 
 Permitir a elevação do nível técnico/científico dos produtores e jurados participantes, estimulando a melhoria tecnológica 

do setor de cachaça; 
 Contribuir para a promoção, divulgação e expansão da comercialização e consumo da cachaça e sua cultura como Bebida 

nacional do Brasil e Patrimônio Cultural de Minas Gerais. 
 
SOBRE A AVALIAÇÃO: 
8ª AVALIAÇÃO COM DEGUSTAÇÃO ÀS CEGAS E CLASSIFICAÇÃO DAS CACHAÇAS, BEBIDAS MISTAS E OUTROS 
DESTILADOS, DOS EXPOSITORES DA 29ª EDIÇÃO COMEMORATIVA DOS 22 ANOS DA EXPOCACHAÇA. 

 Como sempre,  de forma democrática e transparente, por profissionais altamente qualificados e treinados para a função 

e coordenados por Lorena Simão do LABM-Laboratório Amazile Maia, por Renato Frascino, coordenador de vários 

concursos de bebidas no Brasil técnico sensorial de bebidas e alimentos desde 1977 e Renato Costa, Presidente da ABS-

Associação Brasileira de Sommelieres do Brasil – MG, com o objetivo central de avaliar a evolução e a qualidade dos 

produtos das diversas regiões produtoras de cachaça do Brasil presentes no evento, sob o ponto de vista sensorial e 

organoléptico, sinalizando para o mercado brasileiro e internacional o alto nível da produção de nossa bebida nacional 

em suas diversas categorias e apresentações, dentro da maior e mais importante Feira da cadeia produtiva da Cachaça do 

mundo, apresentando uma fotografia do momento da cachaça brasileira. 

 Os produtores terão a oportunidade de inscreverem seus produtos em 9 (nove) Categorias, com um Limite de 2 (três) 

amostras por produtor.  As Inscrições custam R$ 200,00 por amostras e se destinam a remunerar os Coordenadores e 

Jurados, confeccionar os Certificados  e montar a estrutura do local do Concurso, dentro da Expocachaça e atender às 

necessidades do Concurso de forma que ele ocorra com sucesso.  Este ano teremos uma surpresa para os participantes. 

 Esse Concurso é importante como referencial de mercado em relação à qualidade dos produtos dos 20 estados que 

participam do evento. 

CATEGORIAS PARA INSCRIÇÃO NO CONCURSO 
 Cada produtor poderá inscrever até 2 (duas) bebidas, entre as 09 (nove) categorias distintas. 
 Haverá cobrança de uma taxa de R$ 200,00 (duzentos reais), por amostra . O pagamento deverá ser realizado até dia 

20/05/2019, através de depósito bancário.   
 ATENÇÃO: As amostras deverão estar devidamente registradas e rotuladas, de acordo com os critérios do Ministério da 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA, definidos na legislação brasileira vigente. 
 As amostras serão recolhidas da Quinta-feira, dia 06 de junho, na Feira , de 13h00 às 18h00 horas, nos estandes dos 

Expositores : Fiquem atentos. Não receberemos amostras pelo Correio.  
 Serão premiadas 30% dos melhores pontuados em cada categoria. 
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 Junto da FICHA DE INSCRIÇÃO que segue anexa, tem uma DECLARAÇÃO DE VERACIDADE a respeito das informações 
prestadas pelo expositor na FICHA DE INSCRIÇÃO. 

 Serão distribuídos para os Produtores Classificados nas categorias indicadas abaixo e na Ficha de Inscrição anexa: 

1) Certificado onde consta a Classificação. 
2) Os selos : Ouro, Duplo OURO , Prata e Bronze 
3) Em cada Categoria: a cachaça que obtiver a maior pontuação na categoria receberá um Certificado informando sobre a 
Conquista; 
4) A cachaça que obtiver a maior pontuação Geral, entre todas as Categorias, menos os Outros Destilados ou BEBIDAS 
ALCOÓLICAS POR MISTURA, COM CACHAÇA produzidos no Brasil, receberá a medalha Duplo Ouro. 
 
CATEGORIAS:  
1 - BRANCA PURA (INOX OU INERTE). 
2 - DESCANSADA EM MADEIRA (SEM INTERFERÊNCIA NA COR). 

3 – ARMAZENADA OU ENVELHECIDA EM CARVALHO FRANCÊS. 
4 - ARMAZENADA OU ENVELHECIDA EM CARVALHO AMERICANO. 
5 - ARMAZENADA OU ENVELHECIDA EM MADEIRAS BRASILEIRAS. 

6 - EXTRA PREMIUM E ARMAZENADAS ACIMA DE 3 ANOS. 
7 - BEBIDAS ALCOÓLICAS POR MISTURA, COM CACHAÇA. 
8 - BLENDS DE MADEIRAS, SEM INDICAÇÃO DE PROPORÇÃO. 

9 - OUTROS DESTILADOS PRODUZIDOS NO BRASIL. 

24. MÁQUINAS DE CARTÃO PARA A FEIRA 

A recomendação da Feira é que cada expositor traga a sua máquina de cartão, para evitar problemas. Vamos 
enviar circular com indicação.  

25. PROGRAMAÇÃO DE PALESTRAS | SEMINÁRIO  

Estamos providenciando via ABCA - Academia Brasileira da Cachaça de Alambique, a programação de 
palestras e outras atividades do auditório 02 do evento.  
Programação será enviada por e-mail e disponibilizada no site www.expocachaca.com.br . 
 

23 ANOS DA EXPOCACHAÇA: 30a. Edição e 14a. Edição da BrasilBier  
 
Por último, lembramos que no domingo, último dia de Feira, a organização da 29a Expocachaça e 13ª 
BrasilBier estará lançando a 30a Edição da Expocachaça e 14a Brasilbier, a ser realizada em 2019. Mais uma 
edição da MAIOR VITRINE DA CADEIA PRODUTIVA DA CACHAÇA com um evento paralelo da cerveja 
artesanal, a BrasilBier. Àqueles que optarem por permanecer nos mesmos espaço ou outro podem adquirir 
os estandes parcelando em 11 prestações (considerando que o estande deve estar quitado antes do evento 
de 2020). Depois de domingo, aqueles que não se manifestarem, terão seus espaços disponibilizados para 
venda, basta encaminhar solicitação, para o e-mail financeiro@expocachaca.com.br; 
joseluciomferreira@gmail.com e presidencia@expocachaca.com.br.Desejamos sucesso a todos os 
expositores na participação da 29a Edição da Expocachaça e 13a BrasilBier! 

 
Atenciosamente, 
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José Lúcio Mendes Ferreira - Diretor Presidente 


