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ANEXO I 
REGULAMENTO GERAL FENAGRANDE 2019 

 
 
1. DATAS E LOCAL 
Data e Horário do Evento: 30 de agosto a 01 de setembro de 2019 das 10:00h (para 
visitação e palestras) até as 21:00 horas (encerramento). 
Promotora: Sedesc – Pref. Municipal CG e Oportuna Agro. 
Local do Evento: Cidade do Natal na Avenida Afonso Pena (Altos da Afonso Pena) 
Período de montagem dos equipamentos: 28/08/2019 a 29/08/2019 
Desmontagem dos estandes (materiais do expositor): 02/09/2019 a 03/09/2019. 
  
2. CREDENCIAMENTO DE EXPOSITORES (EMPRESAS E INSTITUIÇÕES PARCEIRAS) 
O STAFF FENAGRANDE 2019 disponibilizará 05 (cinco) crachás por EXPOSITOR para 
credenciamento de sua equipe de trabalho no evento. O expositor deve antecipar o 
credenciamento de sua empresa a partir de 26 de agosto. A retirada das credenciais 
deverá ser feita na SEDESC (Rua Doutor Antônio Alves Arantes, 263, Bairro Chácara 
Cachoeira, CEP 79.040-100) a partir desta mesma data até o dia 28 de Agosto. 
2.1 ASSESSORIA DE IMPRENSA - As credencias dos jornalistas, radialistas ou 
profissionais da comunicação também serão entregues no mesmo endereço e data. 
 
3. ESTACIONAMENTO 
O estacionamento para veículos de expositores e visitantes será de responsabilidade 
única e exclusiva de cada um em área comum nos arredores do evento. Os expositores 
deverão priorizar as datas anteriores disponibilizadas para montagem de suas 
estruturas para facilitar a logística do evento e priorizarem a chegada antecipada aos 
horários da feira nas datas de sua efetiva realização. 
 
4. CREDENCIAMENTO DE MONTADORAS DE ESTANDES (TERCEIRIZADAS) 
A montagem dos estandes cedidos aos expositores e apresentados em lay out (anexo) 
será realizada exclusivamente pelos organizadores do evento (Sedesc e Oportuna) 
portanto não havendo necessidade de credenciamento de montadoras de estandes 
terceirizadas por parte dos expositores.  
No caso excepcional de expositores que precisem montar estrutura diferenciada ao 
padrão ou estruturas especiais para seu uso, deverá ser feito ofício aos organizadores 
com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência e, caso seja autorizada sua montagem, 
o expositor solicitante deverá pagar integralmente os custos envolvidos em estrutura, 
montagem e desmontagem e seguir integralmente as condições abaixo especificadas: 
 • O EXPOSITOR deverá enviar por e-mail um Termo de Autorização de 
montagem contendo todos os dados da empresa prestadora de serviços. 
• A montadora deverá apresentar o projeto original contendo: 
a) Original da ART (anotação de Responsabilidade Técnica) emitido por 
engenheiro ou RRT (Registro de Responsabilidade Técnica) emitido por arquiteto, 
referente ao estande; 
b) Planta da área total do terreno do expositor com a localização do estande 
fechado e da lona pirâmide e com a metragem (m²) de cada uma; 
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c) Se existir rampas ou escadas, é obrigatório instalar corrimões e guarda-corpos; 
d) Memorial descritivo de cada projeto contendo a quantidade, tipo e localização 
de extintores. Os extintores devem estar fisicamente nas posições informadas no 
projeto até a sexta-feira (que antecede a abertura), dia para a fiscalização do Corpo 
de Bombeiros. Isso é uma responsabilidade da MONTADORA DE ESTANDE, 
independente de contrato feito com os extintores de empresa. 
 
A entrada da montadora no Parque somente será permitida com a apresentação de 
todos os projetos dos estandes que são de sua responsabilidade. 
 
• A MONTADORA ou PRESTADORA DE SERVIÇOS deverá obrigatoriamente 
enviar o cadastro de funcionários preenchido com nome e CPF de toda equipe que 
estará  prestando serviços dentro da feira. Quando fizer novas contratações durante 
a montagem devera apresentar esses mesmo documentos. Para a retirada do crachá 
devera ser apresentado, na Administração da feira, o documento original de 
identidade mencionado no respectivo formulário. 
• O montador ou prestador de serviço deverá OBRIGATORIAMENTE  usar o 
crachá de identificação fornecido pela ORGANIZADORA, sendo este de uso pessoal e 
intrasferível, estando sujeito a fiscalização mediante a solicitação de documento de 
identificação.  
• Informar a ORGANIZADORA o telefone celular do encarregado pelos trabalhos 
na Feira e pelo posterior plantão durante o evento. 
 
5. MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTANDES  
O período de montagem de estandes será de 28/08/2019 até o dia 29/08/2019 até as 
18:00hs, sendo que este prazo será rigorosamente exigido pela ORGANIZADORA. O 
horário de trabalho devera ser das 08:00 ás 18:00 horas. Após este horário é vedada 
a circulação de pessoas na área da feira, o não cumprimento do horário poderá 
acarretar em multas estipuladas pelos organizadores do evento. 
IMPORTANTE: O ultimo dia para montagem do estande é 29/08/2019 enquanto que 
o ultimo dia para entrada de equipamentos, maquinários e materiais que necessitem 
de transporte é 29/08/2019. Após esta data só poderão entrar materiais carregados 
na mão, sendo PROIBIDA a circulação de veículos. 
Durante o período de montagem dos estandes será permitido o acesso de veículos ao 
interior da feira, pelo tempo necessário para carga e descarga de materiais e 
mercadorias, devendo os motoristas ficar atentos para não obstruir o fluxo de transito 
sujeito á remoção do veiculo e aplicação de multas. 
 
Horário para montagem: 8:00 ás 18:00 horas 
As empresas montadoras (expositores, instituições parceiras ou terceirizadas) 
deverão respeitar os horários estipulados pela organização do evento, sendo que após 
este horário não será permitida a circulação nas dependências da feira. 
 
5.1 ALERTA PARA MONTAGEM -  Os estandes deverão estar com a estrutura 
terminada até o dia 29/08/2019 até as 18:00 horas. Caso o estande não esteja 
montado até este prazo, será vedada a participação do expositor na feira e no caso de 
estandes com contrapartida acordada (praça de alimentação e âncoras) será ainda  
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cobrada uma multa equivalente a 50% do valor da contrapartida do espaço cedido. Os 
trabalhos de montagem deverão ser feitos com antecedência e proatividade pois 
poderá haver maior fluxo de pessoas e veículos no local do evento podendo dificultar 
assim parte dos trabalhos ou resolução de eventuais imprevistos que possam ocorrer. 
 
5.2 DECORAÇÃO INTERNA E EXTERNA DO ESTANDE – Os custos com decoração 
interna dos estandes e decoração esterna (apenas âncoras e casas da praça de 
alimentação) serão integralmente pagos pelos expositores e deverão ser finalizados 
até o dia 29/08/2019 até as 18:00 horas. Todos os trabalhos deverão expressamente 
ser feitos com antecedência.  
 
5.3 SERVIÇOS TERCERIZADOS - Qualquer tipo de serviço terceirizado no evento, 
como a construção do estande, paisagismo ou decoração, ficará o EXPOSITOR 
responsável por repassar todas as informações contidas nesse regulamento e 
corresponsável pelo comportamento dessas empresas dentro da feira, salvo dos 
prestadores de serviços credenciados. 
 
5.4 ESTRUTURA DA ÁREA CEDIDA (ESTANDES)- Qualquer alteração com a estrutura 
física da área locada, exemplo rampas para test drive e/ou eventual necessidade, deve 
ser apresentado o projeto pelo menos 7 (sete) dias anteriores ao inicio da feira com 
posterior autorização da organizadora. Não serão permitidas escavações na área 
cedida sendo permitidas apenas as adequações autorizadas previamente pelos 
organizadores para decoração interna ou externa dos espaços cedidos. 
Não serão permitidas construções de nenhuma espécie que necessitem de 
escavações. As empresas devem utilizar apenas os estandes cedidos conforme croqui 
e lay out em anexo. Qualquer necessidade diferenciada deverá ser solicitada e 
eventualmente autorizada pelos organizados com pelo menos 7 (sete) dias de 
antecedência ao início da Fenagrande 2019. 
 
5.5 LOCALIZAÇÃO DAS ÁREAS – A área cedida ao expositor será demarcada no 
croqui, quadro de controle e lay out consolidados e autorizados pelos 
ORGANIZADORES e a utilização dos estandes não poderá exceder os limites 
demarcados (nem mesmo com tirantes ou cordas). A metragem correta da área 
consta nos ofícios enviados aos expositores e instituições parceiras em conformidade 
ao espaço cedido para cada expositor ou instituição parceira sendo vedada ainda 
qualquer espécie de troca, permuta ou cessão de espaços para qualquer outra 
finalizade. 
Os espaços dos estandes poderão ser utilizados para demonstrações, degustações, 
palestras, oficinas, brindes, proposição de negócios, emissão de pedidos de venda e 
eventual comercialização de produtos desde que cumpridas integralmente as normas 
legais e cumprimento das exigências relacionadas pelos órgãos competentes ficaando 
o expositor responsável integralmente pelo uso adequado do seu estande e postura 
de seus representantes e equipes de trabalho credenciadas para a feira.     
 
5.6 – FERRAMENTAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS- Cada expositor (empresa ou 
instituição parceira) e/ou eventualmente montadora, deverão ter seus próprios 
materiais para fazerem as montagens e decorações internas e externas dos estandes  
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tais como: carrinhos de mão, escadas, ferramentas, fitas, cordas, adesivos, plotters, 
placas, banners, mesas, cadeiras, vasos de plantas, material impresso ou visual, 
brindes e outros que se fizerem necessários para adequação do espaço cedido para 
receberem seus visitantes. 
 
5.7 DESMONTAGENS DOS ESTANDES-  A Fenagrande 2019 será encerrada no dia 
01 de setembro de 2019 (domingo) as 21:00 horas. O expositor estará liberado a 
desocupar o estande a partir deste horário, com os materiais carregados a mão. Sendo 
que somente será permitida a retirada de equipamentos, maquinas e a desmontagem 
do estande no dia posterior ao encerramento da feira (02 de setembro de 2019). 
              IMPORTANTE- Excepcionalmente no caso de alguma montadora ou expositor 
necessitar de prazo maior para retirada integral de seus materiais e estruturas 
instaladas, o prazo máximo admitido para tel remoção será até o dia 03 de setembro 
de 2019, devendo ser comunicada e autorizada previamente junto aos organizadores 
do evento. 
Todas as estruturas deverão ser liberadas e deixadas pelo expositor de forma a 
restitui-la nas mesmas condições que recebeu. Devem ser respeitadas as datas tanto 
para montagem quanto desmontagem dos estandes. Havendo descumprimento das 
regras acima a empresa fica proibida de participar da feira no ano seguinte e implica 
na aplicação de multa, conforme discriminado pelos organizadores em valor 
proporcional da contrapartida estabelecida para expositores “Âncora” além da 
restituição de valores por qualquer prejuízo relatado por onerosidade na montagem 
ou desmontagem de seus equipamentos, móveis, utensílios e eventuais estruturas 
(terceirizadas). 
 
Evite problemas também com a segurança respeitando os horários estabelecidos 
neste regulamento. 
 
6. TAXA DE MONTAGEM  
A taxa de montagem é isenta para todos os expositores que estejam recebendo os 
espaços cedidos conforme padrão, lay out e quadro de controle aprovados pelos 
organizadores do evento, havendo da mesma forma a dispensa de ressarcimento de 
despesas com energia elétrica, água, manutenção e recuperação dos espaços, coleta 
de lixo e mão de obra. Será cobrado do espositor apenas o ressarcimento de qualquer 
possível dano ‘as estruturas cedidas que impliquem em qualquer prejuízo por parte 
dos organizadores do evento.   
 
7. ALVARÁS E DEMAIS AUTORIZAÇÕES PERTINENTES AO USO DO LOCAL DO 
EVENTO  
Todos os documentos pertinentes a FENAGRANDE 2019 (autorizações, licenças, 
alvarás ou qualquer outro relacionado) se encontram rigorosamente em dia no 
âmbito da Prefeitura Municipal de Campo Grande. Caso qualquer expositor tenha 
dúvidas ou eventuais necessidades relacionadas a este tópico, favor entrar em 
contato com a SEDESC no e-mail samillescariot17@gmail.com ou pelo telefone (67) 
4042-0497. 
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7.1    ATENÇÃO: As empresas de ALIMENTAÇÃO que estiverem alocadas nos espaços 
da “Praça de Alimentação” e ou áreas comuns da Fenagrande 2019 devem 
disponibilzar a “Licença Sanitária dos Fornecedores” ou “Curso de Capacitação em 
Higiene de Alimentos” e “Carteira Sanitária dos Manipuladores de Alimentos”.    
 
8. ACESSO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS  
No período de realização do evento é EXTREMAMANETE PROIBIDA a circulação de 
qualquer tipo de veículos dentro das áreas comuns da FENAGRANDE 2019, incluindo 
os carrinhos elétricos e motocicletas. Durante a montagem somente será permitido o 
acesso de veículos com autorização e acompanhamento da organização. O veiculo 
dever ficar o mínimo de tempo no interior da feira para fazer carga/descarga e 
imediatamente voltar ao estacionamento. Após o encerramento do prazo para 
entrada de veículos (29 de agosto de 2019) os materiais deverão ser levados 
manualmente ou com carrinhos de mão. 
 
8.1 CREDENCIAMENTO DAS EQUIPES DE TRABALHO DOS EXPOSITORES e 
TERCEIRIZADOS – Os expositores e instituições parceiras poderão credenciar suas 
equipes de trabalho para a FENAGRANDE 2019, mediante retirada dos crachás, blocos 
de convites, folders e cartazes disponibilizados pelos organizadores do evento a serem 
retirados na SEDESC (Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Ciência e 
Tecnologia) localizada a Rua Doutor Antônio Alves Arantes, 263, Bairro Chácara 
Cachoeira, CEP 79.040-100) e submetendo-se as seguintes regras: 
 
a) Todos os expositores e instituições parceiras deverão estar corretamente 
identificados com nome próprio legível escrito nos crachás disponibilizados para cada 
expositor em número total de 05 (cinco) crachás por expositor e pedimos que estejam 
vestidos adequadamente e especialmente com uniformes da empresa ou instituição 
que representa.  
b) Disponibilizar pelo menos 01 (um) membro de sua equipe em tempo integral no 
seu estande ou espaço cedido sendo o EXPOSITOR unicamente responsável pelo 
cuidado de seus objetos, materiais, móveis, brindes, equipamentos e outros 
relacionados a sua empresa ou institução. 
c) Distribuir os 150 (cento e cinquenta) convites que serão distribuidos por expositor 
ou instituição parceira juntamente com os folders com a programação do evento 
(palestras e oficinas), preenchendo todos os canhotos com os dados de seus 
respectivos convidados (público alvo) e listagem de pelo menos 01 (uma) palestra ou 
oficina na qual o convidado deva ser inscrito para participação. 
d)  Respeitar os horários de abertura e fechamento da Fenagrande 2019, guardando 
os objetos e equipamentos que porventura preferir caso entenda haver risco de dano 
ou furto.  
 
9. LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS ÁREAS DOS ESTANDES  
A limpeza das áreas cedidas deverá ser feita diariamente pelo expositor e/ou 
instituição parceira, antes, durante e após o evento, devendo o material existente ser 
acondicionado adequadamente em sacos plásticos ou recipientes depositando-os nas 
lixeiras para o recolhimento feito pela ORGANIZADORA. O expositores e suas equipes  
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deverão tomar cuidado para não obstruirem ou eventualmente danificarem áreas 
gramadas ou comuns e entregar em perfeita condição visual e de limpeza. 
 
9.1 CUIDADOS COM AJARDINAMENTO- PAISAGISMO, GRAMADO e ÁREAS DE 
PEDRISCO- O expositor, instituição parceira ou qualquer outra empresa que preste 
serviço á feira deverá ter o máximo de cuidado para não danificar o gramado, o  
 
paisagismo e as áreas de pedrisco, entregando a área na mais perfeita condição de 
limpeza, cuidado esse que será rigorosamente cobrado pela ORGANIZADORA. É 
EXPRESSAMENTE PROIBIDO lonas, tabuas, estruturas de pirâmides e pisos e outros 
em cima da área da grama (dos canteiros), com exceção do local onde será cedido ou 
autorizado piso do estande. O zelo com o ambiente deve ser respeitado antes, durante 
e após a feira.  
 
9.2 QUALIDADE DO ESTANDE – Mesmo a responsabilidade total sendo do 
expositor ou instituição parceira, os ORGANIZADORES se reservam ao direito de 
avaliar quanto á segurança e qualidade do estande, exigir a mudança ou não permitir 
a montagem. Para fixar as estruturas das lonas pirâmides usar cabos de aço ou cinta 
catraca, e não usar cordas ou outro material que possa eventualmente danificar as 
estruturas ou comprometer estruturalmente ou visualmente o lay out pretendido. 
 
9.3 MANUTENÇÃO DURANTE A FEIRA- A limpeza das áreas do estande são de única 
e exclusiva responsabilidade do expositor ou instituição parceira. As áreas comuns 
serão limpas diariamente pela Prefeitura Municipal através da Solurb. Os banheiros 
serão da mesma forma limpos pela equipe de trabalho dos organizadores. 
 
9.4 REPOSIÇÃO DE MERCADORIAS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS - Durante o 
evento a reposição das mercadorias devera ser feita das 8:00 as 21:00 horas, desde 
que estes repositores estejam credenciados e portando seus crachás em prestação de 
serviços na Fenagrande 2019.  
 
10. DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
10.1 NORMAS DE FUNCIONAMENTO- As ruas e corredores são de uso comum, não 
sendo permitida a colocação de faixas, motivos decorativos, nem a distribuição de 
folders especialmente de outros eventos, expositores ou instituções parceiras que não 
sejam relacionados a Fenagrande 2019. Caso haja a solcitação prévia e autorizada de 
divulgação ou cessão especial de espaço com pelo menos 07 (sete) dias de 
antecedência diretamente com os ORGANIZADORES e que seja exceção ao exposto 
acima, deverá obedecer as orientações dos organizadores e da contrapartida 
estabelecida e formalizada por vias formais (email ou semelhante por escrito). 
 
10.2 FAIXAS, CARTAZES, BANNERS E FOLDERS- A colocação de cartazes, faixas, banners 
ou folders será livre dentro da área do expositor ou instituição parceira. Não é 
permitida qualquer divulgação fora da área cedida do estande exceto aos expositores 
“âncora” e outros semelhantes acordados previamente em contrapartida 
disponibilizada junto aos organizadores do evento. 
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10.3 INTRANSFERIBILIDADE- O expositor não poderá transferir total ou parcialmente 
qualquer direito e responsabilidade assumida com relação ao evento, nem sublocar 
ou ceder parte ou toda área, a empresa ou produto que não for o seu  sem o prévio e 
expresso consentimento da ORGANIZADORA. 
 
10.4 DIVULGAÇÕES DE PRODUTOS DE TERCEIROS- O expositor não poderá promover, 
divulgar e comercializar produtos ou marcas que não sejam de sua própria fabricação  
 
e/ou representação. As fachadas do estande devem ser preservadas apenas com o 
nome da empresa. Se Houver divulgação de outras marcas serão notificadas e 
convocadas a prestar esclarecimentos com a organização do evento sob penalidade 
de não ser convidado em outra ocasião para eventos semelhantes dos organizadores. 
10.5 RESPONSABILIDADE- O  expositor é o único responsável pelo seu estande e 
também pela movimentação de carga e descarga de qualquer equipamento que seja 
utilizado antes, durante e após o evento, sendo que, a desmontagem e retirada das 
maquinas, equipamentos e móveis deverá ser efetuada até o dia 02 de setembro de 
2019 até as 18:00 horas. Os organizadores não serão responsáveis por danos ou 
prejuízos de qualquer natureza eventualmente causados a pessoas ou a produtos 
expostos. 
 
10.6 SEGURO- Os estandes, bens, produtos, equipamentos e pessoal NÃO estão 
cobertos por apólice de seguros. Os organizadores atribuem aos expositores as 
eventuais providências e custeio sobre seguros contra quaisquer riscos. 
 
10.7 SEGURANÇA DA FEIRA E SEGURANÇA PRIVADA- A segurança geral da Feira será 
pelos organizadores a partir do dia 28 de agosto de 2019 e se encerra em 02 de 
setembro de 2019. O expositor será o único responsável por seus materiais no 
estande. Os organizadores não serão responsáveis por danos, prejuízos seja qual for 
a natureza causada a pessoas ou produtos expostos antes, durante e após o evento. 
Caso o expositor ou instituição parceira opte por contratar segurança particular 
deverá contratar com esta mesma empresa para maior segurança de seus pertences 
durante o evento. 
 
10.8 DEMONSTRAÇÃO DE PRODUTOS- A demonstração de produtos e equipamentos 
pelos expositores ou instituições parceiras somente pode ser feita na área cedida 
pelos organizadores e com as devidas proteções ao visitante e operador do 
equipamento ou demonstração prática. 
 
11 PROVIDÊNCIAS PREPARATÓRIAS 
 
11.1 REFEIÇÕES OU LANCHES E BEBIDAS- É proibida a entrada de bebidas por parte 
dos visitantes, expositores ou instituições parceiras nas áreas da Fenagrande 2019 e 
expressamente proibida a venda de bebidas por parte dos expositores ou instituições 
parceiras, mesmo que realizado dentro do estande do expositor pois a 
ORGANIZADORA terá uma empresa autorizada com exclusividade para a venda de 
bebidas e uma praça de alimentação para lanches e refeições. 
 



                                                      

Página 9 de 11 
 

 
11.2 BEBIDAS ALCOÓLICAS- É expressamente proibido o consumo de bebidas 
alcoólicas pelas equipes de trabalho dos expositores e instituições parceiras durante 
a Fenagrande 2019 no horário das 8:00 as 18:00 horas e especialmente durante o 
período de montagem e desmontagem dos estandes. Durante os dias da feira, bebidas 
alcoólicas, refrigerantes, sucos e água mineral devem ser adquiridas somente do  
 
distribuidor autorizado (Cerv Já), distribuidor oficial autorizado pelos organizadores. 
Os expositores da “Praça de Alimentação” poderão comercializar os alimentos 
autorizados pelas suas marcas e deverão direcionar a aquisição e revenda de bebidas 
para o distribuidor autorizado (Cerv Já). 
 
11.3 O consumo de bebidas alcoolicas em qualquer local da feira só será permitido 
após as 18:00hs. 
 
11.4 FORNECIMENTOS DE BEBIDAS- Será divulgado pelos organizadores o(s) local(ais) 
do(s) ponto(s) de distribuição de bebidas dentro da feira. 
 
11.5 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRÁULICAS - A ORGANIZADORA irá fornecer para 
cada lote um ponto de alimentação de água e de luz. Toda instalação elétrica somente 
poderá ser feita por profissionais habilitados (eletricistas e encanadores). Alertamos 
quanto aos cuidados necessários com as instalações elétricas, devendo ser feitas 
dentro das normas e com toda segurança, evitando fios pendurados ou mal fixados. A 
responsabilidade por danos é de inteira responsabilidade da montadora e expositor, 
porém a ORGANIZADORA se reserva ao direito de fiscalizar com pessoas habilitadas 
todos os serviços executados. A conexão no ponto de alimentação deve ser feita 
através de plug apropriado para as tomadas e cabos multipolares. O percurso do 
ponto de alimentação até o estande deve obedecer alguns critérios: 
a) Não atrapalhar a circulação de pessoas; 
b) Não deixar cabos desencapados; 
c) Não energizar partes metálicas; 
d) Organizar os cabos  (não simplesmente jogados no chão). 
e) Caso seja necessário o estande deverá ter um quadro de disjuntores para 
proteção do(s) circuitos(s) interno(s). 
 
ATENÇÃO: Na praça de alimentação haverá necessidade de instalação de pia e 
torneira a serem custeados pelo expositor. As mesas e cadeiras da praça de 
alimentação também serão de inteira responsabilidade dos expositores da praça de 
alimentação. Solicitamos que seja adotado um mesmo padrão de mesas e cadeiras 
pela ornamentação do espaço a serem diretamente alugadas com o distribuidor de 
bebidas do evento e os custos sejam divididos entre os expositores da praça de 
alimentação conforme rege este regulamento. 
 
Observação: não será permitida conexão de cabos sem plugs diretamente nas 
tomadas, as instalações devem obedecer á norma NBR-5410. 
 
11.6 A FIXAÇÃO DE MASTROS NO SOLO- É vedada exceto se solcitado com 
antecedência mínima de 07 (sete) dias e esteja autorizado pelos organizadores. 
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11.7  SEGURANÇAS E INCENDIO- Devido ás normas de Segurança e Prevenção de 
Acidentes da Feira é obrigatório manter extintores de incêndio para as CLASSES A, B, 
C, com capacidade nominal de 06 Kg e capacidade extintora de 2-A:20-B:C. Deve ser 
fixado em locais pré determinados e de fácil acesso, devidamente posicionados e 
sinalizados. A Brigada de incêndio e Corpo de Bombeiros farão a inspeção e estarão ‘a  
 
 
disposição para as necessidades do evento cumprindo as normas de segurança da 
instituição. 
 
12 TRABALHADORES NO EVENTO 
Os custos e eventuais ônus trabalhistas, previdenciários, legais ou de qualquer outra 
natureza que sejam relacionados aos expositores e instituições parceiras quanto a 
suas equipes de trabalho desde o inicio da montagem, durante todos os dias do 
evento até o final da desmontagem, serão assumidos integralmente por cada 
expositor ou instituição parceira como único e exclusivo responsável por sua equipe  
de trabalho e em complementação informamos as normais legais para um bom 
funcionamento do evento: 
 
12.1 EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E CONDIÇÕES DE SEGURANÇA- É de 
inteira responsabilidade da empresa expositora e/ou instituição parceira, o 
fornecimento, orientação e controle do uso de equipamento de proteção individual 
para seus respectivos funcionários, bem como, sua habilitação para condução e 
operação dos maquinários agrícolas, motocicletas e veículos em geral ou 
demonstrações práticas decorrentes de sua participação na Fenagrande 2019. 
 
12.2 MUNQUES, GUINCHOS, GUINDASTES E EMPILHADEIRAS- Devem ser operadas 
somente por pessoas habilitadas e treinadas. Os operadores devem manter consigo 
os certificados de treinamento, pois a qualquer momento poderá ser solicitado pelos 
organizadores ou órgãos competentes. 
 
12.3 RELAÇÕES DOS EMPREGADOS- Todas as empresas deverão fornecer aos 
organizadores a relação atualizada dos empregados, desde a montagem até a 
desmontagem. Esta relação deve ser entregue antes do início dos trabalhos e os 
trabalhadores de cada equipe deverão estar corretamente uniformizados e 
identificados com crachá do evento e seu nome legível para correta identificação e 
acessos. 
 
12.4 TRABALHO EM ALTURA- Todos os  trabalhadores que forem executar trabalho 
em ALTURA, (acima de 2 metros do nível do solo) deverão apresentar certificado de 
treinamento conforme exigido pela Norma Regulamentadora NR-35, assim como a 
utilização de todos os EPI´s  conforme NR. Mais esclarecimentos: Delegacia Regional 
de Fiscalização em Feiras Congressos e Eventos. 
 
12.5 TRABALHO INFANTIL - A empresa expositora ou instituição parceira se 
compromete a não utilizar crianças e adolescentes com idade inferior a 18 (dezoito) 
anos, nem permitir a utilização dos mesmo na realização de tais atividades. 
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13 EMISSÕES DE NOTAS FISCAIS PARA TRANSPORTE DE MERCADORIAS 
As emissões de notas fiscais de demonstração para transporte de mercadorias da 
INDUSTRIA para a FENAGRANDE 2019 deverão ser emitidas em nome da própria 
empresa expositora (razão social), CNPJ e endereço do próprio EXPOSITOR. No campo  
de observação da nota fiscal deve constar o texto ‘’o bem ou mercadoria destina-se 
ao evento FENAGRANDE 2019 que acontecerá de 30 de agosto de 2019 a 01 de  
 
setembro de 2019 na Cidade do Natal situada na Avenida Afonso Pena (Altos da 
Afonso Pena) em Campo Grande/MS. É necessário que os expositores observem 
quanto á legislação tributaria de seus estados, no que se refere aos procedimentos 
para a remessa de mercadorias e equipamentos á feira, pois cada estado tem suas 
regras. Deverá ser utilizada a natureza fiscal de operação: Remessa de mercadoria ou 
bem para exposição ou feira, CFOP 5914. 
 
O retorno da FENAGRANDE 2019 para a INDUSTRIA deverá ser emitida uma nota fiscal 
utilizando a natureza fiscal de operação: Retorno, CFOP 1914. E no campo de 
observação da nota fiscal deve constar o texto ‘’ Retorno de bem ou mercadoria  
enviadas para o evento FENAGRANDE 2019 que aconteceu de 30 de agosto de 2019 a 
01 de setembro de 2019 no endereço supracitado. 
 
IMPORTANTE – A FENAGRANDE 2019 e seus organizadores não emitirão em nenhuma 
hipótese, Nota Fiscal de Venda de Mercadorias ou de retorno de demonstração, por 
isso, no envio das mercadorias para a Fenagrande 2019, não usar o CNPJ ou nome dos 
organizadores e sim, usar seu próprio nome (Razão Social) e CNPJ. 
 
14 CUMPRIMENTO DO REGULAMENTO - Os expositores e instituições parceiras 
obrigam-se ao cumprimento das disposições contidas no presente Regulamento, 
pedimos aos senhores(as) que orientem e levem ao conhecimento de seus 
colaboradores, terceirizados, fornecedores, e especialmente aos prestadores de 
serviços. 
 
Qualquer necessidade de informação complementar pelo e-mail 
ruigessioportuna@gmail.com (Rui Gessi – Oportuna Agro 67 99985-1337) ou 
samillescariot17@gmail.com ou 4042-0497 (Sedesc). 
 
Coordenadora Geral – Mara Bethania Gurgel Menezes (67) 99985-4403 
Superintendente do Agro Sedesc – Jober Prado Guimarães (67) 99801-1125 
Equipe Sedesc Agro - Melquiades da Silva Pinto – Kid (67) 98174-0188  
Oportuna Consultoria Agro - Rui Gessi -  (67) 99985-1337 
Oportuna Consultoria Agro - Lucy Duarte – (67) 99844-0811 


