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REALIZAÇÃO: ADEMI-GO E SINDUSCON-GO. 

PARCERIA: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E SICOOB ENGECRED.

1. OBJETIVO

A Ademi-GO e o Sinduscon-GO, em parceria com a Caixa Econômica Federal e o Sicoob
Engecred, objetivam oportunizar às empresas do setor da construção um espaço para a
concretização de negócios. Durante os quatro dias do evento haverá união de esforços
entre os organizadores, apoiadores e partícipes a fim de propagar os anúncios de vendas
de imóveis, chamando a atenção para a aquisição da casa própria, com preços atrativos
e  facilidades  oferecidas  pela  Caixa  Econômica  Federal,  contribuindo  assim  para  o
desenvolvimento econômico do Estado de Goiás.

2. PROMOÇÃO

O 1º FEIRÃO CASA NOVA  é promovido pela Ademi-GO e Sinduscon-GO, com apoio da
Caixa Econômica Federal e Sicoob Engecred.

3. LOCAL, DATA E HORÁRIO

O 1º FEIRÃO CASA NOVA será realizado no Araguaia Shopping, situado à Rua 44, nº
399, Setor Central, Goiânia/GO, no período de 30 de março a 02 de abril de 2017, das
10h às 22h.

4. COORDENAÇÃO GERAL

O  planejamento,  organização,  administração,  montagem  e  realização  do  1º  FEIRÃO
CASA NOVA é de responsabilidade da Ademi-GO e Sinduscon-GO, aqui denominados
ORGANIZADORES (ver contatos no item 21).

5. LOCALIZAÇÃO E ESTRUTURA DE ESTANDES

A localização dos estandes no espaço do evento foi definida pelos ORGANIZADORES e
acatada pela montadora oficial, de acordo com a planta baixa definida.

A empresa contratada para a montagem dos estandes é a Decor Eventos (ver contatos
no item 21).

Os  estandes  são  todos  básicos,  em  tamanhos  iguais,  com  os  seguintes  padrões  e
metragem.

Realização:
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ESTANDE BÁSICO (2,50 x 3,00m - 7 m²)

Parede 2,20 m de altura, em TS

Piso 2,50 x 3,00m, em carpete azul

Iluminação
Arandelas articuláveis, sendo 02 unidades nos estandes centrais e 03 
unidades nos estandes de esquina

Tomada 01 unidade tripolar

Testeira 0,50m de altura, nas fachadas livres do estande

Logomarca 0,50m de altura x 1,00 de largura (a confirmar)

Móveis 01 mesa de vidro com 04 cadeiras e 02 lixeiras

O EXPOSITOR deverá colocar a sua logomarca na testeira do seu estande, fornecendo à
empresa montadora, a arte para a sua aplicação, considerando a medida indicada nas
especificações.

Não será permitido:

 A modificação do padrão do estande estruturado para o evento, bem como a retirada
de itens essenciais a essa padronização.
 Ultrapassar altura máxima de 2,20m, com estrutura ou qualquer item que componha a
ambientação ou promoção do estande;
 Alterar o padrão das testeiras;
 Trocar,  remover ou cobrir  o carpete do estande.  Permitido apenas a instalação de
pisos  utilizados  para  ambientação,  desde  que  deixe,  no  mínimo,  50  cm  do  carpete
original nas bordas do estande;
 Fechar qualquer parte do estande sem autorização prévia dos ORGANIZADORES;
 Fazer  qualquer  instalação  elétrica,  lógica  ou  estrutural  sem  aprovação  dos
ORGANIZADORES;
 Montar  estruturas  de  qualquer  espécie,  tais  como  mesas,  cadeiras,  aparadores,
maquetes,  objetos  de  decoração,  materiais  promocionais  e  etc.,  além dos  limites  do
estande.

As condições de participação serão iguais para todas as empresas contratadas no  1º
FEIRÃO CASA NOVA.

As empresas que adquirirem dois ou mais estandes deverão definir no ato da aquisição,
juntamente com os ORGANIZADORES, quais paredes deverão permanecer no projeto.
Nesses casos, poderão ser mantidos o número de paredes laterais, testeiras e tomadas
correspondentes ao número de estandes.  O espaço será delimitado pela estrutura de
fixação do estande, que não poderá ser removida em nenhuma hipótese.

O local  do  evento  possui  pontos  de  eletricidade  de  220v  e  será  liberado 1kva  por
estande. É importante ressaltar que os ORGANIZADORES não se responsabilizarão por

Realização:



MANUAL DO EXPOSITORMANUAL DO EXPOSITOR

4

equipamentos  que  venham  a  ser  danificados  em  função  da  não  compatibilidade  da
voltagem do equipamento com o ponto de eletricidade informado.
Qualquer item adicional ou especificações diferentes das citadas nesse Manual somente
poderão  ser  utilizados  com  prévia  anuência  dos  ORGANIZADORES do  1º  FEIRÃO
CASA NOVA.

6. CESSÃO DE ESTANDES

O(s)  EXPOSITOR(ES) não  poderá(ão)  ceder,  locar,  emprestar,  sublocar,  doar  nem
transferir o estande objeto do presente contrato, no todo ou em parte.

7. UTILIZAÇÃO DA MARCA

Para a utilização das marcas do  1º FEIRÃO CASA NOVA  e dos  ORGANIZADORES,
algumas regras de aplicação devem ser respeitadas pelos EXPOSITORES:

As  marcas  que  poderão  ser  utilizadas  são  as  do  1º  FEIRÃO  CASA  NOVA e  dos e  dos
ORGANIZADORES,  ,  nas  versões  disponibilizadas  no  site  do  Sinduscon-GO
(www.sinduscongoias.com.br),  não  podendo  sofrer  adaptações  que  alterem o  modelo
apresentado.

Alertamos  que  apenas  os  ORGANIZADORES podem falar  em nome do  1º  FEIRÃO
CASA NOVA. A eventual narrativa de textos de divulgação do evento confeccionados por
terceiros,  sem  aprovação  dos  ORGANIZADORES,  será  feita  sob  responsabilidade
própria.

As peças produzidas pelos EXPOSITORES que utilizarem a marca da Caixa devem ser
submetidas à aprovação prévia da área de marketing deste agente financeiro.

8. PROPAGANDA

A propaganda e a publicidade (panfletagem, distribuição de material promocional, brinde
ou similar) por parte do  EXPOSITOR deverão ser limitadas à área dos estandes do  1º
FEIRÃO CASA NOVA. Fora desse limite, deverá o EXPOSITOR negociar a autorização
diretamente com a administração do Araguaia Shopping.

Aos corretores e promotores é facultado abordar o público do 1º FEIRÃO CASA NOVA
somente no seu próprio estande e nas vias de circulação do evento.

São vedados quaisquer tipos de manifestações e ações promocionais e institucionais,
tais  como  arrastões,  desfiles,  apresentações  musicais,  demonstrações,  exibições
artísticas.

É proibida a instalação de equipamentos que reproduzam som para  fazer propaganda
sonora,  utilizarem  recursos  musicais  ou  emitirem  sons  que  venham  a  incomodar  e
atrapalhar o andamento do 1º FEIRÃO CASA NOVA e o atendimento aos clientes.

Realização:
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9. SORTEIOS E PROMOÇÕES

A realização de sorteios e promoções durante o 1º FEIRÃO CASA NOVA só poderão ser
efetuados mediante o cumprimento da legislação vigente. Informações sobre a legislação
podem ser consultadas nos endereços:
 SEAE:  www.seae.fazenda.gov.br/promocoes-comerciais/perguntas-frequentes
 CAIXA:  www.caixa.gov.br/empresa/promocoes-sorteios/distribuicao-gratuita-premios

É vedado ao EXPOSITOR ter em seu estande qualquer tipo de jogo.

10. SEGURANÇA

Ao  EXPOSITOR cabe  a  responsabilidade  por  danos  causados  ao  seu  pessoal  ou
material, por roubo, furto, incêndio, explosão, água, acidente e outras causas, quaisquer
que sejam as suas origens.

Ao  EXPOSITOR cabe,  também,  total  responsabilidade  pelos  prejuízos  pessoais  ou
materiais causados pelo seu pessoal ou materiais a terceiros, no recinto do 1º FEIRÃO
CASA NOVA.

Ao  EXPOSITOR cabe toda responsabilidade pela segurança do material disponível em
seu estande durante todo o período do evento.

É facultada a contratação de segurança exclusivo para o estande do EXPOSITOR, desde
que devidamente credenciado e habilitado pelos órgãos competentes.

É expressamente proibido o uso de botijão de gás.

É  expressamente  proibido  o  uso de  quaisquer  equipamentos  que  produzam fogo  ou
fumaça no espaço do evento.

É terminantemente proibida a utilização ou distribuição de balões com gás ou qualquer
objeto que ocupe o espaço aéreo do ambiente.

11. HORÁRIOS

A decoração dos estandes será iniciada no dia  28/03/17 das 22h às 10h.  Todos os
estandes deverão estar devidamente montados e decorados ao fim deste prazo.

O  1º FEIRÃO CASA NOVA funcionará nos dias e horários indicados no item 3 desse
Manual.

A desmontagem será iniciada no dia 02/04/17, às 22h. O EXPOSITOR deverá retirar todo
material de seu estande até o dia 03/04/2017, às 10h.

Realização:
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Os  ORGANIZADORES e  a  empresa  montadora,  sob  nenhuma  hipótese,  ficarão
responsáveis por objetos e equipamentos deixados pelo EXPOSITOR durante e após a
montagem e a desmontagem do evento.
12. ATENDIMENTO

Recomenda-se  que  o  EXPOSITOR mantenha,  permanentemente,  junto  ao  estande,
durante o horário de funcionamento do 1º FEIRÃO CASA NOVA, no mínimo uma pessoa
credenciada para atender aos visitantes e garantir a presença de representante legal da
empresa no local. O EXPOSITOR é responsável pelo seu pessoal de atendimento.

Alertamos que a venda de imóveis deverá ser feita apenas por corretores de imóveis
regulares perante o CRECI, e que poderá haver fiscalização durante o evento.

Os ORGANIZADORES não se responsabilizarão por multas e sanções provenientes de
irregularidades dos profissionais de atendimento do EXPOSITOR.

13. PADRONIZAÇÃO SERVIÇOS GERAIS

Os estandes comercializados possuem apenas 01 mesa com 04 cadeiras e 02 lixeiras,
demais mobiliários deverão ser adquiridos pelo contratante. Toda a decoração e serviços
para  o  estande,  tais  como  buffet,  recepcionista,  programação  visual,  segurança,
paisagismo,  locação  de  mobiliário  e  equipamentos  eletro-eletrônicos,  etc.  são  de
responsabilidade do EXPOSITOR.

A seu critério, o  EXPOSITOR poderá contratar ou locar esses itens diretamente junto à
empresa oficial do 1º FEIRÃO CASA NOVA.

Ressaltamos que os  ORGANIZADORES se isentam de responsabilidades referentes a
eventuais contratações e/ou pagamentos de serviços demandados à empresa promotora.

Aqueles  que  resolverem  servir  alimentos  e  bebidas  nos  estandes  por  conta  própria
deverão  utilizar  apenas  materiais  descartáveis.  Não  haverá  facilidades  de  cozinha  à
disposição durante a realização do evento. É proibido o uso dos banheiros do shopping
para estes fins.

É expressamente proibido ao EXPOSITOR oferecer e/ou comercializar qualquer tipo de
bebida  alcoólica  aos  seus  clientes  e/ou  pessoal  de  trabalho  durante  o  horário  de
funcionamento do 1º FEIRÃO CASA NOVA.

É expressamente proibido ao EXPOSITOR oferecer e/ou comercializar qualquer produto
e/ou serviço que não possua estreita ligação com o mercado de imóveis.

14. LIMPEZA

A  organização  manterá  equipe  de  limpeza  constantemente  durante  a  realização  do
evento em todo o 1º FEIRÃO CASA NOVA.

A limpeza na parte interna dos estandes é de responsabilidade do EXPOSITOR.

Realização:
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As  latas  de  lixo  do  evento  são  para  uso  comum  dos  visitantes  e  assim  estão
estrategicamente localizadas, não podendo ser removidas, transferidas e/ou emprestadas
aos estandes.

15. INTERNET

Os ORGANIZADORES não disponibilizarão pontos de internet para o EXPOSITOR.

Cada EXPOSITOR poderá contratar seus próprios pontos de internet, sendo que não há
exclusividade de fornecedor para o espaço do evento.

Os ORGANIZADORES não se responsabilizarão por eventuais falhas no funcionamento
da internet contratada pelo EXPOSITOR.

16. ESTACIONAMENTO

O espaço possui  área exclusiva  destinada a carga e descarga de materiais  e estará
disponível  para  uso  do  EXPOSITOR durante  a  montagem  e  a  desmontagem  dos
estandes, nos horários indicados no item 11 desse Manual.

Não é permitida a permanência de veículos na área de carga e descarga do evento.

Os custos de estacionamento do  EXPOSITOR,  bem como de todo o seu pessoal de
trabalho, quando houver, deverá correr às suas expensas e negociado diretamente com o
local do evento ou com a empresa credenciada pelo local do evento para oferecer esse
serviço.

17. PROCEDIMENTOS GERAIS

É  vedado  ao  EXPOSITOR qualquer  atividade  que  resulte  em  prejuízo  aos  demais
expositores, aos visitantes e ao bom funcionamento do 1º FEIRÃO CASA NOVA.

É vedado cortar, fazer buraco, soldar, parafusar, pregar, pintar ou danificar as paredes,
pisos, colunas, tetos, cabos, passeios e todas as demais instalações dos estandes do 1º
FEIRÃO CASA NOVA. Os infratores indenizarão os prejuízos causados.

O estande do  EXPOSITOR se restringe à área demarcada pelos  ORGANIZADORES,
não podendo ultrapassá-la em qualquer dos seus limites.

É  proibida  a  utilização  de  corredores,  saguões,  salas,  estacionamento  ou  outras
dependências do local de realização do evento e que estejam fora de área do estande
previamente marcado na planta baixa.

Somente  será  permitido  expor  no  estande  os  produtos  do  ramo  de  atividades  do
EXPOSITOR, conforme Contrato de Comodato assinado.

Realização:
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Todo o material a ser exposto deverá ser colocado no estande pelo EXPOSITOR e por
sua conta e risco. A ele cabe a responsabilidade de transporte, carga, descarga e demais
despesas decorrentes da apresentação de seus produtos no estande.

A organização poderá exigir a retirada de qualquer material que não seja compatível com
o objetivo  do  1º  FEIRÃO CASA NOVA,  bem como aquele  que,  por  natureza,  possa
oferecer perigo.
O EXPOSITOR se compromete a fornecer até o dia 20.03.2017 o número de unidades
que  estarão  disponíveis  para  comercialização  no  Feirão.  E  durante  o  evento  o
EXPOSITOR deverá fornecer também os números de atendimentos feitos, de negócios
iniciados  e  de  negócios  fechados.  Essas  informações  serão  recolhidas  por  um
representante dos ORGANIZADORES duas vezes ao dia.

Os ORGANIZADORES têm o direito de impedir a utilização do estande cedido, quando
for  infringido  qualquer  item  do  presente  Manual.  Cessará  o  impedimento  logo  que
desapareça o motivo que lhe deu origem.

Os  ORGANIZADORES farão advertências por escrito para o  EXPOSITOR,  caso este
infrinja qualquer norma/regra contida nesse Manual.

Os  ORGANIZADORES reservam-se o direito de solicitar a retirada do  EXPOSITOR a
qualquer  momento,  independente  do número de advertências  formais que este tenha
acumulado.

18. TAXAS MUNICIPAIS

As  taxas  de  instalação  e  funcionamento  são  de  responsabilidade  dos
ORGANIZADORES, ficando o EXPOSITOR isento destes pagamentos.

19. CASOS OMISSOS

Os  casos  omissos  serão  apreciados  e  terão  resolução  conclusiva  dos
ORGANIZADORES cujas decisões são inapeláveis.

20. PEDIDO DE CREDENCIAIS

Para  o  credenciamento,  o  EXPOSITOR deve  encaminhar  para  o  e-mail
luciana@sinduscongoias.com.br,  contendo  no  campo  assunto  a  informação:
CREDENCIAMENTO 1º  FEIRÃO CASA NOVA – NOME DA EMPRESA,  conforme o
formulário anexo preenchido com os dados solicitados.

Serão fornecidas credenciais na quantidade máxima de 04 para os EXPOSITORES que
adquirirem um estande e de 08 para os EXPOSITORES que adquirirem dois estandes.

As credenciais deverão ser retiradas na sede do Sinduscon-GO, nos dias 28 e 29/03/17,
mediante identificação do EXPOSITOR, das 8h às 17h.

Realização:
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21. CONTATOS

COORDENAÇÃO GERAL
EMPRESA CONTATO TELEFONE E-MAIL

Sinduscon-GO Sebastiana (62) 3095-5162 sebastiana@sinduscongoias.com.br
Ademi-GO Airton (62) 3281-0115 airton@ademigo.com.br

COMERCIAL
EMPRESA CONTATO TELEFONE E-MAIL

Sinduscon-GO Fabiano (62) 3095-5169 fabiano@sinduscongoias.com.br
Sinduscon-GO Carlos Rocha (62) 3095-5168 comercial@sinduscongoias.com.br

CREDENCIAMENTO
EMPRESA CONTATO TELEFONE E-MAIL

Sinduscon-GO Luciana (62) 3095-5181 luciana@sinduscongoias.com.br

COMUNICAÇÃO / ASSESSORIA DE IMPRENSA
EMPRESA CONTATO TELEFONE E-MAIL

Sinduscon-GO Joelma (62) 3095-5160 joelma@sinduscongoias.com.br
Sinduscon-GO Valdevane (62) 3095-5161 valdevane@sinduscongoias.com.br

MONTAGEM
EMPRESA CONTATO TELEFONE E-MAIL

Decor Eventos Joice (62) 3598-0006 /
(62) 99605-1357
(62) 99862-4240

joice@decorev.com.br

Sinduscon-GO Wellington (62) 3095-5159 wellington@sinduscongoias.com.br
Sinduscon-GO Leônidas (62) 3095-5174 leonidas@sinduscongoias.com.br

AGENTE FINANCEIRO
EMPRESA CONTATO TELEFONE E-MAIL

CAIXA Carlos Felipe (62) 3612-1013 carlos.l.ramalho@caixa.gov.br

ADMINISTRAÇÃO DO SHOPPING
EMPRESA CONTATO TELEFONE E-MAIL

BRMALLS Karla (62) 99293-5822
(62) 4013-4251

karla.oliveira@brmalls.com.br

ADMINISTRAÇÃO DO ESTACIONAMENTO
EMPRESA CONTATO TELEFONE E-MAIL

BRMALLS Roberto (62)  98402-
7509

----------------------------------

BRMALLS Bruno (62) 99368-3425 ----------------------------------

Realização:
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FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE CREDENCIAIS

Expositor:

Responsável:                                                                     Telefone de contato:

NOME COMPLETO
RG / REGISTRO
PROFISSIONAL

FUNÇÃO

01
02
03
04
05
06
07
08

Realização:


	15. INTERNET

