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1. OBRIGAÇÕES 

 
Este procedimento tem por objetivo estabelecer os critérios mínimos para o planejamento, 

execução, controle e medidas corretivas para realização do Safratec. Os empresas 

patrocinadoras devem atentar-se aos requisitos para o bom andamento do evento.  

 

2. RESPONSABILIDADES 

A Cocamar por intermédio do Departamento de Eventos deverá atentar-se ao check-list para 

execução de atividades planejadas durante o Safratec. 

 

3. INFORMAÇÕES GERAIS 
 

DADOS GERAIS DO EVENTO  
 
Evento: Safratec 
Data: de acordo com o planejamento da área 
Local: Rodovia PR 317, KM 121, Floresta - PR 
Informações: (44) 3221-3693 
Site: www.safratec.com.br 
E-mail: fernando.volpato@cocamar.com.br 
 
REALIZAÇÃO 
 
Cocamar Cooperativa Agroindustrial  
Programação do evento dia 22 e 23/01/2020 
08h00 - Credenciamento e café da manhã 
08h30 - Abertura oficial 
09h00 - Visitas aos estandes parceiros e estações experimentais Cocamar 
11h00 - Almoço 
13h30 - Visitas aos estandes parceiros e estações experimentais Cocamar 
16h30 – Encerramento 
 

DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

O presente Manual estabelece os direitos e deveres da Empresa EXPOSITORA e apresenta 

normas de participação no evento e formulários, que deverão ser preenchidos de acordo com as 

necessidades específicas. 

Leia todos os itens deste Manual, com um cuidado especial em relação aos prazos de entrega 

dos formulários. É importante dar conhecimento às montadoras contratada sobre o conteúdo das 

normas e procedimentos. 



    
Caso, após sua leitura detalhada, permanecer alguma dúvida, não hesite em contatar a Cocamar 

com a maior antecedência possível. 

O EXPOSITOR não poderá ceder, nem sub-locar, total ou parcialmente, os espaços locados por 

meio do Contrato de Participação, salvo com autorização da promotoria do evento. 

Para participar da exposição é imprescindível que o EXPOSITOR esteja em dia com os 

pagamentos referentes à sua participação no evento. 

 

Estacionamento 

Estacionamento gratuito com capacidade para 900 veículos 

 

Descrição dos prazos  

 
➢ Realização da feira:  22 a 23 de janeiro de 2020, das 8 às 17h. 

➢ Montagem dos estandes: 06 a 20 janeiro de 2020, das 8 às 17h30. 

➢ Limite para entrada de equipamentos do expositor (Produtos de exposição): até 20 de 

janeiro de 2020, às 17h30. 

➢ Desmontagem dos estandes: 24 a 29 de janeiro de 2020, das 8 às 17h30. 

 

Até 20/01/2020 o estande deve estar totalmente pronto, inclusive com móveis e sistema de 

refrigeração. Essa é a data limite para as montadoras terminarem o seu trabalho, posterior a 

essa data devem ser executados, exclusivamente, serviços de comunicação visual, paisagismo, 

limpeza e instalação de equipamento eletrônicos;   

 

Os equipamentos do expositor (produtos de exposição) devem estar dentro da área contratada 

até no máximo dia 21/01/2020, às 12h. Este prazo será rigorosamente exigido pela organização; 

essa também é a data limite para posicionar os extintores nos estandes.  

 

A partir do 21/01/2020 (terça-feira) é proibida a circulação de veículos dentro do Safratec. Os 

materiais (como de divulgação, de brindes entre outros) devem ser levados até o estande 

manualmente;   

 

O funcionamento do Safratec para montagem dos estandes será até as 20h, após esse horário 

as pessoas devem encerrar suas atividades e sair do parque. O horário de trabalho será 



    
rigorosamente exigido pela organização, sob pena de multa para a empresa montadora ou 

expositora de R$ 300,00 (trezentos reais) a hora excedida e os trabalhos serão interrompidos 

até que o pagamento da multa seja efetivado;  

 

A colocação de máquinas pesadas no parque, como trator de esteiras, deverá ser 

obrigatoriamente feita nos horários das 8 às 11h e entre as 19 e 20h, para facilitar a logística do 

evento;  

Qualquer alteração com a estrutura física da área locada (ex. teste drive) e/ou a necessidade de 

construção civil, deve ser apresentado o projeto antes do início da obra e ser finalizada até o dia 

xx de dezembro do ano anterior ao evento, não podendo ultrapassar essa data;  

 

O período de desmontagem é de 24/01/2020 a 29/01/2020, das 8h às 17h30. A retirada de 

equipamentos, máquinas e a desmontagem do estande somente será permitida a partir dessa 

data (24/01), isto é, no dia posterior ao encerramento da feira, e em condições de tempo bom 

(sem chuva) e após a desmontagem e retirada das estruturas. 

 

O funcionamento do Safratec para desmontagem dos estandes será até as 18h, após esse 

horário as pessoas devem encerrar suas atividades e sair do parque. O horário de trabalho será 

rigorosamente exigido pela organização, sob pena de multa para a empresa montadora ou 

expositora de R$ 500,00 (quinhentos reais) a hora excedida e os trabalhos serão interrompidos 

até que o pagamento seja efetivado. 

 

Localização das áreas, do estande e produtos de exposição 

A área contratada pelo expositor será demarcada pela Cocamar e a instalação do estande 

não poderá exceder os limites demarcados (nem mesmo com tirantes ou cordas), assim 

como produtos de exposição devem ficar dentro destes limites.  

 

Obrigação do uso de crachá  

Durante o período de realização do Safratec, o empregado da empresa expositora, 

empresa de prestação de serviços e terceiros, trabalhadores temporários (contrato por 

prazo indeterminado ou por prazo determinado) devem usar o cartão de identificação, tipo 

crachá, contendo nome completo, função, data de admissão e número do PIS-PASEP, 



    
ficha de registro de ponto em poder do empregador. O crachá deverá ser fornecido pela 

própria empresa na qual o funcionário é registrado.  

A Cocamar não fornecerá crachás para o período de realização da feira.   

 

Limpeza, Conservação e Coleta seletiva; 

A limpeza das áreas locadas deverá ser feita diariamente pelo expositor e/ou montadora, 

acondicionando o lixo adequadamente em sacos plásticos ou recipientes e depositando-os 

nas lixeiras para o recolhimento feito pela Cocamar. 

  

Cuidados com ajardinamento – Paisagismo e Gramado; 

O expositor, a montadora ou qualquer outra empresa que preste serviço na feira deverá ter 

o máximo de cuidado para não danificar o gramado e o paisagismo, entregando a área na 

mais perfeita condição de limpeza, cuidado esse que será rigorosamente cobrado pela 

organização. Para colocar materiais na grama usar estacas para que fique 30 cm acima do 

nível do solo. O zelo com o ambiente deve ser respeitado antes, durante e após a feira.  

 

Acesso de veículos e equipamentos  

No período de realização do Safratec é extremamente proibida a circulação de qualquer 

tipo de veículo, incluindo os carrinhos elétricos, exceto veículos de serviços da Cocamar. 

Durante a montagem, somente será permitido o acesso de veículos com autorização da 

organização. O veículo deverá ficar o mínimo de tempo no interior do parque para fazer a 

descarga e imediatamente voltar ao estacionamento. Após o encerramento do prazo para 

entrada de veículos (20/01/2020) os materiais deverão ser levados manualmente ou em 

carrinhos de mão. As empresas montadoras de estandes poderão credenciar 1 (um) carro 

e/ou motocicleta para facilitar o trabalho dentro do parque, mediante a orientação da 

organização. Respeitar o limite de velocidade de 20 km/h. O credenciamento do veículo 

será somente para MONTADORAS DE ESTANDE. Agências de eventos, outros 

organizadores de estandes e expositores NÃO PODERÃO CIRCULAR COM VEÍCULO 

SEM AUTORIZAÇÃO.   

 

Reposição de mercadorias e produtos 

Durante a feira a reposição das mercadorias deverá ser feita das 6h30 às 7h30 

manualmente ou por carrinho de mão.  



    
 

Manutenção dos estandes durante a feira 

No período de realização da feira, para qualquer tipo de manutenção ou eventuais 

problemas a empresa montadora deverá deixar uma ou mais pessoas responsáveis para 

vistoriar. Disponibilizando o endereço e telefone dos mesmos para a equipe responsável 

de montagem da Cocamar. 

 

Áreas comuns 

As ruas e corredores são de uso comum, não sendo permitida a colocação de faixa nem a 

distribuição de folder. Entrar em contato com a organização para verificar os locais de 

publicidade disponíveis dentro do evento. 

 

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 a área, à empresa 

ou produto que não for o seu.  

 

Divulgação de produtos de terceiros  

O expositor não poderá: promover, divulgar e comercializar produtos ou marcas que não 

sejam de sua própria fabricação, sob pena de multa de 3 vezes o valor pago em contrato 

de locação da área, com exceção de produtos previamente acordados entre Cocamar e 

Expositor.   

                                                                                                                             

Responsabilidade pelo estande  

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 a 

feira, sendo que, a desmontagem e retirada das máquinas deverá ser efetuada até o dia 

29/01/2020. A Cocamar não será responsável por danos ou prejuízos de qualquer 

natureza, causada a pessoas ou a produtos expostos.   

 

 

 

 



    
Seguros  

Os estandes, bens, produtos, equipamentos e pessoal não estão cobertos por apólice de 

seguros. A Cocamar atribui aos expositores providências sobre seguros contra quaisquer 

riscos. 

 

Segurança patrimonial 

Os expositores serão responsáveis financeiramente por todos os danos físicos ou 

patrimoniais causados à qualquer pessoa física ou jurídica (visitantes, organizadores, 

prestadores de serviços, proprietários de outros estandes, etc.), provocados por produtos 

ou equipamentos em exposição no seu estande ou por negligência, imprudência ou 

imperícia de seus funcionários ou prestadores de serviços, tais como má instalação de 

produtos ou equipamentos, vazamento de produtos tóxicos ou químicos, etc., inclusive no 

período de montagem e desmontagem. 

 

Os organizadores não se responsabilizam pela segurança de produtos trazidos à 

exposição pelos expositores, seus empregados ou qualquer outra pessoa. Além disso, a 

Cocamar não se responsabiliza por perdas e danos, em qualquer estande, de produtos 

expostos, materiais e mercadorias ou bens pessoais. 

 

A segurança geral do evento estará a cargo de organização profissional, devidamente 

qualificada e uniformizada. A segurança de cada estande, em qualquer horário e período 

do evento, (montagem e desmontagem, inclusive) é de inteira responsabilidade do 

expositor que caso queira, poderá contratar um segurança exclusivo, mas que seja a 

mesma empresa oficial contratada pelo evento. 

Obs. A empresa que é contratada para fazer a parte de segurança do evento, passa por 

processo de compras interno e pratica um preço justo dentro da região de atuação. 

 

Demonstração de produtos e equipamentos  

 A demonstração de produtos e equipamentos somente pode ser feita dentro da área 

contratada, com isolamento acústico quando produzir barulho e com as devidas proteções 

de segurança ao visitante e operador do equipamento.  

 

 



    
Volume do som na área contratada 

Todo som produzido no estande por aparelhos de amplificação não poderá exceder o 

volume normal da voz ou 80 decibéis. Caso o expositor não pratique essa norma, serão 

tomadas as seguintes providências por parte da Cocamar:   

 

1ª – Na primeira infração o funcionário será advertido verbalmente e será notificado o seu empregador.  

2ª – Na segunda infração a Cocamar fará reprimenda escrita ao empregador. 

3ª – Na Terceira infração a Cocamar suspensão imediata dos serviços em execução e somente serão 

retomados após o comprometimento, por escrito, do representante legal.  

4ª – Na quarta infração não será mais permitida a presença do funcionário ou da empresa no parque. A 

Cocamar poderá, se necessário, solicitar a intervenção do Mistério de Trabalho nas divergências ocorridas.  

 

           Pedido de linha telefônica e internet 

O pedido de linha telefônica e internet devem serem feitos com no mínimo 15 dias antes do 

início da feira, através de uma das empresas abaixo:  

  

Energia elétrica  

O expositor deverá informar a Cocamar a necessidade de energia elétrica até o dia 15 de 

dezembro de 2020. Uma vez confirmado não é possível alterar o seu pedido. Se o 

expositor não informar a sua necessidade neste prazo, a Cocamar se desobriga a fornecer 

a energia, além dos 10 KVAs.  Não será em hipótese alguma fornecida energia além da 

quantidade solicitada. As variações na tensão entre mais de 10% e menos de 10% (Queda 

de tensão até 10%), são regulamentadas pela ANEEL. A demanda solicitada será 

rigorosamente fiscalizada pela Cocamar. O expositor terá direito a utilização gratuita de 

energia para o consumo de até 10 KVA, pagando somente o excedente uma taxa fixa de 

R$ 90,00 por KVA instalado e solicitado. Energia elétrica disponível no parque é 220 Volts 

MONOFÁSICA e 380 Volts TRIFÁSICA. A Cocamar instalará um ponto de fornecimento de 

energia em cada área locada. Cabe à montadora e/ou expositor fazer a instalação e 

distribuição interna no estande, colocar o fio com isolação de 1 KV, sem emendas, desde o 

ponto (padrão) no canto do lote até o estande.  

Toda energia elétrica solicitada, mesmo que não utilizada durante o evento, são 

disponibilizadas pela Copel, independentemente do seu uso total ou não, será cobrada 

integralmente o valor conforme feito no pedido.   



    
Caso a energia consumida for maior que a solicitada, a mesma será cobrada por KVA 

excedido. Conforme o valor descrito no item acima 

 

Faixas – cartazes e folders     

A colocação de cartazes, faixas ou bandeiras será livre dentro da área do expositor. Não é 

permitida qualquer divulgação fora da área contratada do estande.  

  

Balões  

É proibida a distribuição ou a soltura de balões com gás. Balões grandes são permitidos 

apenas quando amarrados com 3 cordas (BLIMPS), com distância mínima horizontal da 

rede elétrica, igual à altura superior do balão. Em hipótese nenhuma poderá usar balões 

presos por apenas uma corda (ZEPELIM).  

 

Drones  

O uso de drones durante o período da feira, será necessário o registro de acordo com as 

regras da ANAC, e apresentar este documento à direção do evento aprovar ou não o uso. 

 

Qualidade e segurança da estrutura do estande 

 Mesmo a responsabilidade total sendo do expositor e da montadora, a Cocamar se 

reserva ao direito de avaliar quanto à segurança e qualidade do estande. 

 

Trabalhadores na feira 

O Ministério do Trabalho poderá fiscalizar quanto à regularidade dos trabalhadores no 

SAFRATEC, desde o início da montagem até o final da desmontagem, para tanto, 

informamos que todos devem seguir a legislação vigente.  

 

Os expositores serão responsáveis financeiramente por todos os danos físicos causados à 

qualquer pessoa física ou jurídica (visitantes, organizadores, prestadores de serviços, 

proprietários de outros estandes, etc.), provocados por produtos ou equipamentos em 

exposição no seu estande ou por negligência, imprudência ou imperícia de seus 

funcionários ou prestadores de serviços, tais como má instalação de produtos ou 

equipamentos, vazamento de produtos tóxicos ou químicos, etc., inclusive no período de 

montagem e desmontagem. 



    
 

Segue abaixo as obrigatoriedades dos expositores: 
 
➢ É obrigatório a realização de Integração de Segurança no Trabalho, antes de iniciar 

as atividades no local, a Cocamar disponibiliza a integração de segurança de Segunda, 

Quarta e Sexta Feira as 13h30min no auditório 40. 

➢ É obrigatório portar a carteirinha de Integração de Segurança durante a execução de 

atividades (Serviço em Altura, Espaços Confinado, Serviços a Quente e Trabalhos com 

Eletricidade); 

➢ Para atividades em altura acima de 02 metros o executor da atividade deverá 

possuir treinamento de NR 35 – Trabalho em Altura. 

➢ É de responsabilidade do expositor ceder aos seus colaboradores os Equipamentos 

de Proteção Individual (EPI’s), o qual é obrigatório a utilização durante a execução de 

atividades de risco. 

➢ É responsabilidade do expositor em casos de subcontratação de empresas, cumprir 

os requisitos desse procedimento bem como todas as normas regulamentadoras 

pertinentes e averiguação de Integrações de segurança bem como a vigência de 

treinamentos de segurança; 

➢ Para execução de atividades em altura, serviço a quente e espaços confinado, é 

obrigatório a análise de risco (PET) antes da execução das atividades. 

➢ Somente colaboradores habilitados poderão intervir em serviços elétricos, esses 

deverão estar com todos os Equipamentos de Segurança para atendê-los; 

➢ Para os stands é recomendado que tenha extintores de incêndio para casos de 

emergência e princípios de incêndio. 

➢ Não é permitido a instalação de estruturas metálicas, bem como utilização de 

maquinários “parado” embaixo da linha de transmissão de alta tensão; 

➢ Atividades que envolvam máquinas e equipamentos rotativos, os expositores 

deverão sinalizar/isolar a área para não expor visitantes, organizadores, prestadores de 

serviços, proprietários de outros estandes, a riscos de acidentes; 

➢ Para manipulação de produtos químicos é obrigatório a utilização de equipamentos 

de segurança (EPI’s), deverá manter no local a FISPQ (Ficha de Informação do Produto 

Químico). É recomendado que o produto tenha receituário. 

➢ Não serão permitidos a utilização de produto químico durante a pulverização 

demonstrativa, onde poderá trazer riscos aos participantes.  



    
➢ Atividades de demonstração de implementos agrícolas deve ser afastado de 

pessoas e rede elétrica para evitar acidentes. 

➢ Atividades de demonstração de veículos automotores, veículos pesados e passeios 

deverão estar afastado de pessoas e sinalizados evitando riscos de acidentes. 

➢ É recomendado a não utilização de cigarros próximo a produtos Inflamáveis, 

Madeiras, Palhas, Isopor, Papeis, Panos, plásticos entre outros. 

 

Em caso de dúvidas com relação a prática de Segurança do Trabalho durante o evento, o 

departamento de Gestão Ocupacional da empresa Cocamar estará à disposição para 

esclarecimentos. 

 

Equipamentos de proteção individual e condições de segurança  

 

É de inteira responsabilidade da empresa expositora, montadora de estande e/ou outros 

serviços, ou seja, o empregador, o fornecimento, orientação e controle do uso de 

equipamento de proteção individual para os seus respectivos funcionários, bem como, a 

sua habilitação para condução e operação dos maquinários agrícolas, motocicletas e 

veículos em geral. Mesmo sendo responsabilidade total do empregador, a Cocamar se 

reserva o direito de fiscalizar, através dos seus técnicos de segurança do trabalho, a 

utilização adequada dos EPIs. Caso o funcionário não use serão efetuadas as seguintes 

punições:  

1ª – Na primeira infração o funcionário será advertido verbalmente e será notificado o seu 

empregador.  

2ª – Na segunda infração a Cocamar fará reprimenda escrita ao empregador. 

3ª – Na Terceira infração a Cocamar suspensão imediata dos serviços em execução e 

somente serão retomados após o comprometimento, por escrito, do representante legal.  

4ª – Na quarta infração não será mais permitida a presença do funcionário ou da empresa 

no parque. A Cocamar poderá, se necessário, solicitar a intervenção do Mistério de 

Trabalho nas divergências ocorridas.  

 

Guindauto (munck), guinchos, guindastes e empilhadeiras 

Devem ser operados somente por pessoas habilitadas e treinadas. Os operadores devem 

manter consigo os certificados do curso de Operador de Guindauto (NR-11 Transporte, 



    
movimentação, armazenagem e manuseio de materiais). A qualquer momento poderá ser 

solicitado pelo técnico de segurança do trabalho da Cocamar. A Cocamar, através dos 

seus técnicos de segurança do trabalho também fará a averiguação das condições dos 

equipamentos. Será exigido que todos os caminhões muncks possuam patolas para 

poderem executarem os serviços.  

  

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.  

  

Instalações 

Toda instalação elétrica somente poderá ser feita por profissional habilitado (eletricista) 

com curso básico de NR-10. Alertamos quanto aos cuidados necessários com as 

instalações elétricas, devendo ser feita dentro das normas e com toda segurança, evitando 

fios pendurados ou mal fixados. Os eventuais danos são de inteira responsabilidade da 

montadora e expositor, porém a Coopavel se reserva ao direito de fiscalizar com pessoas 

habilitadas todos os serviços executados;  

É obrigatório o aterramento de toda instalação elétrica em todos os estandes;  

É recomendado a instalação de proteção complementar (contra contato direto) por 

dispositivo “DR” de alta sensibilidade (30mA) conforme NBR 5410.  

Distância da rede elétrica para edificações, máquinas, veículos, equipamentos ou 

quaisquer outros materiais de exposição, deverão ser observados a distância mínima 

horizontal de 1,5m da rede de alta tensão, e de 0,5m da rede de baixa tensão. Salvo 

máquinas e equipamentos com menos de 2m de altura pode ser posicionada próximo a 

rede elétrica, mediante analise e liberação da Cocamar.  

A distância mínima horizontal de mastros e bandeiras da rede elétrica deverá ser igual ou 

superior à altura do mastro, quando este for mais alto que 4m próximo a rede de baixa 

tensão e 9m próximo a rede de alta tensão.  

 

Entrada e Credenciamento 

Somente será permitida a entrada de cooperados, convidados imprensa e outros parceiros 

convidados pela Companhia. O credenciamento será realizado na entrada do evento. Obs: 



    
A visitação aos estandes e participação nas palestras será livre. Haverá palestras técnicas 

durante todo o evento. 

 

Cumprimento do regulamento 

Os expositores obrigam-se ao cumprimento das disposições contidas no presente 

regulamento, levando-as ao conhecimento de seus funcionários, freteiros, terceirizados, 

fornecedores e especialmente às montadoras de estandes. 

 

 

 


