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Prezado expositor,

É com grande satisfação que recebemos a sua empresa como Patrocinadora/Expositora
do Brasesul 2022, a realizar-se no período de 26 e 27 de maio de 2022 no Rafain Palace 
Hotel & Convention – Foz do Iguaçu.

O presente Manual/Regulamento é parte integrante do seu Contrato de Patrocínio e 
Locação de Estande no Congresso Sul Brasileiro dos Corretores de Seguros. Foi 
elaborado para auxiliá-lo em todas as providências necessárias à sua participação neste 
evento, e estabelece os direitos e deveres do Promotor e do Patrocinador/Expositor. 
Contêm normas, orientações técnicas e operacionais, relativas aos períodos de 
montagem, realização e desmontagem que devem ser respeitados pela empresa 
participante, seus funcionários e/ou contratados. 

O desconhecimento das normas aqui estabelecidas, datas limites ou de outras 
instruções aqui constantes não exime o Patrocinador/Expositor e seus contratados 
(montador, decorador, subcontratado e demais pessoas envolvidas com o evento) das 
penalidades, multas, sanções e responsabilidades previstas neste manual e no contrato 
assinado com o Promotor do Evento.

O Promotor reserva-se o direito de alterar, reformular e/ou criar regras ou normas, a 
qualquer momento, que sejam necessárias para o bom andamento do evento como um 
todo. 

A comissão organizadora agradece a sua participação e se coloca inteiramente à 
disposição para esclarecer dúvidas e orientá-los, no intuíto de garantir a qualidade e o 
sucesso em todas as etapas do evento. Desejamos um bom trabalho e bons negócios.
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www.sincor-pr.org.br
Wilson Pereira – Presidente

José Antônio de Castro – VP Sincor/PR, Diretor do Evento

Jucirê – Assistente de Diretoria

COMISSÃO ORGANIZADORA

www.sincor-sc.com.br
Auri Bertelli – Presidente

Afonso Klueger – Gerente Executivo

www.sincorrs.com
Ricardo Pansera – Presidente

André Thozeski – VP Financeiro

Genesi Cassol – Diretora de eventos
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www.toindoviagens.com.br
Gelson Walker – Diretor

Michela Z. Schramm – Coordenadora de Eventos

Barbara Costa – Organização

ORGANIZAÇÃO

www.rafainpalace.com.br
Av. Olímpio Rafagnin, 2357 - Parque Imperatriz

Foz do Iguaçu/PR

LOCAL DO EVENTO
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TÔ INDO VIAGENS & EVENTOS

Gestora operacional do evento (organização, inscrições, hospedagens, deslocamentos, passagens

aéreas, secretaria, divulgação e outros)

Telefone: (47) 3322-6622

Email: brasesul@toindoviagens.com.br

Contato: Gelson Walker

EQUALIZEE

Empresa fornecedora de audiovisual (TV’s, painel de led...)

Telefone: (45) 3029-2316

Email: contato@equalizee.com.br

Contato: Martha

EMPRESAS HOMOLOGADAS
PARA O EVENTO

RAFAIN PALACE HOTEL & CONVENTION RESTAURANTE

Telefone: (45) 3520-9494

Email: eventos@rafainpalace.com.br

Contato: Vanessa Delboni

Observação: A alimentação e bebidas servidas nos estandes devem
obrigatóriamente ser contratadas diretamente com o Rafain Palace
Hotel & Convention.

STAND SOLUTION

Montadora oficial da Feira do Mercado Segurador

Telefone: (45) 3529-0011

Email: comercial@standsolutions.com.br

Contato: Cecília

Observação: A Stand Solution é a montadora oficial da Feira do
Mercado Segurador - Brasesul 2022, não sendo permitida a
contratação de outra montadora.

EXCLUSIVE EVENTOS

Empresa fornecedora do serviço de recepcionistas

Telefone: (41) 99660-1735

Email: contato@exclusivepromoeventos.com.br

Contato: Carol Hasse

NW7 TRAVEL TURISMO

Transfer executivo e passeios

Telefone: (45) 3573-1599

Email: reservas@nw7travel.com.br

Contato: Élcio
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A organização do Brasesul 2022, entregará o estande pronto, montado, mobiliado e 
decorado, conforme o projeto escolhido de acordo com a cota de patrocínio contratada. 
A escolha do modelo do estande deverá ser realizada até a data de 21.02.2022.
Os Patrocinadores do evento poderão realizar alterações em seus estandes, desde que 
não comprometam o modelo base/estrutura (enviado por e-mail). 
Exemplo: Poderá ser alterada a cor das paredes e testeiras, o tipo de piso, acrescentar 
itens decorativos, aparelhos de audiovisual entre outros. 
Não será permitida qualquer alteração no tamanho da área, nem mover as paredes de 
lugar, realizar construções que ultrapassem a altura permitida ou os metros quadrados 
estabelecidos em contrato.
Para simplificar o processo e agilizar o atendimento, a solicitação de alteração deverá  ser 
enviada para o e-mail barbara@toindoviagens.com.br. Solicitamos detalhar no e-mail 
o que deseja alterar no projeto do seu estande (com base no modelo escolhido).
Trataremos a aprovação das solicitações com a Comissão Organizadora.
O prazo máximo para solicitar as alterações será até a data de 21.02.2022.

Importante:
Toda solicitação de alteração que seja aprovada, o valor adicional será de 
responsabilidade do Patrocinador.
O local onde a Feira do Mercado Segurador será montada não dispõe de pontos de água 
e deságue, ficando inviável a instalação de pia no estande.
Os danos causados à equipamentos e mobiliários existentes no estande durante o 
período de exposição serão de responsabilidade do Patrocinador/Expositor.
Depósito compartilhado: todos os expositores terão direito a um espaço demarcado no 
chão do subsolo da feira para realizar o armazenamento do seu material.

Segurança, limpeza, recepção, serviços de carregador entre outros: A Tô Indo Viagens &  
Eventos está analisando a proposta de alguns desses fornecedores, afim de negociar o 
melhor custo benefício para o evento e também para os Patrocinadores. Tão logo 
tenhamos a indicação das empresas, entraremos em contato.

FORNECEDOR DE SERVIÇOS
DE TERCEIROS

MONTAGEM E PRODUÇÃO
DOS ESTANDES
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*Após a escolha do estande e aprovação do projeto especial (caso haja) para o mesmo, o 
departamento de marketing da montadora entrará em contato com o setor responsável 
da empresa expositora para informar os prazos, tamanhos e condições que as artes 
devem ser enviadas. Os arquivos de comunicação visual devem ser enviados 
diretamente para Luiz no e-mail marketing@standsolutions.com.br  e com cópia para 
Bárbara no e-mail barbara@toindoviagens.com.br. Luiz será o responsável pelo 
processo dentro da Stand Solutions até o prazo informado.

Importante: O departamento de marketing do expositor deverá enviar a arte pronta 
para a impressão, pois a Stand Solutions realiza apenas ajustes técnicos necessários para 
impressão e aplicação, sem interferir na arte desenvolvida pelo expositor.

Dicas para um melhor fechamento de arquivo:
• Resolução: 200 DPI Tamanho real
• Formato: JPG, CDR, AL, TIFF ou PDF
• Tipografia: Em curvas
• Efeitos: Em curvas
• Escala de cores: Não usar RGB
• Corte e Sangria: Especificar corte especial
• Medida: Em escala real
• Envio: Via Wetransfer 

O descumprimento dos prazos acima mencionados poderá acarretar em custos 
adicionais que serão de responsabilidade do Patrocinador/Expositor.

Para a produção da comunicação visual dos estandes deverão ser observados os
seguintes prazos:

ETAPA: Envio de arquivos para Produção Visual
DATA LIMITE: 21/03/2022

COMUNICAÇÃO VISUAL
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O abastecimento dos estandes poderá ser realizado no dia 26 de maio de 2022 das 9h00 
ás 13h00 e no dia 27 de maio de 2022 das 8h00 ás 10h00. Durante o período de 
funcionamento da feira, desde que o mesmo seja feito com cautela, utilizando de 
horários com menos movimento e sem o transporte de materiais de grande porte ou 
circulação de carrinhos que atrapalhem os visitantes da feira. 
A desmontagem dos estandes, será feita após o encerramento do evento em 28 de maio 
de 2022, devendo os expositores entre 8h00 até às 12h00, retirarem todo o material 
exposto e demais pertences do estande, dentro do prazo informado.

Os estandes montados na Feira de Negócios funcionarão, em horário ininterrupto,
conforme tabela abaixo:

Período de funcionamento
Realização/abertura
Realização/funcionamento

Data
26/05/2022
27/05/2022

Horário
das 14:00 às 22:00
das 10:00 às 21:00

Etapa
Início da montagem dos estandes
Montagem dos estandes (construção)
Montagem dos estandes (acabamentos)
Montagem dos estandes (limpeza/decoração)
Entrega (montagem dos expositores)
Montagem dos expositores
Desmontagem dos estandes - expositor
Desmontagem dos estandes - montadora
Desmontagem dos estandes - montadora

Data
22/05/2022
23/05/2022
24/05/2022
25/05/2022
25/05/2022
26/05/2022
28/05/2022
28/05/2022
29/05/2022

Horário
das 08:00 às 18:00
das 08:00 às 18:00
das 08:00 às 18:00
das 08:00 às 13:00
das 14:00 às 18:00
das 08:00 às 12:00
das 08:00 às 12:00
das 08:00 às 18:00
das 08:00 às 18:00

MONTAGEM DOS ESTANDES

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO
DOS ESTANDES
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Instalações Elétricas
As instalações elétricas dos estandes atendem ao disposto na NBR 5410, a qual se refere 
a instalações elétricas em baixa tensão. Pedimos atenção para a tensão de 
funcionamento que será de 110V monofásico ou 380V trifásico.
A energia elétrica será fornecida em unidade de KVA não fracionada, pelo período de 
realização do evento. Será disponibilizado para cada estande 1 KVA de energia a cada 
9m². 
Estandes que utilizarem uma demanda maior de energia, será recolhido pelo Rafain 
Palace Hotel & Convention uma taxa de R$ 250,00 por KVA extra.
O estande será entregue contemplando tomadas, lâmpadas e frigobar. Todos os demais 
equipamentos a serem utilizados no estande poderão consumir energia elétrica extra, 
conforme taxa informada acima. 

Importante: Para garantir a entrega de qualidade, pedimos que informem a Cecília no 
e-mail comercial@standsolutions.com.br até a data de 21.05.2022, todos os 
equipamentes elétricos que serão utilizados no estande, pois o cabeamento para cada 
estande será realizado com base nessa informação.

Seguro do Estande
O estande e tudo que estiver nele (equipamentos, móveis e instalações), não está 
coberto por qualquer tipo de seguro, seja durante a montagem do estande, durante o 
funcionamento da feira ou na desmontagem do estande. Portanto, a responsabilidade 
por efetuar o seguro visando a cobertura por qualquer dano ou eventualidade ocorrida 
neste período é de exclusiva responsabilidade do expositor, exceto pelos itens fornecidos
pela Montadora. 
Assim a comissão organizadora recomenda aos expositores que providenciem seus 
próprios seguros contra todos e quaisquer riscos.

Importante: Não será obrigatório a locação de extintores para o estande, ficando a 
critério do expositor.

Segurança
A segurança geral do evento é de responsabilidade da Comissão Organizadora. 
A segurança do estande é de responsabilidade de cada expositor, neste caso, a 
contratação dos serviços de segurança poderá ser da mesma empresa contratada pela 
comissão organizadora ou outra a seu critério.
Lembramos que a atividade de Segurança Privada ou Desarmada é regida por Lei 
Federal. Para a Segurança no que diz respeito à contratação de mão-de-obra de Guarda

INFORMAÇÕES IMPORTANTES
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de Estande, alertamos que, conforme determinação da Polícia Federal, não será 
permitida a prestação de serviço de pessoas e/ou empresas não habilitadas legalmente 
para a função. Portanto, a empresa de segurança a ser contratada pelo 
Patrocinador/Expositor, deverá estar documentada junto a Polícia Federal. 
Pedimos especial atenção ao cumprimento das determinações acima, uma vez que 
receberemos fiscalização da Polícia Federal durante o Evento, e sendo constatada 
infração aos dispositivos da Lei, as empresas irregulares estarão sujeitas à advertência, 
multas e até interdição.

Importante: O expositor deverá informar o nome da empresa contratada à Comissão 
Organizadora no e-mail barbara@toindoviagens.com.br.

Limpeza
A limpeza geral do evento é de responsabilidade da Comissão Organizadora. 
A limpeza do estande é de responsabilidade de cada expositor, neste caso, a contratação 
dos serviços poderá ser da mesma empresa contratada pela comissão organizadora ou 
outra a seu critério.

Toda alimentação e bebidas (água, refrigerante, suco e cerveja) servidas nos estandes 
devem obrigatoriamente ser contratadas diretamente com o Rafain Palace Hotel & 
Convention, que também fornecerá o serviço de garçom, copeiras e cozinheiras.
As bebidas alcóolicas servidas no estande somente serão permitidas, nos dois dias, a 
partir das 18h. Bebidas: do hotel.

RAFAIN PALACE HOTEL & CONVENTION RESTAURANTE – Fornecedor exclusivo
Contato: Vanessa Delboni
Telefone: (45) 3520-9494
E-mail: eventos@rafainpalace.com.br 

Alimentos – entrada/saída: não é permitido a entrada de alimentos e bebidas (água, 
refrigerante, suco, cervejas), pelo cliente direto ou por terceiros, para serem servidos nas 
dependências do Rafain Palace Hotel & Convention; alimentos e bebidas nos estandes, 
assim como degustações e demonstrações de preparação; serviço de alimentos e 
bebidas de cortesia por parte de patrocinadores para os participantes, bem como a 
entrada ou entrega de alimentos e bebidas no hotel, salvo, quando houver autorização 
da gerência, sendo obrigatória a informação previamente e entrega de um Termo de 
Responsabilidade (modelo do hotel).

ALIMENTAÇÃO
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Serviço exclusivo de alimentação e bebidas devem ser contratados todos diretamente 
com o Rafain Palace Hotel & Convention, não sendo permitido ainda a saída de alimentos 
preparados no hotel e não consumidos durante a realização do serviço.
O serviço de “Buffets” externos não será admitido pelo Rafain Palace Hotel & Convention
sob nenhuma hipótese.

Contratação de Bebidas
Abaixo valores especiais já negociados pela organização do evento com o Rafain Palace
Hotel & Convention referente as bebidas que poderão ser servidas durante a realização
do mesmo.

Os expositores e/ou a agência/empresa organizadora do estande poderão manter som 
ambiente em seus estandes e espaços locados para o evento, somente em horário de 
visitação, desde que o volume seja inferior a 50 decibéis, e não venha prejudicar aos 
demais. Da mesma forma haverá restrições ao uso de apito, vuvuzela, buzinas e afins.
Ações que envolvam sonorização diferenciada (sorteios em microfone, divulgação 
especial entre outros), necessita de autorização da Comissão Organizadora. 
Solicite a sua autorização através do e-mail: barbara@toindoviagens.com.br

SONORIZAÇÃO

Água Mineral garrafa (310ml)
Suco tropical (copo)
Refrigerante (lata)
Cerveja Brahma/Skol lata (350ml)
Cerveja Budweiser lata (350ml)
Vinho argentino San Telmo
Whisky Johnnie Walker Red Label
Whisky Johnnie Walker Black Label
Chope

R$5,00 por unidade
R$ 9,00 por unidade
R$ 8,00 por unidade
R$ 9,00 por unidade
R$ 11,00 por unidade
R$ 127,00 por garrafa
R$ 240,00 por garrafa
R$ 360,00 por garrafa
Sob consulta

TABELA DE BEBIDAS

*Taxa diária para utilização na área de exposição/feira do Expocenter III e IV

TAXA DE ROLHA

Chope R$ 250,00 por chopeira/dia
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O Rafain Palace Hotel & Convention possui um número pequeno de ramais telefônicos 
que podem ser contratados para o evento. 
Caso haja interesse, solicitar valores por e-mail: barbara@toindoviagens.com.br.
O pedido de pontos de conexão de internet com banda larga para os estandes, deverá 
ser solicitado com antecedência de 30 (trinta) dias do início do evento através do e-mail: 
eventos@rafainpalace.com.br.
Abaixo a tabela de valores aplicada pelo Rafain Palace Hotel & Convention. O hotel está 
em negociação com um novo fornecedor, havendo alterações na tabela abaixo todos 
serão comunicados.

Cada Patrocinador ou Expositor terá direito a quantidade de credencial para integrantes 
da empresa, proporcional a cota de patrocínio contratada.
A inscrição deverá ser realizada no site conforme orientações presentes no convite.
Atenção aos dados solicitados. As Credenciais serão entregues ao Patrocinador/Expositor 
a partir do dia 25 de maio de 2022, a partir das 14h00 às 18h00 no credenciamento. 
Qualquer alteração, deverá ser solicitada no Credenciamento a partir da data de entrega 
das credenciais.

CREDENCIAMENTO PATROCINADOR
OU EXPOSITOR

Se necessário cabeamento para o ponto cabeado, é cobrado R$ 250,00 + 5% por ponto
cabeado além do custo do sinal da internet conforme tabela acima.

INTERNET E RAMAIS TELEFÔNICOS

Velocidade

05 mpbs
10 mbps
20 mbps
30 mbps
50 mbps
80 mbps
100 mbps
200 mbps
300 mbps
400 mbps
500 mbps

01 diária

R$ 500,00
R$ 1.000,00
R$ 1.540,00
R$ 2.332,00
R$ 3.465,00
R$ 5.085,00
R$ 6.000,00
R$ 11.330,00
R$ 16.044,00
R$ 20.196,00
R$ 23.833,00

Valor por dia para contratar 02 diárias

R$ 488,00
R$ 975,00
R$ 1.502,00
R$ 2.274,00
R$ 3.377,50
R$ 4.958,00
R$ 5.850,00
R$ 11.046,00
R$ 15.642,50
R$ 19.690,50
R$ 23.237,00
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Cada Patrocinador ou Expositor será responsável por contratar seus prestadores de 
serviços (recepcionistas, copeira, segurança e limpeza), conforme sua demanda.
Para solicitação da credencial de prestadores de serviços, deverá ser enviado a Tô Indo 
Viagens & Eventos no e-mail: brasesul@toindoviagens.com.br uma lista em excel 
contendo: nome completo de quem trabalhará no estande e nome do responsável, até 
o dia 21.03.2022.
Salientamos que os prestadores de serviços, que participarão somente da Feira do 
Mercado Segurador, receberão a credencial diferenciada com acesso restrito à mesma, 
não sendo permitido o acesso à plenária do evento e restaurante oficial.

Importante: será disponibilizada uma área de alimentação em restaurante exclusivo 
para os prestadores de serviços (recepcionistas, seguranças, limpeza...).

Todo expositor deverá observar a legislação federal, estadual e municipal em todas as 
suas ações e operações envolvidas no evento, estando ciente da sua total 
responsabilidade no caso de descumprimento, mesmo que involuntário.
O expositor deverá cumprir todas as normas trabalhistas quando contratar mão-de-obra 
para suporte logístico e operacional para o desenvolvimento dos trabalhos relacionados 
à participação na Feira.

O Patrocinador/Expositor poderá substituir nomes, porém deverá apresenta o Crachá
a ser substituído no Credenciamento.

SOBRE CONTRATAÇÃO DE
SERVIÇOS NOS ESTANDES

ORIENTAÇÕES FISCAIS

Por força da existência de norma legal taxativa regulamentando o tema, o expositor que
tiver interesse na realização de sorteios no evento, ficará totalmente responsável pela
obtenção da devida autorização junto aos órgão competentes.

Informamos toda a legislação aplicada;
Portaria nº 67/2017 , Portaria nº 422/2013, Portaria nº 54/2008, Portaria nº 41/2008,
Portaria nº 215/2006 , Portaria nº 125/2005, Decreto nº 538/1992, Lei nº 5.864/1972,
Decreto 70.951/1972 e Lei nº 5.768/1971 e Lei 13.756/2018.

REALIZAÇÃO DE SORTEIOS
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O envio de material publicitário por parte do Patrocinador para a feira ou pasta do 
congressista, deverá seguir as orientações de como proceder que estão no anexo a este 
manual. Poderão ser enviados diretamente ao Rafain Palace Hotel & Convention desde 
que cumpram as orientações. Para o Brasesul 2022 será considerado o número de 1.700 
pastas para congressistas.
No caso de dúvidas entrar em contato com barbara@toindoviagens.com.br.

A autorização para a realização do mesmo é de total responsabilidade do Patrocinador.

Data: 26 de maio de 2022

REMESSA DE MATERIAIS

PROGRAMAÇÃO DO EVENTO (PRELIMINAR)

Abertura do Credenciamento
Abertura da Feira do Mercado Segurador
Abertura das Arenas 1 e 2 (Mini Palestra)
Solenidade de Abertura do Congresso
Palestra Magna com Léo Chaves
Coquetel de Abertura com show do Grupo Vitrine

às 9:00
das 14:00 às 22:00
às 15:00
às 18:00
às 18:30
das 20:00 às 23:00

Data: 27 de maio de 2022

*A programação acima está sujeita a alterações.

Credenciamento
Sorteio das Chaves
Painel com as autoridades (CNSeg, Fenacor, Ibracor, Susep e ENS)
Feira do Mercado Segurador
Sorteio das Chaves
Painel com presidentes das seguradoras
Almoço
Sorteio das Chaves
Palestra
Painel Diversifique, Fidelize e Monetize
Abertura Arena 1 e 2 (Mini Palestras)
Sorteio das Chaves
Palestra
Encerramento
Sorteio dos Carros
Atividades do Mercado Segurador
Jantar de Enceramento com show da Banda Nega Fulô

das 8:00 às 18:45
às 8:30
às 8:45
das 10:00 às 21:00
às 10:25
às 10:40
às 12:20
às 13:50
às 14:00
às 15:00
às 15:00
às 17:00
às 17:10
às 18:45
às 19:00
às 19:00
das 21:00 às 1:00
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O Patrocinador/Expositor que infrigir qualquer uma das regras estabelecidas neste 
manual, receberá uma multa que poderá ir de 3% a 10%, de acordo com o valor do 
contrato. A análise será realizada pela comissão organizadora do evento.
Fica ciente o Patrocinador/Expositor que além da multa, o mesmo será responsável por 
ressarcir ou responsabilizar-se sobre os possíveis danos resultantes de sua infração. 

Importante:
O departamento de eventos do Rafain Palace Hotel & Convention está passando por 
uma reestruturação de área, podendo então as informações acima sofrerem alterações 
assim que as mudanças forem concluídas. 
Enviaremos a todos os expositores um comunicado informando se houve ou não 
alteração nas informações contidas neste manual.

Casos omissos a esse manual, serão analisados pela comissão organizadora do 
evento.

Desejamos a todos um bom evento!

Comissão Organizadora

Nome

Michela Schramm

Roger Evaristo

Bárbara Costa

Andressa Krueger

Cecília Ferreira

Vanessa Delboni

Fone

(47) 99609-5585

(47) 99209-0808

(11) 96752-1295

(47) 99124-5057

(45) 98802-9144

(45) 3520-9494

Email

michela@toindoviagens.com.br

roger@toindoviagens.com.br

barbara@toindoviagens.com.br

andressa@toindoviagens.com.br

comercial@standsolutions.com.br

eventos@rafainpalace.com.br

Área de atuação

Organização e Logística

Inscrições e Credenciamento

Feira e Expositores

Aéreos e Hospedagens

Montadora Oficial

Alimentos e Bebidas

Nome

Luiz Claudio

Jucirê

Fone

(41) 98412-8768

(41) 99728-1115

Email

administrativo@sincor-pr.org.br

secretaria@sincor-pr.org.br

Área de atuação

Gestor Sincor-PR

Apoio Secretaria Sincor-PR

Manter sempre em cópia dos e-mails os contatos abaixo:

APLICAÇÃO DE MULTAS

Caso haja alguma dúvida sobre o evento, deixamos abaixo uma planilha dos contatos
importantes e suas respectivas áreas de atuação, para que possam otimizar o tempo
na solução dos problemas.

CONTATOS IMPORTANTES
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