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1. INTRODUÇÃO
Este é o regulamento geral da FEMUR 2022, evento que será
realizado no Horto Florestal em Ubá – MG, de 24/01 a 27/01/2022.
O presente Manual de Participação estabelece os direitos e deveres
do Promotor (INTERSIND – Sindicato Intermunicipal das Indústrias
do Mobiliário de Ubá) e do EXPOSITOR.
Este Manual contém normas, orientações técnicas e operacionais
relativas aos períodos de montagem, realização e desmontagem
que devem ser respeitadas pelo EXPOSITOR, seus funcionários e/ou
contratados.
Para todos os efeitos, este Manual vale como regimento do contrato
de prestação de serviços formalizado entre o EXPOSITOR e o
INTERSIND. É de responsabilidade do expositor que as normas
contidas neste regulamento, os anexos e as demais informações
sejam repassadas a todos os funcionários que irão trabalhar no
evento e a outros subcontratados a ﬁm de se evitar transtornos e
contribuir para o bom funcionamento do evento.
O INTERSIND agradece a presença de todos os colaboradores e
parceiros e está à disposição para dirimir todos os esclarecimentos
que se façam necessários.
2. DADOS GERAIS DA FEIRA
2.1. FICHA TÉCNICA DA FEIRA
Nome do evento: Feira de Móveis de Minas Gerais – Femur
Edição: FEMUR 2020 – 15ª. edição.
Habilitação: Poderão participar do evento FEMUR 2022 empresas
nacionais, estrangeiras e instituições que apresentem produtos no
ramo de móveis, eletrodomésticos e aﬁns.
Público-alvo: Lojistas do segmento de móveis e eletrodomésticos,
bem como especiﬁcadores do setor moveleiro.
Data de realização: De 24 a 27/01/2022.
Horário: Das 14 às 21h
Local: Pavilhão de Exposições do Horto Florestal, em Ubá – MG
Área de exposição: 12.000m²
2.2. GESTÃO DA FEIRA
A Femur 2022 é uma realização e organização do INTERSIND –
Sindicato Intermunicipal das Indústrias do Mobiliário de Ubá. A
Comunicação e Marketing da feira será realizada pela Agência Fusco
Marketing.

ADMINISTRAÇÃO GERAL
INTERSIND SINDICATO INTERMUNICIPAL DAS INDÚSTRIAS DO
MOBILIÁRIO DE UBÁ, com sede à Rod. MGT 265, Km 83, nº 2.200,
Galpão Intersind, Bairro Eixo Rodoviário, Caixa Postal: 121, CEP:
36.500-970.
Tel.: (32) 3531-1307
Montadora Oﬁcial:
Armazém de Stands
Tel: (31) 2566-3999
3. CRONOGRAMA DA FEIRA
3.1. PRAZOS PARA ENTREGA DE FORMULÁRIOS
DEPARTAMENTO

CONTATO

E-MAIL

Financeiro
Comercial

Cida Martins
Patrícia Rodrigues

ﬁnanceiro@intersind.com.br

Publicidade e
marketing

Flávio Fusco

ﬂavio@fuscomarketing.com

Assessoria de
imprensa

Flávio Christo
Ludmila Oliveira

imprensa@fuscomarketing.com
comunicacao@intersind.com.br

Redes sociais

Flávio Fusco

ﬂavio@fuscomarketing.com

FORMULÁRIOS /
MATERIAIS
Credenciamento
de representantes
Credenciamento
de expositores

comercial@femur.com.br

DATA FINAL DE
ENTREGA

OBSERVAÇÕES

15 de janeiro de 2022
15 de janeiro de 2022

Relação de pessoal
de montagem e
desmontagem

A credencial de montadores será
feita diretamente no Pavilhão.

OBS: Não será permitida a entrada de menores de 16 anos.
DESCRIÇÃO

DATA

Montagem de produtosExpositores

HORÁRIOS DAS
ATIVIDADES

20/01 a 22/01/2022

8h às 18h

Decoração

23/01/2022

8h às 18h

Limpeza geral

23/01/2022

8h às 18h

Abertura oﬁcial

24/01/2022

15h no Auditório
Intersind

Realização

24/01 a 27/01/2022

14h às 21h

Desmontagem - Expositores

28/01 e 29/01/2022

8h às 18h

4. NORMAS DO EVENTO
4.1.1. NORMAS GERAIS
O INTERSIND disponibilizará um Buffet único para todos os
expositores e visitantes, portanto ﬁca proibida a distribuição de
qualquer tipo de alimentação e bebidas nos espaços individuais de
cada expositor.
4.2. NORMAS LEGAIS
Por questões de segurança não é permitida a entrada de menores
de 16 anos, com exceção de bebês lactantes.
4.2.1. NORMAS DE SEGURANÇA
Não é permitido o armazenamento de produtos que possam
colocar em risco a segurança e o bem estar dos participantes do
evento (produtos tóxicos, inﬂamáveis, explosivos, etc.)
Os corredores e saídas do Pavilhão não podem estar em nenhum
momento obstruídos. É proibido aos expositores armazenar
materiais facilmente inﬂamáveis no local da exposição (incluindo
materiais de empacotamento e caixas de embalagem que devem
ser removidos do local).
4.2.2. CREDENCIAIS DE ACESSO
Somente pessoas credenciadas poderão ingressar nas áreas do
evento, sendo obrigatório portar o crachá em local visível durante a
permanência nas áreas internas. Durante o período de montagem e
desmontagem será disponibilizado um crachá provisório fornecido
pelo INTERSIND e entregue no dia da montagem de 20/01 a
23/01/2022.
Cada EXPOSITOR terá sua cota de credenciais baseada no tamanho
do seu estande. As credenciais extras solicitadas terão um custo de
R$30,00 (trinta reais) cada.
4.2.3. PROCEDIMENTOS FISCAIS, IPI E ICMS
É de responsabilidade exclusiva do EXPOSITOR cumprir as
exigências legais relativas aos procedimentos para remessa de
mercadorias, produtos etc. O INTERSIND isenta se de quaisquer
responsabilidades decorrentes da não observância das exigências
legais do IPI e ICMS.

4 . 2 . 4 P R OC E D I M E N TO S F I S C A I S PA R A R E M E S S A D E
MERCADORIAS (EXPOSIÇÃO)
Emitir Nota Fiscal de Simples Remessa em nome do próprio
EXPOSITOR (estabelecimento remetente).
No cabeçalho da Nota Fiscal deverão estar preenchidos todos os
dados (Razão Social da Empresa, Endereço, CNPJ e Inscrição
Estadual) do próprio EXPOSITOR (Estabelecimento Remetente). O
mesmo se aplica para remessas efetuadas através de ﬁliais.
A remessa de mercadorias, produtos etc., mesmo que de terceiros,
deverá estar acobertada por Nota Fiscal do próprio estabelecimento
participante do evento (EXPOSITOR). No corpo da Nota Fiscal
deverão ser relacionadas todas as mercadorias, produtos etc.,
inclusive com seu valor real, bem como a seguinte expressão: “Estas
mercadorias destinam-se à FEMUR 2022 – Feira de Móveis de Minas
Gerais, realizada no período de 24 a 27 de janeiro de 2022, no
Pavilhão de Exposições do Horto Florestal em Ubá (MG), devendo
retornar ao estabelecimento de origem no prazo máximo de 60 dias
da data de emissão da Nota Fiscal”.
4 . 2 . 3 . P R O C E D I M E N T O S F I S C A I S PA R A R E T O R N O D E
MERCADORIAS (EXPOSIÇÃO)
Para o retorno, emitir Nota Fiscal de Entrada em seu próprio nome,
mencionando o número e data da Nota Fiscal que acobertou a
remessa fazendo constar a expressão:
“Retorno da FEMUR 2022 – Feira de Móveis de Minas Gerais, realizada
no período de 24 a 27 de janeiro de 2022, no Pavilhão de Exposições
do Horto Florestal, em Ubá (MG), proveniente da Nota Fiscal de
remessa nº (número) de (data).”
4.2.4. ENDEREÇO PARA NOTA FISCAL E REMESSAS
Pavilhão de Exposições do Horto Florestal
Rodovia Ubá-Juiz de Fora, km 83
36.500-970, Ubá – MG
Telefone: (32) 3531-1307
4.3. NORMAS DE SEGURANÇA
É proibida a utilização de qualquer tipo de explosivo, gases não
liquefeitos, tóxicos, combustíveis ou botijões de gás.

4.3.1. EXTINTORES DE INCÊNDIO
Todo EXPOSITOR está obrigado a manter em seu estande, pelo
menos, um extintor de incêndio, a cada 100m², com carga
compatível aos produtos expostos e materiais utilizados no estande.
O INTERSIND reserva-se no direito de vistoriar, exigir recarga ou
determinar a necessidade de um número maior de extintores.
4.3.2.BALÕES PROMOCIONAIS
É proibido o uso de balões promocionais a gás e/ou ar no
interior do Pavilhão.
4.4. ESPECIFICAÇÕES DO ESTANDE
Montagem em Vidro com revestimento;
Estruturas em vidro ﬁxado com spider a 3,25m/h (Sem painel TS);
Programação Visual aplicada somente na testeira do estande;
Adesivo do vidro na cor cinza;
Iluminação em lâmpada de LED.
4.4.1. PISOS DO ESTANDE
Carpete graﬁte sobre piso local;
4.4.2. PAREDES E DIVISÓRIAS DO ESTANDE
Divisórias entre stands em Octanorme revestido com adesivo na cor
branca.
IMPORTANTE: Não será permitida a instalação de placas, carpetes
com logo ou rampas de acesso nos corredores do evento. Tal ato será
passível de aplicação de multa de 10% sob o valor do estande
contratado e a retirada do material até o dia subsequente à
constatação da irregularidade. Caso não seja feita pelo EXPOSITOR,
a organização fará a retirada dos materiais, sem se responsabilizar
por danos ao estande.
4.4.3. TAXAS POR HORÁRIO EXCEDENTE NA MONTAGEM
Diante de eventuais necessidades, o horário de montagem poderá
ser prolongado. Para tanto, o EXPOSITOR interessado deverá
contatar o INTERSIND para a sua autorização, conforme os seguintes
critérios:
No período de montagem, a partir das 18:00 horas, será cobrada taxa
de R$ 20,00 por hora excedente. Todos os estandes que desejarem

acelerar seus trabalhos de montagem em horários posteriores a
18:00 horas deverão comunicar o fato ao INTERSIND.
4.4.4. LIMPEZA DOS ESTANDES
Os serviços de limpeza do estande deverão ser realizados pelo
EXPOSITOR, não será permitido jogar o lixo no corredor. Deverá ser
colocado em sacos plásticos que serão recolhidos pela equipe do
evento.
4.5. SOM E MÚSICA AMBIENTE
Todo som produzido no estande por audiovisuais, gravadores, rádios
ou qualquer outro equipamento não deverá exceder o volume
normal da voz ou 65 decibéis. O nível do som será medido a partir do
perímetro do estande. É também proibido o uso de qualquer
aparelho de ampliﬁcação para a emissão de mensagens de vendas
ou promoções. Caso o EXPOSITOR não observe esta norma serão
tomadas as seguintes medidas por parte do Promotor:
•Na primeira infração será feita a solicitação verbal para se
estabelecer o volume de som permitido.
•Na segunda infração o mesmo será comunicado através de carta
pelo INTERSIND.
•O não atendimento às solicitações referentes à redução dos níveis
de som implicará no corte do fornecimento de energia elétrica, sem
prévio aviso, por tempo indeterminado.
Conforme Lei nº 9.610/98 que regulamenta os Direitos Autorais, o
EXPOSITOR que utilizar música ambiente em seu estande, mesmo
através de AM/FM, deverá recolher taxa especíﬁca através de Guia
própria, fornecida pelo ECAD (Escritório Central de Arrecadação e
Distribuição), em qualquer agência da rede bancária.
•O EXPOSITOR que pretender realizar qualquer tipo de promoção
deverá consultar previamente o INTERSIND para obter a devida
aprovação à promoção pretendida, conforme item 6.7. Em hipótese
alguma será permitida a realização de shows, teatros ou qualquer
tipo de promoção que possa prejudicar a operação de outro
EXPOSITOR ou da Feira como um todo.
•A aprovação será de única e exclusiva competência do INTERSIND.
•Não será permitido utilizar o serviço de som do evento para
anunciar promoções, horários de sorteios ou quaisquer
comunicados que destaquem a marca de determinada empresa ou

EXPOSITOR.
4.6. ACESSO DE VEÍCULOS
Não será permitido o acesso de veículos no interior do Pavilhão.
No período de realização da Feira, das 12h às 23h, será proibida a
permanência de veículo de carga, sem autorização, nos
estacionamentos interno e externo do Parque de Exposições do
Horto Florestal.
O estacionamento durante o evento de 24/01 a 27/01/2022 será
cobrado o valor de R$20,00 (vinte reais). Cada expositor terá direito a
2 (duas) credenciais de carro.
4.7. ENTRADA DE MERCADORIAS E OU PRODUTOS
Toda mercadoria terá livre entrada no Pavilhão, exceto máquinas
elétricas que deverão ser registradas para controle de sua futura
retirada. É responsabilidade exclusiva do EXPOSITOR: cumprir toda
e qualquer exigência legal relativa ao procedimento de remessa de
mercadorias, produtos, equipamentos e/ou utensílios.
Observe e respeite as determinações legais referentes ao IPI e
ICMS.
4.8. SAÍDA DE MERCADORIAS E/OU PRODUTOS
Nenhum produto poderá sair do Pavilhão durante o período de
funcionamento do Evento. Em casos especiais, o INTERSIND
autorizará a substituição de produtos que apresentem defeitos por
outros de iguais características.
4.9.TÉRMINO DA MONTAGEM
Os trabalhos de montagem dos móveis nos estandes deverão ser
encerrados até as 18h do dia 22 de janeiro de 2022 incluindo a
descarga de produtos e equipamentos. O dia que antecede o evento
ﬁca reservado à COMISSÃO ORGANIZADORA. Nos estandes, serão
permitidos apenas serviços de limpeza e decoração ﬁnal.
4.10. ACESSO DE PESSOAL
Crendencial Montador

8h às 18h

20/01 a 23/01/2022

Crendencial Expositor

8h às 18h

24/01 a 27/01/2022

Crendencial Limpeza de Estandes

8h às 12h

24/01 a 27/01/2022

OBS: Atenção: É obrigatório o uso do crachá durante o período de
montagem, realização e desmontagem do evento.
4.11. FUNCIONAMENTO DO ESTANDE
Deverá estar sempre presente no estande pelo menos um
funcionário do EXPOSITOR, capacitado em prestar informações
sobre os produtos expostos. O horário de chegada deverá observar a
antecipação de 30 minutos à abertura do evento.
4.12. DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS E AÇÕES PROMOCIONAIS
É permitida a distribuição de brindes, amostras, folhetos e catálogos,
exclusivamente no interior do estande, reservando-se ao INTERSIND
o direito de fazer cessar a distribuição sempre que esta estiver
ocasionando distúrbios ou aglomerações. É vetado ao EXPOSITOR
manter seu pessoal fora dos limites do estande em operação de
venda e distribuição de folhetos, brindes etc.
Caso o expositor tenha interesse em realizar ações promocionais na
área externa do Pavilhão de Exposições deverá consultar a tabela
com as Cotas de Apoio e Patrocínio, junto ao INTERSIND, onde serão
apresentados os valores para as referidas ações.
4.13. IMPRENSA
A autorização e o credenciamento a órgãos de imprensa deverão ser
realizados no CAEX (Centro de Apoio ao Expositor).
4.14. ESTANDE PADRÃO INFORMAÇÕES
•Os estandes poderão ter divisórias internas caso o produto exposto
tenha necessidade, desde que o expositor leve a divisória pronta;
•As paredes de vidro do estande poderão ser todas adesivadas;
•As empresas que optarem em adesivar todo o estande deverão
entrar em contato direto com a montadora Oﬁcial;
•A identiﬁcação da logo na testeira poderá ser alterada para outros
locais da parede conforme a necessidade do expositor;
•Os expositores que optarem em colocar mais iluminação no
estande deverão entrar em contato com a montadora;
•Não poderá haver alteração no projeto padrão do estande.
5. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS
Durante o evento os expositores e compradores contarão com uma
completa infraestrutura, de modo a garantir um ambiente
confortável, seguro e propício à realização de bons negócios.

5.1. SERVIÇOS OFERECIDOS PELA ORGANIZAÇÃO DA FEIRA
•Promoção publicitária para divulgação do evento;
•Iluminação geral do Pavilhão de Exposições;
•Serviços de segurança: portarias e áreas de circulação interna;
•Condições de segurança contra incêndio em pontos estratégicos do
Pavilhão;
•Limpeza geral das áreas de circulação;
•Ambulatório com atendimento médico;
•Atendimento de emergências médicas;
•Sanitários para expositores e público em geral;
•Central de atendimento ao expositor e credenciamento;
•Sonorização para informações de utilidade pública;
•Pontos de internet de uso comum, localizados em áreas de
circulação;
•Energia elétrica à disposição no estande;
•Serviço de sonorização, durante montagem e desmontagem.
SERVIÇOS OFICIAIS:
Montadora Oﬁcial
Armazém de Stands
Tel: (31) 2566-3999
Contato: Stella
Email: stella@astands.com.br
Serviço: Montagem dos estandes
VIA MUNDO AGÊNCIA DE TURISMO
Praça Armando Bigonha- 20- Centro- Ubá- MG- 36.500-000
Tel: (32) 3532-2227
E-mail: jocelen@viamundotur.com.br
Serviço: Reservas de hotéis, casas e passagens.
Buffet Parthenon
Rua Antônio Lopes Lelis, nº 199,
Bairro Santo Antônio, Viçosa-MG
Cep: 36570-000
Tel.: (31) 3891-3891
Serviço: Buffet evento
HBA TECNOLOGIA
Av. Prudente de Moraes, 890 – 303
CEP: 30380-252 – Belo Horizonte /MG
Tel: (31)2551-2500
Contato: Marcos Braga
Serviço: Credenciamento do evento

6. AÇÕES DE PUBLICIDADE
Todas as ações de publicidade no recinto da Feira são vetadas.
Exceto ação realizada em área locada pelo expositor.
Ações de merchandising, manifestações culturais, shows de
qualquer natureza e presenças de celebridades só poderão ser
realizadas com autorização por escrito da organização. As
solicitações de autorização de qualquer ação de publicidade devem
ser encaminhadas para o e-mail comunicacao@intersind.com.br
com a descrição das ações propostas.
A organização do evento manterá sigilo sobre as propostas
encaminhadas e retornará ao expositor com o deferimento ou não
da mesma.
7.DESMONTAGEM
É de responsabilidade do EXPOSITOR desmontar os móveis do
estande e retirar os produtos e equipamentos nos prazos e
condições estipulados, e igualmente manter um funcionário de sua
conﬁança no estande até a retirada ﬁnal do material exposto.
Embora o INTERSIND tome todas as precauções a ﬁm de evitar
roubos, danos e outros prejuízos, não são de sua responsabilidade
tais ocorrências. É de responsabilidade do INTERSIND a seguridade
do evento no ramo de Responsabilidade Civil e de Tumultos.
Período e horário de desmontagem: 28 e 29 de janeiro de 2022
(08h às 18h)
Os materiais, equipamentos e produtos eventualmente
remanescentes no Pavilhão após o término do período de
desmontagem serão retirados pelo INTERSIND que cobrará do
EXPOSITOR os custos decorrentes desta operação. Nestes casos, o
INTERSIND estará isento de quaisquer responsabilidades por danos,
avarias, prejuízos, roubos ou furtos de qualquer natureza.
8.CONTROLE DE SAÍDA
O controle de saída de equipamentos, mercadorias e produtos será
de inteira responsabilidade do EXPOSITOR.

