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O Brasesul trabalhou em busca das melhores soluções e procedimentos para 
recebê-lo com a segurança e hospitalidade de sempre. Seguindo sua vocação 
inovadora e em respeito à saúde de todos, o Brasesul preparou um protocolo 
especial para esta edição.

Confira neste material as medidas de higiene e segurança adotadas que, além 
de promover o bem-estar comum, contribuem para evitar a propagação do 
Coronavírus (Covid-19).

As medidas adotadas são com base no protocolo sanitário vigente no momento, 
podendo vir a passar por alterações no transcorrer do evento.

Pedimos gentilmente a colaboração de todos para que juntos possamos realizar 
um evento seguro e de sucesso.



O Rafain Palace Hotel & Convention Center possui o maior espaço de eventos do 
país, comportando mais de 8 mil participantes e, para sua segurança, o Brasesul 
limitará em 30% da capacidade que o espaço comporta, ou seja, teremos 2.400 
participantes.

Durante todo o período do evento será obrigatória a utilização da máscara de 
forma correta. Ela somente poderá ser retirada na área de alimentação ou em 
uma das operações de alimentação e somente na hora de se alimentar. Sempre 
que for necessário tirar a máscara, embale a mesma em um saco plástico. Ele 
está disponível no totem que instalamos na área de alimentação e feira. Proteja-
se deixando a sua máscara bem guardada e segura enquanto se alimenta.

Você encontrará, por todo o centro de eventos, totens de identificação 
e informações, assim como adesivos para demarcação de posições para 
gerenciamento de filas, respeitando o distanciamento entre as pessoas, bem 
como sinalização do trajeto sugerido, fluxo e contra fluxo de pessoas a fim de 
evitar aglomerações.

GERAL



O evento disponibilizará totens de álcool 70% para todos os participantes, 
tanto líquido como em gel, em locais estratégicos como entradas, balcões de 
atendimento e banheiros.

Serão disponibilizadas lixeiras seletivas para o descarte correto dos EPI’s 
(máscaras, luvas, lenços, face shield).

O Centro de Convenções se responsabilizará em priorizar a qualidade do ar, 
executando a limpeza dos aparelhos de ar condicionado em intervalos mais 
curtos e periódicos.

O evento disponibilizará áreas divertidas de photopoint para os participantes. 
Deverá ser mantido o distanciamento, assim como as demais regras 
disponibilizadas no local.

Disponibilizaremos um canal de whatsapp para que você entre em contato 
com a Comissão Organizadora a fim de denunciar má conduta identificada 
ou sugestões que julgarem oportunas durante o evento. Nos ajude a cuidar do 
evento!



Os patrocinadores/expositores terão acesso 
exclusivo pelo hall do hotel para a recepção do 
evento. Obrigatório o uso de máscara.

Passarão por tapete sanitizante e aferição de 
temperatura no início do corredor e receberão um 
adesivo identificando que passaram pelo processo 
de verificação.

Seguir os procedimentos indicados no item 
Recepção e Credenciamento.

HÓSPEDES DO 
HOTEL RAFAIN

HÓSPEDES DOS 
DEMAIS HOTÉIS

WELCOME
CARE



Na entrada do centro de convenções você terá sua 
temperatura aferida (devendo a mesma acusar 
até 37,5ºC), passar pelos tapetes sanitizantes e 
higienização das mãos nos totens de álcool 70% 
para então adentrar ao local do evento. Importante 
salientar que todo o espaço será higienizado 
utilizando produtos sanitizantes de maior eficácia.

Caso você acuse temperatura acima de 37,5ºC, será 
encaminhado para avaliação com o objetivo de 
verificar a liberação ou não para adentrar ao evento.

Caso se decida pela não participação no evento, 
o mesmo será acompanhado no retorno ao seu 
hotel (no caso do Rafain ou hotéis credenciados do 
evento), para os demais participantes em mesma 
situação acompanharemos até que o transporte 
particular venha busca-lo.

RECEPÇÃO



O evento contará com um ambulatório devidamente 
equipado para atender os participantes, expositores, 
patrocinadores e fornecedores durante o período do 
evento, dias 18 e 19 de março. Contará também com 
a ambulância UTI móvel para casos de remoção.

Teremos uma equipe composta por médico, 
enfermeiro e socorrista para realizar a avaliação do 
participante que apresentar sintomas.

AMBULATÓRIO



Para evitar aglomerações, as credenciais estarão 
disponíveis para retirada no dia 17 de março a partir 
das 14h no credenciamento do evento (até às 18h).

Cabe a responsabilidade ao Patrocinador/Expositor 
realizar a higienização constantemente do estande 
conforme as exigências sanitárias, para que possam 
atender da melhor maneira a circulação de 
colaboradores, visitantes e congressistas.

Deverá ser disponibilizado álcool gel 70% para 
visitantes e colaboradores, em locais estratégicos 
como entrada do estande, balcões de atendimento 
e mesas. Fica autorizado a utilização de álcool 70% 
líquido apenas aos colaboradores, para manuseio 
interno e higienização do estande.

FEIRA DO  
MERCADO SEGURADOR



Brindes: A distribuição de brindes deverá ser realizada de forma organizada, 
embalados individualmente e entregues de forma ordenada para evitar filas e 
aglomerações. Expositores que desejarem instalar gift machines deverão solicitar 
autorização no e-mail barbara@toindoviagens.com.br, que será analisada para 
aprovação pela Comissão Organizadora.

Arenas: A inscrição para participar das Arenas será feita de forma online 
através do site do evento www.brasesul.com.br, conforme o tema de 
interesse. No dia agendado o participante deverá apresentar o QR code 
ou o nome completo para acessar a palestra. O participante deverá ter em 
mãos um documento de identificação para retirada do fone, que estará 
devidamente higienizado e embalado. Em caso de dúvidas enviar e-mail para: 
brasesul@toindoviagens.com.br.

Espaço coworking: O evento disponibilizará um espaço de cowork para os 
participantes onde deverá ser observado o distanciamento e demais orientações 
disponibilizadas no local pela organização.

FEIRA DO  
MERCADO SEGURADOR



O participante será recebido na entrada da 
plenária por uma recepcionista que abrirá 
as portas e dará as boas-vindas.

A plenária estará devidamente higienizada 
e a disposição das cadeiras será feita 
observando o distanciamento exigido.

Sala VIP: o acesso será controlado e serão 
seguidas todas as normas de higiene exigidas.

PLENÁRIA



Na área de alimentação, a disposição das mesas será feita observando o 
distanciamento exigido.

As entradas e saídas dos salões serão controladas, organizadas e sinalizadas 
para manterem o distanciamento social e evitar aglomerações.

As mesas serão higienizadas a cada utilização e não poderão ter nenhum item 
sobre sua superfície.

Os garçons e demais colaboradores estarão devidamente trajados e protegidos 
(luvas, máscara e face shield) e seguirão rigorosamente as medidas sanitárias, 
entre elas a higienização das mãos constantemente.

O serviço seguirá sempre respeitando os protocolos sanitários e distanciamento 
social. Serão ofertados cardápios em formatos de kits individualizados, utilizando 
embalagens descartáveis. As bebidas serão preferencialmente em lata ou garrafa, 
servidas em copos descartáveis.

ÁREA DE 
ALIMENTAÇÃO



O coquetel de abertura será servido respeitando os protocolos sanitários 
e distanciamento social. Serão ofertados kits individualizados utilizando 
embalagens descartáveis.

O almoço será servido no formato de buffet, onde o participante receberá luvas 
descartáveis para servir-se. As mesas de buffet serão limpas e os pegadores de 
alimentos serão substituídos a cada 30 minutos; os talheres serão entregues 
higienizados e embrulhados individualmente conforme informado no protocolo 
de segurança do Rafain Palace Hotel & Convention; guardanapos e copos serão 
descartáveis. O participante deverá se manter de máscara durante todo o 
processo, sendo permitido sua retirada apenas no momento em que estiver se 
alimentando.

O jantar/coquetel de encerramento seguirá as demais normas de segurança 
aplicadas nas demais refeições.

Alimentação e bebidas nos estandes: o Rafain montou formas diferentes de 
serviço para ofertar a alimentação nos estandes. As bebidas serão servidas em 
garrafas/latas e copos descartáveis, devendo o patrocinador interessado entrar 
em contato com: eventos@rafainpalace.com.br.

ÁREA DE 
ALIMENTAÇÃO



Toda a equipe de staff deverá passar por treinamento de boas práticas para que 
estejam alinhados com os protocolos de segurança, que devem seguir para 
que o Brasesul ofereça o evento mais seguro para o participante.  Os mesmos 
deverão executar seus serviços paramentados com EPIs. Em data a ser definida 
pela Comissão Organizadora do Evento, marcaremos uma vídeo conferencia 
para orientações.

Agradecemos a atenção.

EQUIPE
DE TRABALHO



“Medidas de prevenção hoje,
para um amanhã melhor.”


