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FEIRA DE NEGÓCIOS,
CUIDADOS SANITÁRIOS,
AMBIENTE CONTROLADO
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Acesso ao Parque

● Limitado a 15 mil visitantes por dia

● Limitado a 10 mil trabalhadores por dia

● Bilheteria on-line para evitar contato e filas
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Acesso ao Parque

● Ingressos vendidos antecipadamente pela internet, com 
formulário

● Visitante informa estado de saúde e se compromete a 
cumprir protocolos
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Dentro do Parque

● Uso de máscara será obrigatório

● Dispensers de álcool gel e lavatórios de mãos em 
pontos estratégicos.

● 100 monitores treinados pela Secretaria da Saúde farão 
abordagens educativas
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Dentro do Parque

● O público interno (expositores, copromotores, 
trabalhadores em geral):
○ Quem estiver durante os nove dias de Expointer, 

deverá providenciar o exame RT-PCR ou antígeno, 
feito no máximo nas 72 horas anteriores, e 
apresentar o resultado negativo ou não detectável 
para Covid-19, no primeiro dia de acesso ao parque.
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Vacinação

● Não será obrigatória

● Previsão de vacinação da população maior de 18 anos 
com D1 até 25/8
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Atividades proibidas

● Eventos como happy hour e coquetéis, entre outros

● Oferta de produtos para degustação

● Excursões

● Parque de diversões
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Atividades proibidas

● Qualquer tipo de shows, atividades promocionais ou 
ações que possam gerar aglomeração de pessoas

● Música alta que prejudique a comunicação entre 
clientes

● Danças, bailes e a permanência de pessoas em pé em 
ambientes fechados
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Triagem

● A cada acesso ao Parque Assis Brasil

● Verificação de temperatura e orientação quanto ao uso 
da máscara e demais regras sanitárias
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Cercamento eletrônico

● Monitoramento em tempo real de quatro espaços:
○ Pavilhão da Agricultura Familiar
○ Pavilhão do Comércio
○ Pavilhão Internacional
○ Boulevard e imediações 
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Cercamento eletrônico

● Caso o número limite de pessoas seja alcançado, 
catracas serão bloqueadas até que se reduza a 
circulação

● O controle será feito por tecnologia, com software e 
telas de monitoramento
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Alimentação

● Os restaurantes terão distanciamento mínimo de 
dois metros entre as mesas.

● Buffet com protetor salivar e servido por 
funcionários.
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Alimentação

● Obrigatório distanciamento entre as pessoas e uso de 
máscara de maneira adequada.

● Apenas clientes sentados e em grupos de até cinco 
pessoas. 

● Vedada a permanência de clientes em pé durante o 
consumo de alimentos ou bebidas.
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Expositores

● Limite de circulação de acordo com a área

● Credenciais de acordo com a área
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Leilões e premiações

● Deverão ocorrer, preferencialmente, de forma on-line. 

● Quando forem presenciais, haverá restrição de público, 
ambiente ventilado e uso de máscara.
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Leilões e premiações

● Não serão permitidos coquetéis, degustações e ofertas 
de alimentos e bebidas durante os leilões e premiações

● Exceto quando ocorrerem em restaurantes, com público 
exclusivamente sentado e obedecendo todas as regras 
estipuladas para os serviços de alimentação
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Palestras e treinamentos

● Podem ser realizados de forma on-line 
(preferencialmente), presencial ou híbrida

● Quando presencial:
○ Distanciamento mínimo de 1,5 metro entre assentos
○ Somente pessoas sentadas
○ Teto máximo permitido
○ Palestrantes e apresentadores não poderão retirar a 

máscara
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CUIDE-SE


