
Protocolos  Gerais 
Em razão da pandemia que assolou o
mundo em relação ao COVID-19,
gostaríamos de deixar claro que todos os
participantes deverão atender a todas as
determinações das medidas provisórias ou
decretos nacionais, estaduais e municipais
com relação às normas sanitárias vigentes
na data do evento.



Atenção à Portaria Estadual

Em função da atualização da Portaria SES nº 391 /
2021 e Informe Técnico CEVS/SES nº 16/2021, a
partir de 1º de outubro de 2021 em todos os
eventos realizados no Rio Grande do Sul, será
obrigatório:
Apresentação de Comprovante de Vacinação
Oficial (CONECTE SUS) de acordo com calendário
de vacinação



Só será permitida a permanência de participantes

com máscara e, caso essa regra não seja

respeitada, o participante será convidado a se

retirar do evento, além de outras medidas

previstas no protocolo de segurança para o evento.

A temperatura será aferida no acesso dos
participantes. Em casos de febre ou sintomas
gripais, não será permitida a entrada
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CAPACIDADE DAS SALAS
O acesso às salas será por ordem de chegada, 
respeitando a capacidade de cada uma delas

CERTIFICADOS
para emissão de certificados solicitar pelo e-mail 

cristinaandrade@and.org.br.

CRACHÁ
É obrigatório o uso de crachá para ingresso na sala, bem 

como para circulação em todo o Centro de Eventos. 



TOTEM DE CREDENCIAMENTO 

Os totens de atendimento para impressão de crachá serão
operados pelo staff e não pelos participantes.

Espelhos de crachás higienizados para inserção de
documento impresso dos participantes serão
disponibilizados no hall de credenciamento.

Serão disponibilizados profissionais para atendimento de
demandas pontuais e problemas ocasionais dos
participantes em relação ao credenciamento.



AUDITÓRIO 

Auditórios e Salas: as cadeiras respeitarão o distanciamento
necessário umas das outras. Ao término das palestras, será
definida uma ordem de saída, coordenada pelo mestre de
cerimônias e pelas recepcionistas.
Áreas de Circulação: Totens de álcool em gel estarão
posicionados nas entradas e nos corredores para
higienização das mãos. Equipes de profissionais farão
exclusivamente a supervisão de distanciamento e
observação dos protocolos, com acompanhamento em
todos os ambientes do Encontro.



Áreas de Circulação 
Será proibida a distribuição de bebidas e comidas 
nos estandes. 
Portões do pavilhão serão deixados abertos para 
circulação de ar. 

Uso dos Sanitários
Sanitários serão monitorados por profissionais de 
higiene especializados e treinados, devidamente 
protegidos por luvas, máscaras.



TELEFONES ÚTEIS

Código de Área de Gramado - 54

Brigada Militar: 54 - 3286 0587 / 3286 1261

Corpo de Bombeiros: 54 - 3286 1549

Táxi Centro: 54 - 3286 1229

Táxi Rodoviária: 54 - 3286 1230

Estação Rodoviária: 54 - 3286 1302

Farmácia 24h: 54 - 3286 3599 - 0800 541 2020

Hospital Arcanjo São Miguel: 54 - 3286 4200 / 3286 1155

Posto de Saúde Central: 54 - 3286 1236 - 3295 7100

Informações Turísticas: 54 3286 1475



PATROCINADORES 

COTA Ouro: 

iTRÂNSITO

DETRANRS

COTA PRATA:

TECNOBANK 

SEST/SENAT  

TECNOL 

THOMAS GREG

GOLDEN

SERASA 

EXPERIAN

VALID 

USTCH

COMVEN 



PATROCINADORES 

Cota Prata: 

PROSIMULADOR

PROCONDUTOR

SENATRAN 

SERPRO 

ACREFI

MAGNA SISTEMAS



PATROCINADORES 

Cota Expositor 

Institucional: 

CNVV 

DROGÔMETRO DRÄGER 

GRUPO CRIAR 

QUADRITECH



Realização

APOIO INSTITUCIONAL 


