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Nota Técnica n° 027/2021 SMS                                                       Goiás, 15 de julho de 2021. 

 

 

 

TRATA DE ORIENTAÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DOS EVENTOS 

PROGRAMADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA EM VIRTUDE 

DA COMEMORAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DA CIDADE DE GOIÁS 

 

 

 

EVENTO:  Gravação da Serenata “Um luar, um violão, uma serenata” 

DATA: 16/07 - Sexta-feira  

HORÁRIO: 20h  

LOCAL: Em frente à Igreja do Rosário 

QUANTIDADE DE PESSOAS: 15 

 

1. Uma lista dos participantes deverá ser entregue a equipe da Secretaria de Saúde. 

2. Antes da realização do evento os participantes devem ser indagados, sobre a 

apresentação de sintomas gripais, caso alguém tenha apresentado sintomas nos últimos 

dias, deverão ser orientados a não participarem do evento e a procurarem atendimento 

na Unidade Primária Respiratória. 

3. Os participantes deverão fazer a higienização das mãos e ter a   temperatura aferida no 

momento da chegada ao local; temperaturas superiores a 37, 5 °C, serão impedidos de 

participar e serão orientados a procurar a UPR 

4. Todos os envolvidos, músicos e equipe técnica serão testados pela equipe da Secretaria 

Municipal de Saúde. 

5. O evento deve ser restrito aos músicos e equipe técnica, sendo vedado a participação 

do público; 

6. Ao longo do trajeto, as residências devem ser orientadas para que não seja oferecido 

alimentos nem bebidas as participantes da serenata; 

7. Com exceção dos cantores, todos devem permanecer com máscaras; 

8. O distanciamento social deve ser respeitado durante todo o evento. 

9. Em observância ao Decreto Municipal vigente, que estimula o toque de consciência a 

partir das 24 horas até as 06 horas da manhã. A serenata não deverá extrapolar esse 

horário. 

 

EVENTO: Gravação com a Orquestra dos Violeiros 

DATA: 19/07 – Segunda- feira. 

HORÁRIO: 19 horas 

LOCAL: Teatro São Joaquim 

QUANTIDADE DE PESSOAS: 40 

 

 

1. Uma lista dos participantes deverá ser entregue a equipe da Secretaria da Saúde. 

2. Antes da realização do evento os participantes devem ser indagados, sobre a 

apresentação de sintomas gripais, caso alguém tenha apresentado sintomas nos últimos 
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dias, deverão ser orientados a não participarem do evento e a procurarem atendimento 

na Unidade Primária Respiratória. 

3. Os participantes deverão fazer a higienização das mãos e ter a   temperatura aferida no 

momento da chegada ao local; temperaturas superiores a 37, 5 °C, serão impedidos de 

participar e serão orientados a procurar a UPR. 

4. Todos os envolvidos, músicos e equipe técnica serão testados pela equipe da Secretaria 

Municipal de Saúde. 

5. O evento deve ser restrito aos músicos e equipe técnica, sendo vedado a participação 

do público; 

6. Após a testagem os participantes devem ser orientados para permanecerem em seus 

locais, evitando conversas e contatos desnecessários. 

7. Deverá ser estabelecido um fluxo de entrada e um fluxo de saída. 

8. Os participantes deverão entrar em grupos e em fila, assegurando o distanciamento e 

deverão ser encaminhados aos seus locais. 

9. Os locais deverão ser marcados e deverão assegurar um distanciamento mínimo de 

1,5m entre os participantes. 

10. Enquanto não estiverem em gravação, deverão permanecer o tempo todo de máscaras. 

11.  Conversas paralelas deverão ser evitadas, principalmente sem máscaras 

12.  Após a gravação, os participantes devem sair de forma organizada e em grupos 

menores, assegurando o distanciamento, e deverão ser orientados a não permanecerem 

no local, para evitar aglomeração. 

13. Em observância ao Decreto Municipal vigente, que estimula o toque de consciência a 

partir das 24 horas até as 06 horas da manhã. O evento não deverá extrapolar esse 

horário. 

 

 

EVENTO: Lançamento do livro da Escritora Vilaboense Julianne Veiga “Histórias do 

Meio do Mundo” 

DATA: 20/07 – Terça- feira 

HORÁRIO: 19 horas 

LOCAL: Quintal da casa da escritora (entrada pelo beco do fundo da casa de Cora 

Coralina/Cora Café). Portão Azul 

QUANTIDADE DE PESSOAS: 07 

 

1. Uma lista dos participantes deverá ser entregue a equipe da Secretaria da Saúde. 

2. Antes da realização do evento os participantes devem ser indagados, sobre a 

apresentação de sintomas gripais, caso alguém tenha apresentado sintomas nos últimos 

dias, deverão ser orientados a não participarem do evento e a procurarem atendimento 

na Unidade Primária Respiratória. 

3. Os participantes deverão fazer a higienização das mãos e ter a   temperatura aferida no 

momento da chegada ao local; temperaturas superiores a 37, 5 °C, serão impedidos de 

participar e serão orientados a procurar a UPR. 

4. Todos os envolvidos, serão testados pela equipe da Secretaria Municipal de Saúde. 

5. Todos os participantes deverão permanecer de máscara. 

6. O distanciamento social deverá ser observado a todo momento 
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7. Em observância ao Decreto Municipal vigente, que estimula o toque de consciência a 

partir das 24 horas até as 06 horas da manhã. O lançamento não deverá extrapolar esse 

horário. 

 

EVENTO: Live Show 294 anos da Cidade de Goiás Apresentação Artistas da Terra 

DATA: 25/07 – Domingo 

HORÁRIO: 19h 

LOCAL: Pátio do Quartel do XX  

 

1. Uma lista dos participantes deverá ser entregue a equipe da Secretaria da Saúde. 

2. Antes da realização do evento os participantes devem ser indagados, sobre a 

apresentação de sintomas gripais, caso alguém tenha apresentado sintomas nos últimos 

dias, deverão ser orientados a não participarem do evento e a procurarem atendimento 

na Unidade Primária Respiratória. 

3. Os participantes deverão fazer a higienização das mãos e ter a   temperatura aferida no 

momento da chegada ao local; temperaturas superiores a 37, 5 °C, serão impedidos de 

participar e serão orientados a procurar a UPR. 

4. Todos os envolvidos, serão testados pela equipe da Secretaria Municipal de Saúde. 

5. Todos presentes que não estiverem em apresentação deverão permanecer de máscaras. 

6. O distanciamento social deve ser respeitado a todo momento. 

7. Caso os equipamentos utilizados não possam ser de uso individual, deverão ser 

devidamente higienizados antes de novo uso. 

8. Os participantes devem ser orientados a evitarem aglomerações, conversas e toques 

desnecessários. 

9. Sugere-se que cada pessoa tenha seu local determinado, assegurando o distanciamento. 

10. A água deverá ser servida em garrafinhas/copos individuais. 

11. Em observância ao Decreto Municipal vigente, que estimula o toque de consciência a 

partir das 24 horas até as 06 horas da manhã. O evento não deverá extrapolar esse 

horário 

 

 

________________________________ 

Marcos Elias da Neiva 

Secretário Municipal de Saúde 

Goiás -GO 
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