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Nota Técnica n°029/2021 SMS                                                        Goiás, 20 de julho de 2021. 

 

 

TRATA DAS RECOMENDAÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DA “ALVORADA 

FESTIVA” PELA BANDA DA PM DA CIDADE DE GOIÁS, POR OCASIÃO DO 

ANIVERSÁRIO DE 294 ANOS DA CIDADE 

 

 

EVENTO: ALVORADA FESTIVA  

DATA: 25 DE JULHO DE 2021 

HORÁRIO: 05:00H ÀS 06:00H LOCAL: PRAÇA DO CORETO 

                      06:00H ÀS 06:30H LOCAL: LARGO DO ROSÁRIO 

QUANTIDADE DE PARTICIPANTES: 15 POLICIAIS E 2 VIATURAS 

 

 

A Secretaria Municipal de Saúde faz as seguintes recomendações para a realização da 

Alvorada Festiva, conduzida pela banda da polícia militar. 

 

ORIENTAÇÕES GERAIS 

 

1. Qualquer músico com sintomas da Covid-19 deve aplicar medidas de isolamento, 

evitando completamente o contato com outras pessoas. Por isso os participantes 

devem ser indagados sobre a ocorrência de sintomas nos dias anteriores, sobre contato 

com caso suspeito ou positivo. Em caso afirmativo a participação deve ser suspensa; 

2. A Alvorada Festiva não deverá ser acompanhada por público; 

3. Os participantes deverão ter a temperatura aferida antes de iniciar o evento; 

4. Não compartilhar equipamentos, instrumentos e objetos pessoais; 

5. Não é recomendável que antes e após o evento seja formada rodas de conversas, 

quando necessárias, devem sempre seguir as recomendações para interação social, a 

saber: sem contato físico, mantendo a distância de 1,5m entre as pessoas e com uso de 

máscaras de pano; 

 

ORIENTAÇÕES ESPECÍFICAS 

 

1. Instrumentos de percussão: 

 Distância Segura: 1,5 m, em todas as direções; 

 Uso de máscaras de pano: recomendado durante todo o tempo;  

 Partituras: de uso individual. O músico deve ser responsável por trazer e levar a sua 

partitura;  

 Baquetas: de uso individual. O músico deve ser responsável por trazer e levar as suas 

baquetas;  

 Individualização dos instrumentos: recomendada. 
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2. Instrumentos de sopros: 

 

 Distância segura: 2,0 m, em todas as direções; 

 Uso de máscaras de pano: recomendado quando não estiver tocando; 

 Água condensada dos instrumentos: os líquidos devem ser coletados em lenços 

descartáveis ou tapetes higiênicos, que devem ser eliminados após o ensaio ou 

concerto. Deve ser evitado expelir água condensada das chaves soprando 

violentamente durante as pausas. A higiene do instrumento deve ser feita pelo músico 

em ambiente separado e com materiais descartáveis ou higienizáveis; 

 Partituras: de uso individual, o músico deve ser responsável por trazer e levar a sua 

partitura; 

 

3. Maestro: 

 Distância segura: 1,5 m em todas as direções; 

 Uso de máscaras de pano: recomendado durante todo o tempo. O uso da face shield, 

sobretudo, em coros, pode substituir o uso da máscara de pano quando a expressão 

facial se fizer necessária; 

 Partituras: de uso individual, o músico deve ser responsável por trazer e levar a sua 

partitura; 

 

 

 

 

________________________________ 

Marcos Elias da Neiva 

Secretário Municipal de Saúde 

Goiás -GO 
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