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O Juiz de Fora e Região Convention & Visitors Bureau,
instituição, sem fins lucrativos, que visa o desenvolvimento
social e econômico da cidade por meio dos setores de
turismo e eventos, juntamente com suas entidades parceiras
e coirmãs, Associação Brasileira de Bares e Restaurantes da
Zona da Mata e Sindicato de Hotéis, Bares, Restaurantes e
Similares de Juiz de Fora e Região, contando, ainda, com o
apoio do Conselho Municipal de Turismo de Juiz de Fora,
apresentam neste documento uma proposta de protocolos
de higiene e sanitização para o funcionamento e retomada
gradual e responsável das principais atividades de turismo e
eventos, as quais as referidas entidades representam.
Diante dos impactos da pandemia do novo Coronavírus,
acreditamos que temos a missão de articular com
representantes das iniciativas pública (municipal e estadual)
e privada o desenvolvimento de uma proposta de protocolos
sanitários e retomada gradual das atividades de turismo e
eventos para que consigamos salvar o maior número de
empresas e empregos nestes setores, através de uma
proposta que ofereça as melhores estratégias em prol da
saúde e da segurança de todos os envolvidos.
Documento atualizado em 09 de fevereiro de 2021
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Considerado um dos setores mais promissores para a economia brasileira este ano, o mercado
do turismo e eventos sofreu um baque com a pandemia do novo coronavírus, e tudo indica que
estes serão os segmentos que levarão mais tempo para se recuperar dos efeitos da crise. Segundo
estimativas da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviço e Turismo - CNC, o setor
perdeu quase R$ 90 bilhões em decorrência das necessidades de isolamento devido a pandemia.
Em março, quando foi decretada a pandemia de covid-19, o setor
acumulou perda de R$ 13,38 bilhões em relação à média mensal de

Prejuízos de

faturamento nos meses anteriores. Isso na prática representou queda de 84%
no faturamento do setor, em comparação com igual período no ano passado
(CNC 2020).

quase R$ 90
milhões, em três

A paralisia quase completa do turismo nas semanas seguintes agravou esse

meses (CNC).

cenário e fez com que o setor perdesse R$ 36,94 bilhões em abril e R$ 37,47
bilhões em maio, totalizando prejuízos na ordem de R$ 87,79 bilhões.
Com base na queda de receitas do turismo,a CNC estima que 727,8 mil postos de trabalho foram
eliminados no setor até o fim de junho. Em Minas Gerais,o setor movimentou R$ 20,5 bilhões na
economia em 2019, segundo estudo do Observatório do Turismo de Minas

727,8 mil postos
de trabalhos
perdidos até
junho (CNC).

Gerais (OTMG). Esse valor representa 3% do PIB estadual. Porém, conforme o
Índice Cielo de Vendas do Turismo da CNC, após o início da pandemia,
ofaturamento mensal da cadeia turística mineira registrou uma queda de
30,09% apenas no mês de março. No segmento de eventos a situação está
ainda mais grave. Um estudo da União Brasileira dos Promotores de Feiras –
UBRAFE, junto com o SEBRAE e a ABEOC, aponta que a crise afetou 98% do

setor de eventos. Apenas no mês de abril, estima-se que a queda do faturamento das empresas
deste segmento foi de 76% a 100%, se comparado ao mesmo mês do ano passado.
Segundo a Associação Brasileira de Promotores de Eventos (ABRAPE, 2020), nos últimos três
meses, o setor teve uma perda de R$ 11,1 bilhões.
Juntos, turismo e eventos, são uma das principais atividades geradoras de emprego em todas as
faixas de renda. Diante deste cenário, estados como Rio de Janeiro e São Paulo estão alterando seus
planos de abertura para a readequação do funcionamento dessas atividades no chamado “novo
normal”. São Paulo, tem previsão de abertura das atividades culturais, eventos e convenções com
público sentado autorizados após 28 dias consecutivos na Fase 3 (amarela) do Plano São Paulo,
estimado para o dia 27 de julho. Enquanto o Rio de Janeiro, inseriu o turismo e os eventos já na fase
1 (lilás), com as devidas restrições, no Programa Rio de Novo. Uma vez que os eventos, aliado ao
turismo, são grandes geradores de emprego, renda e desenvolvimento econômico e social na cidade
de Juiz de Fora, que por sua vez se configura como polo da Zona da Mata Mineira, faz-se mister
apoiar o Plano Minas Consciente para uma abertura gradual, responsável e conforme protocolos
específicos de higiene e sanitização, que possibilitem que os empresários locais consigam
sobreviver a crise imposta pela pandemia, em 2020.
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Para o desenvolvimento desta proposta, o JFCVB junto com a Abrasel e o SHBRS, buscaram
seguir, como exemplo, protocolos de reconhecimento nacional e estadual, desenvolvidos pelos
governos e/ou entidades representativas setoriais, que incentivam a retomada segura das suas
atividades correlatas. Em um primeiro momento, buscou-se analisar e utilizar como base os
protocolos oficiais do Selo Turismo Responsável do Ministério do Turismo. Através do JFCVB,
iniciou-se uma campanha de que as empresas locais adquiram o seu selo junto ao Governo Federal.
Entretanto, com o intuito de complementar a proposta nacional e seguir um padrão estadual,
utilizou-se dos protocolos do Minas Consciente para os meios de hospedagem
e dos Protocolos de Segurança e Saúde para Eventos do Grupo
Movimenta-se, formado por mais de duzentos produtores de
eventos de Minas Gerais e as representações estaduais da
Associação

Brasileira

de

Empresas

de

Eventos

(ABEOC),

Associação Brasileira de Eventos (Abrafesta), Associação Brasileira
de Bares e Restaurantes(Abrasel), Associação Mineira de Eventos
e Entretenimento (AMEE), Associação de Marketing Promocional
(AMPRO), Belo Horizonte Convention & Visitors Bureau (BHC&VB),
Frente da Gastronomia Mineira (FGM), Sindicato das Empresas de
Promoção, Organização e Montagem de Feiras, Congressos e
Eventos de Minas Gerais (Sindiprom MG), com o apoio da
Federação Brasileira de Hospedagem e Alimentação (FBHA) e do
SEBRAE.
Além disso, para se apresentar as recomendações e cuidados para a reabertura segura de bares
e restaurantes, utilizou-se da Cartilha “Como Retomar as Atividades” da Abrasel somada ao Plano
de Contingência da FBHA.
Por fim, para se elaborar
uma

proposta

de

readequação das atividades
de hotelaria, eventos, bares
e restaurantes no Programa
Minas Consciente, levou-se
em

considerações

exemplos

do

Plano

os
São

Paulo e do Programa
Rio de Novo, aliados a reuniões com os empresários locais de cada segmento mencionado e o apoio
do Poder Público.

APOIO

JUIZ DE FORA

EVENTOS
FAIXA
ROXA

Funcionamento

Apenas eventos
virtuais (lives)

FAIXA
VERMELHA

FAIXA
LARANJA

Virtual e Presencial

Virtual e Presencial

Capacidade por
número de
pessoas

-

Capacidade máxima
de 50 pessoas.

Capacidade máxima
de 100 pessoas

Distanciamento
por m² por
pessoa

-

4 m² por pessoa

4 m² por pessoa

-

50% da capacidade
do espaço

60% da capacidade
do espaço

Capacidade do
espaço (CBM
MG)

Especificidades

-

Controle de acesso.
Uso de máscara
obrigatório.

Controle de acesso.
Uso de máscara
obrigatório.

Em cada faixa, acima da capacidade máxima permitida, só será permitido mediante
autorização da Prefeitura com comprovação da capacidade de cumprimento dos
protocolos e emissão de alvará para o evento específico.
*A capacidade máxima do evento é válida para participantes incluindo equipe de apoio.
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EVENTOS
FAIXA
AMARELA

Funcionamento

Virtual e Presencial

Capacidade por
número de
pessoas

Capacidade máxima
de 200 pessoas.

Distanciamento
por m² por
pessoa

4m² por pessoa

Capacidade do
espaço (CBM
MG)

Especificidades

70% da capacidade do
espaço

Controle de acesso.
Uso de máscara
obrigatório.

FAIXA
VERDE
Virtual e Presencial

Capacidade máxima de 400
pessoas

4m² por pessoa

80% da capacidade do espaço

Controle de acesso.
Uso de máscara
obrigatório.

Em cada faixa, acima da capacidade máxima permitida, só será permitido mediante
autorização da Prefeitura com comprovação da capacidade de cumprimento dos
protocolos e emissão de alvará para o evento específico.
*A capacidade máxima do evento é válida para participantes incluindo equipe de apoio.
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EVENTOS
FAIXA
VERMELHA

AÇÕES DE HIGIENE E PREVENÇÃO
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EVENTOS

01

Profissionais que sejam do grupo de risco (idosos e portadores de doenças crônicas
como diabetes, hipertensão e asma) ou que apresentarem sintomas não deverão
participar do staff.;

02

Será obrigatório o uso de máscara descartável, de acordo com as recomendações da
OMS, em todo o período de trabalho. A troca deverá ser efetuada em intervalos de
três horas, quando estiver úmida, ou em menor período, quando necessário;

03

Ao colocar e retirar as luvas de trabalho, será obrigatório fazer a higienização das
mãos com álcool em gel ou água e sabão;

04

Será obrigatório o uso de óculos ou protetor facial, os quais deverão ser higienizados
a cada três horas de trabalho;

05

Recomenda-se o distanciamento de 2 metros entre os trabalhadores;

06

Deverá ser respeitado o distanciamento nos refeitórios de uma pessoa a cada 2
metros e que estas não estejam sentadas umas em frente às outras. Caso o
refeitório não tenha área suficiente, deverão ser utilizadas divisórias móveis nas
mesas, entre as pessoas;

07

Os horários de refeição deverão ser escalonados em turnos para diminuir a
concentração das pessoas;

08

Refeições deverão
descartáveis;

09

Deverão ser instalados pontos de higienização com álcool em gel (um ponto para
cada 15 pessoas) e pias nas entradas e nos locais de montagem. Em montagens em
locais sem água corrente para pias, recomenda-se um ponto de álcool em gel para
cada 10 pessoas. Deverão ser disponibilizados pontos de álcool em gel nas entradas
de todos os espaços e salas.

ser
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EVENTOS

10

11

As mãos deverão ser frequentemente higienizadas com álcool em gel 70% ou água
e sabão;

Para uso de bebedouros, será obrigatória a disponibilização de copos descartáveis
ou disponibilização de copos de água descartáveis individuais e estações de álcool
em gel para higienização das mãos antes e depois do consumo. O uso de copos de
água lacrados é desejável. Bebedouros de coluna pressão/jato são expressamente
proibidos.

12

Deverá haver lixeira com pedal específica para descarte de EPIs (máscaras e luvas);

13

Deverão ser feitos anúncios em segurança de saúde a cada 30 minutos. Caso não
haja sistema de sonorização no espaço, o contratante deverá prever uma
sonorização portátil;

14

Deverá ser feita aferição de temperatura nos acessos de trabalhadores;

15

Deverá ser feita a utilização de estruturas de desinfecção, com produtos
homologados pela ANVISA;

16

Recomenda-se a realização de check-list diários de saúde entre os trabalhadores. O
resultado do check- list indicará aqueles que estão aptos a trabalhar;

17

Atendentes e promotores(as) para atendimento ao público deverão ter protetores
faciais, além das máscaras;

18

É desejável que todo o material e os equipamentos que entrarem nos eventos
sejam previamente higienizados pelos fornecedores;

19

Em caso de eventos com montagens e produtos para exposição, a organização
deverá ter estrutura para descontaminação destes itens
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EVENTOS

01

O uso da máscara será obrigatório ao visitante, participante e staff;

02

Será feita a aferição de temperatura nas entradas de público;

03

Será feito o controle do público em tempo real;

04

Será feito cadastro de todos participantes do evento;

05

A lotação de pessoas é limitada à capacidade de acordo com cada faixa;

06

Em auditórios a serem montados (cadeiras móveis), a quantidade de cadeiras
respeitará a capacidade do local de acordo com a capacidade determinada pelo
Corpo de Bombeiros ou o especificado no projeto de prevenção e combate a
incêndio, respeitando o distanciamento de 4 metros entre as pessoas.

01

Deverão ser instalados displays de álcool em gel ao lado dos buffets.

02

Deverão ser feitos gestão e fluxos de filas;

03

Displays de álcool em gel deverão estar disponíveis nos espaços de alimentação.
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EVENTOS

FAIXA
LARANJA

AÇÕES DE HIGIENE
E PREVENÇÃO
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EVENTOS

01

Profissionais que sejam do grupo de risco (idosos e portadores de doenças crônicas
como diabetes, hipertensão e asma) ou que apresentarem sintomas não deverão
participar do staff.;

02

Será obrigatório o uso de máscara descartável, de acordo com as recomendações da
OMS, em todo o período de trabalho. A troca deverá ser efetuada em intervalos de
três horas, quando estiver úmida, ou em menor período, quando necessário;

03

Ao colocar e retirar as luvas de trabalho, será obrigatório fazer a higienização das
mãos com álcool em gel ou água e sabão;

04

Será obrigatório o uso de óculos ou protetor facial, os quais deverão ser higienizados
a cada três horas de trabalho;

05

Recomenda-se o distanciamento de 2 metros entre os trabalhadores;

06

Deverá ser respeitado o distanciamento nos refeitórios de uma pessoa a cada 2
metros e que estas não estejam sentadas umas em frente às outras. Caso o
refeitório não tenha área suficiente, deverão ser utilizadas divisórias móveis nas
mesas, entre as pessoas;

07

Os horários de refeição deverão ser escalonados em turnos para diminuir a
concentração das pessoas;

08

Refeições deverão
descartáveis;

09

Deverão ser instalados pontos de higienização com álcool em gel (um ponto para
cada 15 pessoas) e pias nas entradas e nos locais de montagem. Em montagens em
locais sem água corrente para pias, recomenda-se um ponto de álcool em gel para
cada 10 pessoas. Deverão ser disponibilizados pontos de álcool em gel nas entradas
de todos os espaços e salas.
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EVENTOS

10

11

As mãos deverão ser frequentemente higienizadas com álcool em gel 70% ou água
e sabão;

Para uso de bebedouros, será obrigatória a disponibilização de copos descartáveis
ou disponibilização de copos de água descartáveis individuais e estações de álcool
em gel para higienização das mãos antes e depois do consumo. O uso de copos de
água lacrados é desejável. Bebedouros de coluna pressão/jato são expressamente
proibidos.

12

Deverá haver lixeira com pedal específica para descarte de EPIs (máscaras e luvas);

13

Deverão ser feitos anúncios em segurança de saúde a cada 30 minutos. Caso não
haja sistema de sonorização no espaço, o contratante deverá prever uma
sonorização portátil;

14

Deverá ser feita aferição de temperatura nos acessos de trabalhadores;

15

Deverá ser feita a utilização de estruturas de desinfecção, com produtos
homologados pela ANVISA;

16

Recomenda-se a realização de check-list diários de saúde entre os trabalhadores. O
resultado do check- list indicará aqueles que estão aptos a trabalhar;

17

Atendentes e promotores(as) para atendimento ao público deverão ter protetores
faciais, além das máscaras;

18

É desejável que todo o material e os equipamentos que entrarem nos eventos
sejam previamente higienizados pelos fornecedores;

19

Em caso de eventos com montagens e produtos para exposição, a organização
deverá ter estrutura para descontaminação destes itens
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EVENTOS

01

O uso da máscara será obrigatório ao visitante, participante e staff;

02

Será feita a aferição de temperatura nas entradas de público;

03

Será feito o controle do público em tempo real;

04

Será feito cadastro de todos participantes do evento;

05

A lotação de pessoas é limitada à capacidade de acordo com cada faixa;

06

Em auditórios a serem montados (cadeiras móveis), a quantidade de cadeiras
respeitará a capacidade do local de acordo com a capacidade determinada pelo
Corpo de Bombeiros ou o especificado no projeto de prevenção e combate a
incêndio, respeitando o distanciamento de 4 metros entre as pessoas.

01

Deverão ser instalados displays de álcool em gel ao lado dos buffets.

02

Deverão ser feitos gestão e fluxos de filas;

03

Displays de álcool em gel deverão estar disponíveis nos espaços de alimentação.
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EVENTOS

01

Profissionais que sejam do grupo de risco (idosos e portadores de doenças crônicas
como diabetes, hipertensão e asma) ou que apresentarem sintomas não deverão
participar do staff.;

02

Será obrigatório o uso de máscara descartável, de acordo com as recomendações da
OMS, em todo o período de trabalho. A troca deverá ser efetuada em intervalos de
três horas, quando estiver úmida, ou em menor período, quando necessário;

03

Ao colocar e retirar as luvas de trabalho, será obrigatório fazer a higienização das
mãos com álcool em gel ou água e sabão;

04

Será obrigatório o uso de óculos ou protetor facial, os quais deverão ser higienizados
a cada três horas de trabalho;

05

Recomenda-se o distanciamento de 2 metros entre os trabalhadores;

06

Deverá ser respeitado o distanciamento nos refeitórios de uma pessoa a cada 2
metros e que estas não estejam sentadas umas em frente às outras. Caso o
refeitório não tenha área suficiente, deverão ser utilizadas divisórias móveis nas
mesas, entre as pessoas;

07

Os horários de refeição deverão ser escalonados em turnos para diminuir a
concentração das pessoas;

08

Refeições deverão
descartáveis;

09

Deverão ser instalados pontos de higienização com álcool em gel (um ponto para
cada 15 pessoas) e pias nas entradas e nos locais de montagem. Em montagens em
locais sem água corrente para pias, recomenda-se um ponto de álcool em gel para
cada 10 pessoas. Deverão ser disponibilizados pontos de álcool em gel nas entradas
de todos os espaços e salas.
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EVENTOS

10

11

As mãos deverão ser frequentemente higienizadas com álcool em gel 70% ou água
e sabão;

Para uso de bebedouros, será obrigatória a disponibilização de copos descartáveis
ou disponibilização de copos de água descartáveis individuais e estações de álcool
em gel para higienização das mãos antes e depois do consumo. O uso de copos de
água lacrados é desejável. Bebedouros de coluna pressão/jato são expressamente
proibidos.

12

Deverá haver lixeira com pedal específica para descarte de EPIs (máscaras e luvas);

13

Deverão ser feitos anúncios em segurança de saúde a cada 30 minutos. Caso não
haja sistema de sonorização no espaço, o contratante deverá prever uma
sonorização portátil;

14

Deverá ser feita aferição de temperatura nos acessos de trabalhadores;

15

Deverá ser feita a utilização de estruturas de desinfecção, com produtos
homologados pela ANVISA;

16

Recomenda-se a realização de check-list diários de saúde entre os trabalhadores. O
resultado do check- list indicará aqueles que estão aptos a trabalhar;

17

Atendentes e promotores(as) para atendimento ao público deverão ter protetores
faciais, além das máscaras;

18

É desejável que todo o material e os equipamentos que entrarem nos eventos
sejam previamente higienizados pelos fornecedores;

19

Em caso de eventos com montagens e produtos para exposição, a organização
deverá ter estrutura para descontaminação destes itens
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EVENTOS

01

O uso da máscara será obrigatório ao visitante, participante e staff;

02

Será feita a aferição de temperatura nas entradas de público;

03

Será feito o controle do público em tempo real;

04

Será feito cadastro de todos participantes do evento;

05

A lotação de pessoas é limitada à capacidade de acordo com cada faixa;

06

Em auditórios a serem montados (cadeiras móveis), a quantidade de cadeiras
respeitará a capacidade do local de acordo com a capacidade determinada pelo
Corpo de Bombeiros ou o especificado no projeto de prevenção e combate a
incêndio, respeitando o distanciamento de 4 metros entre as pessoas.

01

Deverão ser instalados displays de álcool em gel ao lado dos buffets.

02

Deverão ser feitos gestão e fluxos de filas;

03

Displays de álcool em gel deverão estar disponíveis nos espaços de alimentação.
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EVENTOS

01

Profissionais que sejam do grupo de risco (idosos e portadores de doenças crônicas
como diabetes, hipertensão e asma) ou que apresentarem sintomas não deverão
participar do staff.;

02

Será obrigatório o uso de máscara descartável, de acordo com as recomendações da
OMS, em todo o período de trabalho. A troca deverá ser efetuada em intervalos de
três horas, quando estiver úmida, ou em menor período, quando necessário;

03

Ao colocar e retirar as luvas de trabalho, será obrigatório fazer a higienização das
mãos com álcool em gel ou água e sabão;

04

Será obrigatório o uso de óculos ou protetor facial, os quais deverão ser higienizados
a cada três horas de trabalho;

05

Recomenda-se o distanciamento de 2 metros entre os trabalhadores;

06

Deverá ser respeitado o distanciamento nos refeitórios de uma pessoa a cada 2
metros e que estas não estejam sentadas umas em frente às outras. Caso o
refeitório não tenha área suficiente, deverão ser utilizadas divisórias móveis nas
mesas, entre as pessoas;

07

Os horários de refeição deverão ser escalonados em turnos para diminuir a
concentração das pessoas;

08

Refeições deverão
descartáveis;

09

Deverão ser instalados pontos de higienização com álcool em gel (um ponto para
cada 15 pessoas) e pias nas entradas e nos locais de montagem. Em montagens em
locais sem água corrente para pias, recomenda-se um ponto de álcool em gel para
cada 10 pessoas. Deverão ser disponibilizados pontos de álcool em gel nas entradas
de todos os espaços e salas.
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EVENTOS

10

11

As mãos deverão ser frequentemente higienizadas com álcool em gel 70% ou água
e sabão;

Para uso de bebedouros, será obrigatória a disponibilização de copos descartáveis
ou disponibilização de copos de água descartáveis individuais e estações de álcool
em gel para higienização das mãos antes e depois do consumo. O uso de copos de
água lacrados é desejável. Bebedouros de coluna pressão/jato são expressamente
proibidos.

12

Deverá haver lixeira com pedal específica para descarte de EPIs (máscaras e luvas);

13

Deverão ser feitos anúncios em segurança de saúde a cada 30 minutos. Caso não
haja sistema de sonorização no espaço, o contratante deverá prever uma
sonorização portátil;

14

Deverá ser feita aferição de temperatura nos acessos de trabalhadores;

15

Deverá ser feita a utilização de estruturas de desinfecção, com produtos
homologados pela ANVISA;

16

Recomenda-se a realização de check-list diários de saúde entre os trabalhadores. O
resultado do check- list indicará aqueles que estão aptos a trabalhar;

17

Atendentes e promotores(as) para atendimento ao público deverão ter protetores
faciais, além das máscaras;

18

É desejável que todo o material e os equipamentos que entrarem nos eventos
sejam previamente higienizados pelos fornecedores;

19

Em caso de eventos com montagens e produtos para exposição, a organização
deverá ter estrutura para descontaminação destes itens
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EVENTOS

01

O uso da máscara será obrigatório ao visitante, participante e staff;

02

Será feita a aferição de temperatura nas entradas de público;

03

Será feito o controle do público em tempo real;

04

Será feito cadastro de todos participantes do evento;

05

A lotação de pessoas é limitada à capacidade de acordo com cada faixa;

06

Em auditórios a serem montados (cadeiras móveis), a quantidade de cadeiras
respeitará a capacidade do local de acordo com a capacidade determinada pelo
Corpo de Bombeiros ou o especificado no projeto de prevenção e combate a
incêndio, respeitando o distanciamento de 4 metros entre as pessoas.

01

Deverão ser instalados displays de álcool em gel ao lado dos buffets.

02

Deverão ser feitos gestão e fluxos de filas;

03

Displays de álcool em gel deverão estar disponíveis nos espaços de alimentação.
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RECOMENDAÇÕES

JUIZ DE FORA

01

A estrutura médica e UTIs dos eventos deverão seguir a orientação da legislação
vigente, devendo estar devidamente licenciados.

02

Deverá ser prevista estrutura de atendimento isolada para pessoas com suspeita de
contaminação por COVID19;

03

Todos da equipe médica e de produção devem estar informados sobre os
procedimentos a adotar e os hospitais de referência para deslocamento de pessoas
possivelmente infectadas;

04

Pessoas sintomas gripais serão orientadas a retornar para suas casas e procurar os
serviços de testagem para a COVID-19.

01

É desejável que, no estacionamento, o proprietário estacione o próprio veículo

02

O pagamento, quando necessário, deverá ser feito preferencialmente por
autoatendimento e deve-se ter sistema de aproximação disponível.

01

A pesquisa será feita em formulário eletrônico encaminhado aos contatos do
visitante após a visita ao evento

02

Os dados e controles serão repassados aos órgãos de saúde do município

03

Pessoas que testarem positivo para COVID19 após 14 dias do evento tem o
compromisso público de avisar aos organizadores para comunicação com demais
participantes.
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Etapa A:
Realização de eventos teste, com a participação dos Produtores de
Eventos, Corpo de Bombeiros, Prefeitura de Juiz de Fora e Vigilância
Sanitária, com o objetivo de orientar na prática sobre os protocolos de
higiene e sanitização apresentados pelo JFCVB
Etapa B:
Todo e qualquer tipo de evento a ser realizado durante o período de
pandemia deverá encaminhar a SEMAUR e/ou SETUR, com no mínimo 7
dias de antecedência, um formulário preenchido sobre o evento contendo
a data, local, organizador, tipologia do evento, público estimado, meios de
venda/inscrição e objetivo do evento, bem como um termo de
corresponsabilidade entre produtor e espaço de realização do evento se
comprometendo a respeitar os protocolos de higiene e sanitização
orientados pelo JFCVB.
Etapa C:
Divulgação, diária, no site da Prefeitura de Juiz de Fora dos eventos
cadastrados.
Etapa D:
O JFCVB junto aos produtores de eventos serão orientados a divulgar os
protocolos em suas mídias sociais e campanhas para disseminação da
informação.
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O estudo abertura gradual e responsável, conforme
protocolos específicos de higiene e sanitização, foi
realizado por meio de um trabalho coletivo,
envolvendo iniciativa pública e privada, pode se
configurar como uma ação essencial para uma
retomada promissora do setor de turismo e eventos.
Juiz de Fora, como o maior município da Zona da
Mata Mineira, pode e deve ser um modelo de
implantação desta proposta e protocolo para
direcionar e incentivar os demais municípios mineiros
a salvar o maior número de empresas e empregos
nestes setores, através de um trabalho que ofereça as
melhores estratégias em prol da saúde e da
segurança de todos os envolvidos.
Ao apresentar um protocolo de higiene e
sanitização que proporcione um padrão de qualidade
no atendimento aos consumidores, o destino poderá
se reposicionar no mercado de turismo e eventos
nacional, oferecendo maior segurança para turistas
e investidores se interessarem por visitar e fazer
negócios na capital da Zona da Mata Mineira.
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