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APRESENTAÇÃO
Em 2021, ainda em meio à crise que afetou a todos, mantemos nosso 
compromisso com a segurança de nosso público, expositores e equipe.  
Para essa 11ª edição, retomamos nosso bem sucedido protocolo de segurança, 
elaborado para espelhar o modelo definido por órgão competentes.

A seguir apresentamos para vocês algumas de nossas normas e diretrizes de 
segurança para a ArtRio 2021.

O  EVENTO

Reconhecida como um dos principais eventos de arte da América Latina, 
a ArtRio é uma oportunidade de ver, em um mesmo espaço, obras de 
grandes mestres e também o trabalho de novos artistas em uma seleção 
especial das principais galerias do país e do mundo. Nossa 11ª edição seguirá 
o modelo híbrido do ano passado, ocorrendo tanto presencialmente, na 
Marina da Glória (RJ), quanto online, no ArtRio.com. Para a participação 
presencial, solicitamos que seja feita a leitura do seguinte protocolo, que 
deverá ser respeitado a todo momento durante o decorrer do evento.

Agradecemos a colaboração e nos vemos nos dias 
8 a 12 de setembro na ArtRio 2021!
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MEDIDAS DE DISTANCIAMENTO SOCIAL

O número de visitantes para a ArtRio 2020 será limitado. Contaremos com 
agendamento de horários, tanto para os convidados quanto para o público 
geral, de modo que a capacidade do Pavilhão seja sempre respeitada.

A venda de ingressos será limitada a sessões de 2 (duas) horas, limitando 
a apenas 1.500 (mil e quinhentos) ingressos à venda, e 500 (quinhentos) 
agendamentos de convidados pelo mesmo período.

Dessa forma, contemplamos um público de 2000 (duas mil) pessoas por 
horário de evento, apenas 20% (vinte por cento) do permitido pelo Certificado 
Registro de Registro dos bombeiros para os locais, que é de 5.000 (cinco mil) 
pessoas para o pavilhão de eventos da Marina da Glória e 5.000 (cinco mil) 
pessoas para área externa.

O Evento será realizado nos dias 8 a 12 de setembro de 2021, nos seguintes horários:

8 a 11 de setembro das 13h às 21h - com intervalos de 2h de sessão  
com venda de 1.500 (mil e quinhentos) ingressos e agendamento de  
500 (quinhentos) convidados.

12 de setembro das 12h às 20h - com intervalos de 2h de sessão  
com venda de 1.500 (mil e quinhentos) ingressos e agendamento de  
500 (quinhentos) convidados.

Além disso, durante a 11ª edição da ArtRio, o piso do pavilhão da Marina da Glória 
será sinalizado com faixas de direção de fluxo que deverão ser respeitadas pelo 
público, expositores e suas equipes. Ressaltando que o distanciamento de 1,5m 
(um metro e meio) deverá ser sempre respeitado, tanto nos corredores, que irão 
dispor de uma largura de 3m (três metros), quanto nas filas de acesso a Marina.

Haverá um número limitado de pessoas que poderão estar simultaneamente 
presentes em cada estande. O evento contará com câmeras de monitoramento, 
além de controle de saída e entrada, facilitando o controle de quantitativo de 
público presente ao evento.

DOS TESTES OBRIGATÓRIOS PARA COVID-19

Devido à pandemia de COVID-19, todos os expositores, suas respectivas 
equipes e colaboradores ArtRio terão que, para adentrar o Pavilhão da Marina 
da Glória, apresentar da data do início da montagem, 06 | 09, até o início 
da ArtRio 2021, 08 | 09 | 2021, o resultado de exame RT-PCR ou antígeno 
nasal realizado até 48 (quarenta e oito) horas antes declarando não estar 
contaminado com o coronavírus.

Os exames serão realizados em clínicas especializadas, onde serão coletadas 
amostras clínicas (secreções nasais) por meio de um swab para identificação, 
em laboratório, de material genético (genoma) do coronavírus. 

DO RESPEITO ÀS REGRAS DE OURO

A Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro tem tomado medidas para a volta 
das atividades no setor do comércio, bares restaurantes e entretenimento. 
Com o devido zelo, em conjunto com a área técnica da Vigilância Sanitária, 
criou cartilhas com protocolos de segurança para viabilizar a volta de 
todas as atividades laborativas em enfrentamento a pandemia.

A ArtRio foi planejada de forma a garantir e respeitar todas as regras de ouro 
utilizadas na legislação vigente, amparado no Decreto nº 47.488. de 2 de 
junho de 2020, não se limitando a:

1.  Uso obrigatório de máscaras de proteção pelo público, staff, fornecedores, 
expositores e quaisquer profissionais envolvidos no evento; 

2.  Ampla divulgação e comunicação do público, focado na conscientização e 
na obrigatoriedade do uso de máscaras, da necessidade de higienização das 
mãos e distanciamento social;

3.  Disponibilidade de equipamento aprovado pela organização sanitária – Anvisa 
para dispenser /totens com álcool em gel 70%, em 4 locais de acesso e em 
outros 6 locais espalhados pelo evento para correta higienização das mãos;
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4.  Teste de PCR e/ou antígeno nasal em toda a equipe e expositores do evento. 
Nos casos excepcionais realização de testes rápidos;

5.  Necessidade da existência de lixeira de penal especifica para descarte  
de EPI’s (Máscara e luvas) para staff;

6. Equipe de briefing diário sobre a segurança de saúde de staff;

7. Anúncios de segurança e saúde por todo o evento;

8.  Totens de aferição de temperatura em todas as portas de acesso ao evento, 
para controle de temperatura de todo o público, staff, fornecedores, 
expositores e quaisquer profissionais envolvidos no evento; 

9.  Encaminhamento das pessoas que apresentarem alta 
temperatura ou outros sintomas visíveis para atendimento 
médico, avaliação e comunicação às autoridades de saúde;

10.  Distanciamento de pelo menos um metro e meio entre pessoas nas filas 
de acessos aos eventos, com uso obrigatório de máscaras, conforme 
legislação local. E ainda sinalização visual, marcações e identificações 
de filas, isolamentos físicos com grades, cones, barreiras de proteção e 
segurança, “unifilas” de sentido único, além de orientadores de público 
com informações visíveis, em toda a área de abrangência do evento;

11.  Bilheteira apenas em formato online;

12.  A conferência de ingressos será realizada de forma visual, através de 
controles óticos ou de auto check-in, sem contato manual por parte 
do atendente responsável pelo controle de acesso do evento;

13.  Manter informações de nomes e contatos dos participantes após o 
evento por um mês, quando aplicável, para monitoramento e controle 
de informações para auxílio, inclusive dos órgãos de saúde;

14.  Realizar o controle de público em tempo real para evitar 
qualquer tipo de aglomeração ou limitação de espaço seguindo o 
quantitativo de pessoas por m² orientado pelos órgãos de saúde . 
Realização de sessões e agendamento do horário para o público, 
de maneiro que a presença aconteça de forma escalonada;

15.  A lotação das pessoas seguirá apenas 20% da capacidade do local 
do evento, conforme liberação do Corpo de Bombeiros; 

16.  Celebração de termo de aceite entre clientes e as empresas operadoras 
dos canais de venda de ingresso pela internet, incluindo as novas 
regulamentações dos órgãos oficiais e aquelas referentes ao protocolo;

17.  As informações gerais a respeito das restrições operacionais, bem como as 
medidas necessárias ao cumprimento da legislação vigente e aos protocolos 
adotados para atender às questões de higiene, limpeza, sanitização de 
áreas, proteção e segurança sanitária em todo o local do evento deverão 
ser prévia e amplamente divulgadas pelos promotores dos eventos;

18.  Providenciar o distanciamento do mobiliários do lounge para a redução 
de ocupação dos espaços, quando em áreas confinadas, a fim de 
garantir o isolamento mínimo indicado pelas Secretarias de Saúde;

19.  Demarcação no piso orientando-as para o sentido de direção  
(mão e contramão) a fim de evitar aglomerações;

20.  Controle severo de acesso a pessoas e equipe no pavilhão da Marina 
da Glória para aferição do quantitativo de público no local.

DISTRIBUIÇÃO DE MÁSCARAS A COLABORADORES E EXPOSITORES

Cada colaborador e expositor do evento recebe kits de máscaras de pano 
e instruções de uso. Dentre essas instruções destacamos que:

−  Cada um dos expositores e colaboradores vestirá uma nova máscara  
na chegada do evento;

−  Cada máscara será utilizada por um período máximo de 4 horas.
−  Após 4 horas de uso, ou após qualquer tempo que estiver úmida,  

uma nova máscara será utilizada. 
−  Apenas é permitida a permanência no evento com o uso correto da máscara.
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SANITIZAÇÃO DOS AMBIENTES

A ArtRio contratou serviço especializado para todos os dias do evento, 
e realiza a sanitização dos ambientes de forma a complementar a 
higienização realizada pelo time de conservação e limpeza.

REGRAS EM ACESSO DE ELEVADOR 

Regras de mobilidade para uso de elevador na Marina da Glória:

−  Há um limite vigente de 2 pessoas por elevador;
−  Divulgação de “Caso sinta vontade de espirrar ou tossir,  

faça fora do elevador”;
−   Divulgação de “Antes de apertar o comando para seu andar, 

verifique se já foi acionado por outro para evitar o contato”;
−  Divulgação de “Não converse neste ambiente”;

REGRAS DE ACESSO 

Nas instalações de acesso ao evento dispomos de os colaboradores e os 
fornecedores de vigilância treinados indicando ao público no momento de 
acesso: (i) a disposição dos totens de aferição de temperatura que todos devem 
passar ao entrar no evento; e (ii) os totens com dispenser de álcool em gel.

A todo o momento há divulgação de material requerendo que as pessoas 
mantenham distância adequada e, que ao aguardar em algum momento de fila, 
respeite a distância estabelecida de 1,5m (cerca de 3 passos de distância);

MONITORAMENTO DE AFERIÇÃO DE TEMPERATURA

A temperatura corporal de todo o público, colaborador, fornecedor ou 
expositor do evento será diariamente verificada no acesso ao evento.

Parâmetros de avaliação:
−  Temperaturas abaixo de 37,2 – sem febre 

Participante liberado para acesso/permanência nas instalações do evento.
−  Temperaturas acima de 37,2 – início de febre 

O Participante deverá ser encaminhado à avaliação médica 
não podendo ter acesso às instalações do evento.

 Em caso de medição de temperatura acima de 37,2 o avaliador deverá 
comunicar imediatamente o gestor indicando o local de avaliação médica 
disponibilizado pelo evento.



CAEX  
CENTRAL DE ATENDIMENTO AO EXPOSITOR

caex@artrio.com
+55 21 3114-7808 | +55 21 3114-7810


