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      UNIDOS PELOS EVENTOS
   MANUAL DE ALAS

Seja bem vindo ao #unidospeloseventos! 
Você foi convidado e convocado para participar do 1º 
movimento em prol do setor de eventos, um projeto que 
se inicia pela 1ª PASSEATA GERAL PELO     RETORNO 
DO SETOR DE EVENTOS e se extende a diante unindo 
forças pelas mudanças e evoluções do seguimento. 
Este manual foi criado para auxiliar os participantes de 
“alas /setores” e seus responsáveis honorários em como 
engajar e fomentar nosso evento. Abaixo nossas      
orientações:

1- Os responsáveis das alas tem por função principal, engajar seu setor trazendo 
empresas, profissionais e fornecedores do seu serviço. Sejam concorrentes ou 
parceiros, unindo forças nesse momento e auxiliar nossa produção no              
alinhamento e recepção dos confirmados da sua ala. 

 2- As “alas / setores ” devem ter a “identidade” do serviço representado, ou 
seja, caso uniformes representem ( avental de médico, doma de chef ou a      
tradicional camiseta preta de produção ) ,  alinhe com seus parceiros,            
funcionários, colegas e apoiadores em virem trajados. Caso seu serviço não 
tenha um uniforme especifico, venha de camiseta preta e assim alinhe toda a ala 
de preto. 

3 - Nossa passeata é inspirada no tradicional desfile e por tanto, tem por regra 
ser algo que mostre “unidade” . O alinhamento entre os participantes e         
orientação de que o distanciamento entre todos,  sempre mantendo a fita        
colorida      esticada nas mãos é essencial bem como a chegada no horário       
informado e respeitar TODAS as orientações. 

4 - O uso de máscara é terminantemente obrigatório dentro da área das alas    
independente de estar em área descoberta. Fumar ou beber água ou qualquer 
outra ação que retire a máscara deverá ser feita saindo fora da ala.

5 - É de extrema importância que TODOS  se cadastrem no hotsite seja como 
empresa parceira ou como participante, este cadastro nos orienta sobre a    
quantidade de participantes e também nos auxilia sobre toda a operação. 

6 - Pedimos que não sejam publicados vídeos e fotos durante a passeata sem o 
uso de máscaras e sem respeitar o distanciamento; é importante lembrar e 
deixar claro que mais do que todos os pleitos documentais, buscamos fazer deste 
evento, um “case’ de exemplo e representação de execução de projetos          
respeitando protocólos e assim em todos os momentos, devemos fazer muitas          
publicações, mas sempre respeitando as normas de saúde. 

7 - Este movimento não tem qualquer objetivo político que não o de dar voz e  
visibilidade ao setor que emprega mais de 25milhões de profissionais ao Ano no 
Brasil e assim sermos atendidos em todo o nosso pleito ou em parte dele      
minímamente. 

Mais uma vez agradecemos seu engajamento, presença e participação neste   
momento que será sem dúvida inesquecível para todos nós. VOCÊ FAZ PARTE DE 
TUDO ISSO! 
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