
 

Protocolo de Segurança do evento 

 

Formato do evento: 

Evento presencial somente para convidados com duração de 8h/dia 

com o objetivo de apresentar os resultados de pesquisa e 

posicionamento da Fundação MT com foco na avaliação da safra de 

soja planejando a próxima safra. O evento será realizado para poucas 

pessoas no Hotel Odara em Cuiabá no formato híbrido, presencial e 

online. 

Inscrição: Online pelo site da Fundação MT 

Público: 200 pessoas por dia. 

 

Condução do evento:  

O participante deverá chegar com antecedência no local do evento 

para fazer o check in, onde estará disponível  álcool em gel, medidor 

de temperatura e ainda máscara descartáveis para aqueles que 

esquecerem de levar. 

O espaço do auditório terá as cadeiras com o distanciamento de 1m 

de cada cadeira, a orientação é o participante usar a mesma cadeira, 

evitando contato físico com outros espaços, sendo feita a higienização 

de todo espaço por período.  

Durante o evento iremos reforçar o protocolo de segurança e 

enfatizando o uso do álcool em gel, o distanciamento social e o uso 

de máscara, a qual cada participante ganhará. 

 

Refeições:  

Toda refeição será servida pela organização do evento. O local terá 

mesas com o distanciamento de 1m das outras mesas. 

 

Carta de liberação do evento pelo Município de Cuiabá será apresentada 

aos patrocinadores no mês do evento.  

 

• 30 dias antes do evento acontecer faremos uma nova consulta com a 

prefeitura de Cuiabá para entender se mantemos o evento mesmo com 

o público menor e com o protocolo de segurança ou se teremos que 

fazer o evento no formato online (Plano C, 100% online). 

 



 

 

OBS. Devido a pandemia a Fundação MT mudou o formato do evento 

presencial. Alterando o tamanho, formato, quantidade do público e 

quantidade de patrocínio, com o objetivo de trazer mais segurança, 

tranquilidade, conforto e qualidade na informação a todos os envolvidos. 

Entendemos que todos juntos e cada um fazendo a sua parte teremos um 

excelente evento de campo com segurança, difundindo a informação. 

 

 

 

 


