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APRESENTAÇÃO 

 

Este documento se constitui em um PLANO DE BIOSSEGURANÇA, em favor do evento 

Vintage Culture. 

O presente relatório tem como objetivo elaborar procedimentos para prevenir e 

controlar o avanço do COVID -19 no evento que será realizado no dia 11/03/2022 às 23:00 em 

Campo Grande - MS. 

Tanto o responsável técnico pela elaboração deste relatório quanto o responsável pelo 

Vintage Culture assinam este documento, demonstrando com isto ciência e concordância do 

empreendedor com o seu conteúdo. 

Em caso de dúvidas ou sugestões de melhorias, estas poderão ser encaminhadas 

diretamente ao Engº Marcus Antonio Slongo Tedesco, que pode ser contatado por meio do 

telefone (67) 99285-4614 ou de seu endereço eletrônico marcustedesco07@gmail.com. 

 

 

Campo Grande (MS), 07 de março de 2022. 

 

 

 

                                 

Marcus Antonio Slongo Tedesco  Paulo Cesar Antunes de Moraes 
Responsável Técnico 

CREA/MS: 61.182 

 Responsável 

CPF: 561.963.341-15 
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INFORMAÇÕES TÉCNICAS 

REQUERENTE 

Nome Empresarial: Paulo Cesar Antunes de Moraes 

Nome Fantasia: PM Produções 

CNPJ: 33.532.655/0001-60 

 

Representante Legal: Paulo Cesar Antunes de Moraes 

Endereço: Rua Patativa, 7 

Bairro: Conjunto Residencial Octavio Pecora 

CEP: 79.012-020 

Cidade/UF: Campo Grande/MS 

CROQUI DE LOCALIZAÇÃO 

 
O evento Vintage Culture será realizado no Estádio Universitário Pedro Pedrossian - 

Morenão que se encontra localizada na Rua Ufms - Universitário, Campo Grande - MS, como 

evidenciado pelo perímetro vermelho no croqui de localização. 
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EMPRESA CONTRATADA 

Nome: Evergreen Ambiental 

Endereço: Rua Chaadi Scaff, nº 66, Bloco AB7 Apto 06 

CEP: 79.003-241 

 

Cidade/UF: Campo Grande/MS 

Telefone: (67) 99283-3057 

E-mail: evergreenambientalengenharia@gmail.com 

RESPONSÁVEL TÉCNICO 

Nome: Marcus Antonio Slongo Tedesco 

Formação Profissional:  Engenheiro Ambiental 

Registro no CREA: 61.182 

Anotação de Responsabilidade 

Técnica – A.R.T 
1320220027110 

Celular: (67) 99285-4614 

E-mail: evergreenambientalengenharia@gmail.com 

CORPO TÉCNICO DE ELABORAÇÃO 

  

Marcus Antonio Slongo Tedesco  

Engenheiro Ambiental 

CREA-MS: 61.182 

Visita Técnica 

Elaboração 

ART 

f
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1. INTRODUÇÃO 

O presente Plano de Contenção de Riscos esclarece todos os procedimentos que estão 

sendo adotados por Paulo Cesar Antunes de Moraes para a realização de seu evento Vintage 

Culture no dia 11/03/2022 nas instalações do Estádio Universitário Pedro Pedrossian - Morenão 

localizado na Rua Ufms - Universitário, Campo Grande - MS, buscando prevenir e controlar o 

avanço do COVID – 19, atendendo assim as diretrizes exigidas pelos órgãos regulamentadores 

e fiscalizadores. 

2. OBJETIVO 

O presente Plano tem como objetivo principal a comprovar aos órgãos competentes, 

que Paulo Cesar Antunes de Moraes possui estrutura necessária para realizar seu evento no dia 

11/03/2022 na Rua Ufms - Universitário, Campo Grande - MS, e busca atender todos os 

parâmetros necessários para impedir a propagação do COVID - 19. 

3. DETALHAMENTO DOS EVENTOS 

Tabela 1 - Detalhamento do evento 

Detalhamento do Evento 

Realizador: Paulo Cesar Antunes de Moraes 

Endereço do realizador: Rua Patativa, 7, Conjunto Residencial Octavio Pecora, Campo Grande – MS 

Local do evento: Estádio Universitário Pedro Pedrossian – Morenão – Rua Ufms, Universitário, 
Campo Grande - MS 

Data do evento: 11/03/2022 

Horário: 23:00 às 07:00 

Quantidade total de convidados: 7.000 pessoas 

 

4. MEDIDAS DE CONTENÇÃO DE RISCOS 

Para que seja evitada a propagação da Covid–19, Paulo Cesar Antunes de Moraes 

adotou todas as medidas e normas exigidas pelo Ministério da Saúde Brasileiro e pela 

Organização Mundial de Saúde. Tais medidas foram dispostas em 2 grupos principais, sendo 

elas as medidas físicas e medidas sociais. 
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4.1. MEDIDAS FÍSICAS  

As medidas físicas adotadas por Paulo Cesar Antunes de Moraes têm como principal 

foco as instalações onde o evento será realizado, e são alterações que podem ser observadas 

desde a entrada dos convidados até sua permanência no local do evento. A seguir serão 

apresentadas as medidas físicas adotadas pelo requerente juntamente com a planta do evento. 

4.1.1. DISTANCIAMENTO SOCIAL 

Visando a segurança de todos os presentes, medidas que buscam um maior 

distanciamento social foram adotadas para a realização do evento em questão. 

O primeiro ponto que podemos evidenciar seria o tamanho da área de eventos em que 

a festa será realizada. Sua realização será no interior do Estádio Universitário Pedro Pedrossian 

– Morenão local que conta com uma área ampla, que permite assim que cada convidado tenha 

uma área individual grande disponível para si. 

Já os bares foram dimensionados e posicionado de modo que o atendimento ao 

público seja simples e agilizado, suas localizações tem como função principal desafogar a área 

de pista de dança. 

Dois pontos importantes relacionados ao local físico da festa são a estrutura em si e o 

local destinado ao evento. A estrutura foi dimensionada com pés direitos altos, fator que auxilia 

a circulação do vento, que juntamente com a alta intensidade dos ventos, diminui a 

possibilidade de infecção dos trabalhadores e convidados. 

 Já durante a entrada e saída de todos, os responsáveis pelo cerimonial estarão atentos 

ao distanciamento nas filas, com todos permanecendo a 1,50 metros de distância. 
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4.1.2. DESINFECÇÃO 

Durante a entrada dos convidados, a equipe de cerimonialistas estará posicionada de 

forma que consiga realizar a desinfecção de todos com solução alcoólica 70% gel ou líquida. 

Toda a equipe será instruída de informações necessárias para auxiliarem os convidados a 

realizarem a higienização correta de suas mãos conforme a Figura 1. 

 
Figura 1 - Instruções para desinfecção com Álcool 

Serão disponibilizados em toda as imediações do evento, álcool 70% líquido ou gel, 

com fácil acesso e de simples aplicação. Nos banheiros serão dispostos todos os itens 

necessários para a higienização das mãos com sabonete e água corrente. Serão também 

dispostos cartazes com as instruções para uma higienização correta das mãos com água e 

sabonete, conforme a Figura 2, para auxílio e uma melhor eficácia dos procedimentos 

necessários para uma desinfecção. 
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Figura 2 - Instruções para desinfecção com água e sabão 

4.1.3. EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI 

Durante a permanência de todos nas imediações do evento será obrigatório o uso de 

equipamentos de proteção individuais – EPI, sendo indispensável o uso de máscaras que 

cubram toda a proporção inferior facial como boca e nariz.  

A equipe de cerimonialistas deverá estar munida de máscaras faciais que cubram toda 

a proporção inferior facial como boca e nariz. 

4.1.4. IMEDIAÇÕES DO EVENTO - BANHEIROS 

O parágrafo a seguir tratará dos locais de uso comum que serão utilizados durante o 

evento, como por exemplo banheiros. 

Durante toda a realização do evento, os convidados terão acesso aos banheiros do 

local, porém serão instruídos pela equipe de cerimonialistas a evitarem aglomerações, e após a 

utilização que realizarem os procedimentos ideais para a lavagem de suas mãos conforme 

observado na Figura 2. 
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A equipe responsável pela limpeza do evento será responsável de realizar limpezas 

constantes nas imediações dos banheiros, com produtos químicos com Álcool concentração de 

70% líquido ou gel para bancadas, maçanetas ou locais de fácil acesso das mãos e desinfetantes 

para a limpeza do chão. 

4.2. MEDIDAS SOCIAIS 

Por se tratar de um evento pago, os organizadores, durante o processo de divulgação 

e venda de ingressos, fornecerão instruções das normas de funcionamento do evento e dos 

procedimentos caso algum convidado apresente algum sintoma ou mal estar relacionado a 

COVID-19. 

Todos os convidados e colaboradores serão instruídos após o evento realizarem os 

procedimentos padrões para chegada em casa, retirando seus calçados e realizando a limpeza 

de suas roupas o mais rápido possível. 

5. CONCLUSÃO 

Um fator favorável a execução da festa Vintage Culture é a realização de eventos 

particulares aumenta a fiscalização e o controle dos convidados. 

No caso do evento em questão serão cerca de 7.000 pessoas que deverão atender 

todas as normas vigentes no seguinte plano para que possam comparecer ao evento, sendo 

assim favorável para o controle de possíveis infectados e evitando a proliferação do vírus. 

Podemos assim então concluir que a realização do evento Vintage Culture no dia 

11/03/2022, nas imediações do Estádio Universitário Pedro Pedrossian - Morenão localizado na 

Rua Ufms - Universitário, Campo Grande - MS, buscam atender todos os aspectos legais e 

físicos para execução de seu evento evitando ao máximo o contágio e a proliferação do novo 

corona vírus COVID-19. 
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6. ASSINATURA 

 

 

Campo Grande, 07 de março de 2022. 

 

 

Marcus Antonio Slongo Tedesco 

Engenheiro Ambiental  

CREA/MS 61.182 
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7. ANEXOS 

• Anexo I - Anotação de Responsabilidade Técnica – ART 
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ANEXO I 

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART 


