
Ao: Secretário de Estado de saúde de Santa Catarina Dr. Andre Motta Ribeiro e ao 
Governador Carlos Moisés da Silva  
Proposta para retorno de cerimônias de casamento e recepção dos convidados em 

Espaços e restaurantes de Santa Catarina 
Rodrigo Laffitte ( DJMitchú )                    

Organizador de eventos e dj há 27 anos, 47-98876-1163 
WWW.djmitchu.com.br / WWW.espacoparafestasemblumenau.com.br  

OBJETIVO: 
Adaptar os eventos sociais ás recomendações da OMS , de modo que possamos retornar as  
atividades do setor de gradualmente, sempre zelando pelo bem estar e saúde das pessoas 
envolvidas 
ADAPTAÇÕES: 
O Plano de retomada para eventos sociais está dividido em duas etapas , pois acreditamos 
que a liberação gradual nos permitirá melhor adaptação e aperfeiçoamento das regras a 
serem adotadas para evitar a contaminação pelo corona Vírus. 
E possibilitando aos interessados em contratar os profissionais e locais abaixo descrito 
possam seguir as regras sugeridas neste documento. 

CERIMONIALISTAS 
Utilização de máscaras, luvas, organização do evento e orientação dos convidados da festa 
usarem suas mascaras respeitarem o distanciamento e sempre que possível utilizar álcool 
em gel, listar todos os convidados e grau de parentesco e amigos dos noivos com dados 
como endereço e telefone para um possível contato posterior caso haja algum infectado na 
cerimônia ou na recepção.Medição de temperatura do convidado na chegada ao 
estabelecimento. 
Orientar quanto a restrição da participação presencial de pessoas do grupo de risco ou com 
sintomas gripais ou da COVID19. Sugestão de transmissão do evento pela internet para que 
eles possam acompanhar o evento. 
Controle, supervisão e restrição de público com redução de capacidade no local. 

BUFFET 
Orientar o convidado ao se servir no buffet, quanto a utilização de luvas descartáveis no 
manuseio dos talheres e máscara, higienização das mãos sempre que possível. ( regras 
vigentes nos restaurantes do Brasil. 

DECORAÇÃO 
A ornamentação do evento, caracterizada para casamento, pode acontecer de forma 
revezada, ou seja, os profissionais envolvidos, devem se antecipar quanto a montagem para 
evitar o contato com os convidados do casamento e aglomerações,os mesmos utilizando 
máscara e álcool em gel durante a execução do trabalho, a mesma regra se aplica para os 
profissionais da música, quanto a montagem da estrutura de som e luz. 



MÚSICOS E SONORIZAÇÃO 
Conforme texto recebido pela vigilância sanitária, se houver alguma dança entre os noivos ( 
Tradicional valsa ), sugerimos evitarem contato direto com outros envolvidos, ou seja 
promover entretenimento que sugira distanciamento evitando assim a contaminação caso 
algum esteja assintomático. ( uso de máscara ) 
O profissional que promoverá a sonorização do ambiente, todos devem utilizar a máscara, 
ter em suas mesas Álcool em Gel e ao redor do palco ou mesa uma fita delimitando o 
distanciamento do profissional dos demais convidados. 

FOTÓGRAFOS E VÍDEOS 
Durante o ensaio fotográfico dos noivos todo o profissional envolvido na fotografia e de 
gravação de vídeo deve usar a Máscara, mantendo uma distância mínima de 1,5 metros e 
com álcool em gel para eles e para os noivos.  
Nos casamentos a sugestão é fotografar os convidados na cerimônia sentados em bancos 
distantes 1 metro e meio de distancia entre eles, Tanto na igreja como em locais abertos ou 
nos espaços para festas, os padrinhos em pé também com certa distância ou sentados,  
durante a recepção dos convidados nas mesas, no restaurante ou espaço para festas, 
registrar as fotos com distanciamento e sem abraços, na famosa fotografia dos padrinhos, 
todos distantes em poses que favoreçam o momento sem o contato. 
A Fotografia deve ser registrada com a orientação do profissional para que o convidado 
respeite o distanciamento, utilize a máscara até o momento do registro da foto e durante a 
retirada dela evitar falar muito perto de outro convidado.  

NÃO HÁ NECESSIDADE DE CONTATO FÍSICO PARA QUE SEJA FEITO O REGISTRO FOTOGRÁFICO 

LIMPEZA DO ESPAÇO 
Equipe de profissionais para a higienização dos banheiros, conforme a utilização o mesmo se 
aplica aos profissionais da cozinha e Buffet (o que já está vigente nos restaurantes no Brasil) 

MESA DO BOLO E DOCES 
Bolo e doces, serão servidos em porções individuais onde o convidado por vez será servido. 

RESTAURANTES E ESPAÇOS PARA FESTAS 
Como já são conhecidas as regras de higiene nos restaurantes com, luvas descartáveis, uso 
de máscaras protetoras pelos profissionais e pelos clientes, uso de álcool em gel, 
distanciamento de mesas e capacidade de lotação diminuída em 50%, estes locais podem 
receber os clientes dia a dia e também noivos e seus convidados em horários diferentes e 
reservados do de atendimento do almoço respeitando também as regras sugeridas acima. 
Realização de apenas um evento por dia para que o local seja sempre higienizado e dispor 
em todas as mesas dos convidados Álcool em Gel. 
Desta forma além do baixo movimento que esses estabelecimentos enfrentam, com a 
pandemia e redução da atividade econômica, a liberação da realização das cerimônias gerará 
empregos, formais e informais, devolvendo aos possíveis profissionais dispensados o retorno 
das suas atividades a oportunidade de garantir sua renda diminuindo assim a crise 
econômica do ESTADO. 



E acima de tudo destacando a decisão como inovadora e bem planejada. 
Locais com amplo espaço e estacionamento ou gramado podem receber noivos para 
cerimônia ao ar livre ou em formato drive-in com 4 participantes por veículo que poderão 
sair de seus veículos em espaço delimitado respeitando os espaços de 4 metros entre os 
carros. (Sugestivo) 

SUGESTÃO 

CERIMÔNIA NA IGREJA/AR 
LIVRE/RESTAURANTES 

Espaço para festa, deve ter na sua recepção álcool em gel, distanciamento de 1.5 metros 
entre uma mesa e outra e em seu ambiente cartazes com orientação para os convidados. 

Nas áreas da cerimônia se externa orientar os convidados quanto ao distanciamento entre os 
bancos e assentos. 

Com as regras como distanciamento entre bancos, mesas e pessoas, máscara e álcool em 
gel para todos podemos permitir que estes estabelecimentos possam receber seus clientes 

de forma segura proporcionando a volta da atividade econômica para parte do setor de 
eventos. 

Uma vez que os restaurantes já estão com as regras implantadas e permitidos de atender a 
população, aplicando as regras para cerimônias de casamento e recepção dos convidados 
sugeridas neste documento, podemos oferecer para todos um retorno seguro do setor e 

movimentando assim a economia, pois estes profissionais citados acima são liberais, 
invisíveis ao governo e que em alguns casos nem auxilio emergencial receberam. 

 Considerações finais 
 Possibilidades de ganhos para os profissionais e 

espaços para festas com eventos e as regras sugeridas 
neste documento: 

DJ de R$ 1.000,00 a 2.000,00 
Cerimonialista de R$750,00 a R$1.500,00 
Decoradores de R$ 3.000,00 a R$7.000,00 
Espaço para festa: de 10 a 15Mil reais 
Doceiras de R$ 700,00 a R$1.500,00 
Fotógrafos e vídeo de R$ 2.000,00 a R$4.000,00 
Comércio, locação de trajes, salão de beleza, prestação de serviço autônomo, garçons, 
recepcionistas... 
 
Quando o cliente é informado que o setor de eventos não tem data para retornar, ele cancela o contrato 
gerando prejuízos irreversíveis aos profissionais contratados. 
 
Com as adaptações ao setor sugeridas neste documento o cliente sujeito a regras do estabelecimento e 
dos profissionais contratados, volta a contratar proporcionando aos profissionais o recebimento pelos 
seus serviços. 
 
Atualmente o restaurante pode receber 50% da sua capacidade de clientes, mas se forem convidados de 
noivos o estabelecimento é fechado pela vigilância sanitária, precisamos corrigir este equívoco a fim de 
equalizar melhor as regras e gerar um melhor fluxo financeiro evitando falências e mais demissões. 
 
Com a indefinição das regras que se arrasta desde Março de 2020, os profissionais de eventos realizarão 
seus trabalhos remarcados para 2021 sem o recurso dos contratos já quitados em 2020 prevendo assim 
grande dificuldade financeira para o setor no ano que ainda não começou. 



Com esta mesma indefinição os noivos que esperam um posicionamento governamental não investem 
em seus casamentos gerando assim baixa demanda de orçamentos e contratos. 
 
 
Sabemos que juntos( separados momentaneamente ) tomando a decisão correta e em conjunto podemos 
voltar a produzir, pagar contas, tributos gerar empregos e oportunidades. 
 
Sugestões colhidas de profissionais de eventos de Santa Catarina 
 
Rodrigo Laffitte DJ Mitchú  
Fabiana Borges ( Cerimonialista ) 
Andréia Martins ( Espaço para festas ) 
Paulo Borges ( Fotógrafo ) 
Sonia Blasius ( Cerimonialista ) 
Cristiano Martins ( Espaço para festas ) 
Sarom Decorações 
Jhony Xavier ( Video ) 
  


