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O Réveillon Mágico completa 10 anos e para comemorar, fará a melhor de todas as 
edições. Além dos já consagrados open bar e open food premium, a estrutura estará 
preparada para receber o público com todo conforto e segurança que as normas 

sanitárias exigem, sem jamais deixar o glamour e a diversão de lado.

A melhor festa de ano novo de Floripa está de volta! #QUESEJÁMÁGICO
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• Com base na situação atual da pandemia de COVID-19 no Município de Florianópolis 
no qual aponta a redução das internações, casos e óbitos em decorrência da COVID-19 

paralelamente e ao avanço da vacinação, com mais de 80% da 
população do município de Florianópolis 

com duas doses, no qual 98% dos adultos
 já possuem as duas doses.



Protocolo de segurança COVID | Réveillon Mágico

• Conforme Decreto Municipal Nº23.285 de 16/11/2021Art. 1º Fica instituído o Passaporte da 
Vacina no município de Florianópolis com a exigência de apresentação de comprovação de 
vacinação a partir do dia 16 de novembro de 2021, da seguinte forma:

I - Comprovação de vacinação com a 2ª dose (D2) para maiores de 18 (dezoito) anos; e
II - Comprovação de vacinação com a 1ª dose (D1) para pessoas de 12 (doze) à 17 (dezessete) 
anos.
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Para fins de comprovação do esquema vacinal completo, o cliente deverá 
apresentar comprovante de vacinação através do aplicativo "Conecte SUS" ou 
plataformas integradas à sua base de dados para checagem, ou ainda, por meio 
de comprovante, caderneta ou cartão de vacinação impresso em papel timbrado 
emitido pela Secretaria Municipal de Saúde ou outras instituições 
governamentais nacionais ou estrangeiras que contenha o registro de aplicação 
de duas doses das vacinas dos laboratórios Pfizer, Sinovac/Butantan/Coronavac 
ou Astrazeneca/Fiocruz ou da dose única do laboratório Janssen.

Com isso, SOMENTE pessoas com a comprovação do esquema vacinal, poderão 
acessar o evento.
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• Durante todo o processo de montagem e desmontagem do evento, todos os envolvidos (prestadores de 
serviços, funcionários, sta�s, etc...) obrigatoriamente terão que apresentar a carteira de vacinação, utilizarão 
máscaras e terão suas temperaturas aferidas.

• Totens de álcool em gel 70% estarão posicionados nas entradas e em locais estratégicos para higienização 
das mãos;

• Aferição de temperatura: todos os participantes terão suas temperaturas aferidas, caso apresente sintomas 
gripais ou febre, não será permitida a entrada do mesmo;

• Obrigatório o uso de máscaras por todos os participantes.

• O Réveillon Mágico contará com 100 profissionais, todos devidamente vacinados e treinados para cumprir 
todos os protocolos de segurança exigidos. Com isso, teremos um maior controle das medidas de prevenção a 
disseminação de COVID-19 durante o evento.
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• Distanciamento mínimo de raio de 1,0 metro entre os clientes (exceto pessoas que 
coabitam) nas filas de acesso, bu�et, ou outros ambientes;

• O serviço open food contará com 3 (três) ilhas, distribuindo o público através de filas 
com distanciamento, evitando gerar aglomeração. O modelo adotado será o de “finger 
food”, para que não haja necessidade de contato do público com o rechaud.

• “Ecocopos” serão distribuídos para cada participante do evento, no qual serão 
higienizados e substituídos conforme demanda.
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• O público ingressará ao evento através de ingresso digital, que será apresentado via celular e 
validado através de QR Code na entrada. A entrada será divida pelos setores e sexo, sendo exigido 
o distanciamento de 1m entre as pessoas. Serão entregues pulseiras de identificação que o próprio 
cliente coloca antes de entrar. Tais pulseiras virão lacradas e abertas somente no momento da 
entrega.

• O Réveillon Mágico contará com 5 (cinco) apresentações artísticas, no qual todos os integrantes 
deverão apresentar a carteira de vacinação e respeitarem o distanciamento social. O palco ficará 
com um distanciamento de 2 (dois) metros entre o público, no qual terá displayers de álcool em 
gel.
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• O evento disponibilizará uma estrutura de 80 cabines de banheiros, no qual serão monitorados 
por profissionais de higiene especializados e treinados, devidamente protegidos, responsáveis 
pela higienização dos mesmos a cada hora.

• Serão disponibilizados lavatórios e produtos de higienização: papel, sabonete líquido e álcool em 
gel nos banheiros.

• No evento teremos telões e cartazes espalhados estrategicamente, afim de sinalizar os 
participantes todo o protocolo de segurança exigido.
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