
 

Curitiba, 09 de junho de 2020. 

 

COMUNICADO OFICIAL ACESPR - COVID 19 

Em função da atual situação causada pelo vírus COVID-19, e conseqüente 

problemática que vem ocorrendo no meio do setor de eventos, a ACESPR vem por meio 

desta nota esclarecer alguns pontos importantes. 

Esta associação busca sempre informações concretas, através de meios confiáveis, 

colhendo informações e orientando os associados, sempre pautados nos decretos e 

normativas vigentes, oriundas de órgãos competentes. 

A ACESPR preza pela união entre os cerimonialistas/assessores/organizadores, 

bem como união com os demais profissionais dos diferentes setores de eventos. Numa fase 

atípica como esta, a união e a solidariedade fazem a diferença. Todos têm sua necessidade 

como pessoa física e como jurídica, porém da mesma forma todos têm sua 

responsabilidade no quesito segurança e saúde de sua equipe e dos clientes.  

A ACESPR não orienta seus associados a induzirem seus clientes pelo adiamento 

do evento. Nesta fase crítica, o profissional cerimonialista/assessor/organizador passa a 

ser um orientador, apresentando as informações atualizadas do momento conforme 

descrito acima, discutindo as opções, mas deixando de livre escolha para o cliente tomar 

sua decisão. 

Tendo em vista o acima exposto, em muitos casos o profissional 

cerimonialista/assessor/organizador é incumbindo de contatar e solicitar as devidas 

alterações para com todos os demais serviços, atuando como um agente facilitador nesta 

nova negociação, uma ponte cliente versus fornecedor. Mas, novamente reforçando, não 

sendo ele o responsável pela tomada desta decisão. Buscamos no profissionalismo de 

todos os envolvidos a melhor forma de resolver a situação, mediando as nossas 

necessidades particulares com as de nosso cliente. 

 



 

 

Cabe ao profissional cerimonialista/assessor/organizador acatar a todos os decretos 

e normativas publicados, bem como atender toda e qualquer recomendação e orientação 

dos órgãos competentes no que diz respeito a higiene e segurança da população. 

Alertamos que toda decisão ou informação importante desta associação é 

transmitida formalmente pelos devidos canais, sempre através de sua diretoria. Nenhum 

outro profissional não associado poderá utilizar-se do nome ACESPR em conversas e 

discussões. As palavras proferidas por este profissional não expressa a visão desta 

associação. Em caso de dúvidas, sempre consulte www.acespr.com.br/associados. 

Mantemos uma lista atualizada dos profissionais associados ACESPR. 

A ACESPR vem estudando a montagem de uma cartilha com conteúdo pertinente a 

este momento e toda esta discussão, orientando os procedimentos e práticas para bem 

conduzir as negociações com seus clientes e fornecedores. 

Certos de sua compreensão, ficamos à disposição. 

 

Att. Diretoria/ACESPR 

 

 

 


