
Regulamento 

Dia Mundial da Saúde VTRP 

O Dia Mundial da Saúde é comemorado em 07 de abril, coincidindo com a data de criação da 

Organização Mundial da Saúde (OMS) em 1948. A data tem como objetivo conscientizar a 

população a respeito da importância de manter o corpo e a mente saudáveis, além de abordar 

problemas de saúde que atingem a população mundial, alertando sobre riscos e formas de 

prevenção. 

Segundo a Organização Mundial da Saúde, saúde pode ser definida como “um estado de 

completo bem-estar físico, mental e social, e não consiste apenas na ausência de doença ou de 

enfermidade”. Isso quer dizer que uma pessoa saudável não é apenas aquela que não 

apresenta doença, mas sim aquela que está bem consigo mesma e também apresenta uma 

boa relação com a sociedade. 

Desde 2017, por meio do movimento MUDE1HÁBITO, a Unimed Vales do Taquari e Rio Pardo 

(Unimed VTRP) abraça a missão de estimular a mudança na vida das pessoas. Mais que uma 

campanha, a proposta consiste em um conjunto de ações para que cada um busque dentro de 

si a potência da transformação.  

Mudanças simples, acessíveis, que possam ser encaixadas na rotina: caminhar 30 minutos 

todos os dias, usar menos o celular, comer uma fruta de sobremesa, praticar yoga, beber mais 

água...  

Esses são alguns dos bons hábitos que a campanha sugere. É necessário esforço, mas o 

importante é dar o primeiro passo. 

O movimento MUDE1HÁBITO está sustentado por três pilares: alimentação saudável, atividade 

física e saúde emocional.  

Atividade física: Incentiva-se a busca pela qualidade de vida por meio do movimento. 
Abandonar o sedentarismo é o primeiro passo para se comprometer consigo mesmo e tornar 
hábito a prática de atividades físicas como natação, ciclismo, caminhada ou corrida. 
 
Alimentação: Estimula-se a alimentação equilibrada combatendo os exageros. São inimigos da 
nossa saúde os excessos provocados por uma má alimentação. Comer bem é mais fácil e mais 
barato do que se imagina... 
 
Saúde emocional: Aqui trabalha-se com ações estimulando o cuidado com a saúde emocional. 
Uma vida em equilíbrio precisa de corpo e mente em sintonia e plenamente saudáveis. 
 
Em 2020, percebeu-se que a mudança poderia ir além. Afinal, o cuidado pessoal também 
possui relação com o ambiente em que se está inserido. Assim, a partir deste ano, o 
movimento MUDE1HÁBITO contempla um quarto pilar, tão importante quanto os outros três: 
o Social. 
 
Social: Incentiva-se ações de gentileza, empatia e de cuidado com o próximo. Também, 
mudanças relacionadas ao ambiente em que estamos inseridos, como hábitos sustentáveis e 
responsáveis. 



 
 
1. O evento 

O Dia Mundial da Saúde Unimed VTRP 2020 será um evento colaborativo promovido e 
organizado pela Unimed VTRP, dando sequência ao evento realizado em 2019. Ele contará com 
a participação e atuação de empresas e entidades da nossa comunidade que também buscam 
promover a saúde na região. 
 
O objetivo do Dia Mundial da Saúde Unimed VTRP 2020 é proporcionar à comunidade regional 
novas experiências de saúde, instigando e despertando em cada pessoa que passar pelo 
evento, a vontade de mudar um hábito, seja ele alimentar, físico, emocional ou social. 
 
Ele ocorrerá em duas cidades: no dia 05/04/2020, domingo, em Lajeado, no Parque do 
Imigrante (Avenida Alberto Muller, Alto do Parque), contemplando a região do Vale do 
Taquari; e no dia 25/04/2020, sábado, no Parque da Oktoberfest (Rua Galvão Costa, nº 755, 
Centro), contemplando a região do Vale do Rio Pardo. Ambos serão das 14 horas às 18 horas. 
 
Em cada um dos locais haverá quatro espaços, divididos com base nos pilares do Movimento 
MUDE1HÁBITO. As empresas e entidades co-promotoras do evento poderão divulgar, 
comercializar e, principalmente, gerar experimentação dos seus produtos e serviços à 
comunidade.  
 
É um projeto para todas as idades, sem restrições! O único requisito é o desejo de fazer 
diferente, de protagonizar algo novo para a saúde da comunidade.  
 
Além disso, a Unimed VTRP disponibilizará um espaço destinado às crianças, com diferentes 
atividades para que toda a família esteja presente! 
 
2. Como participar 

As empresas e entidades que desejam participar do Dia Mundial da Saúde Unimed VTRP 2020, 

por meio da realização de uma ou mais iniciativas/atividades voluntárias, devem se cadastrar 

no site  unimed.me/DMS2020. A empresa/entidade deverá fazer o preenchimento da 

inscrição online, identificando qual dos quatro pilares da campanha MUDE1HÁBITO se 

enquadra, bem como descrever qual a atividade que pretende realizar com os visitantes do 

evento. 

Após o cadastro, a curadoria da Unimed VTRP irá avaliar a atividade proposta pela empresa 

para aprovar a participação. Se aprovada, a empresa/entidade cadastrada receberá um e-mail 

de confirmação e um kit digital de divulgação composto por: 

- Card para divulgação via Instagram, Facebook e Whatsapp; 

- E-mail marketing; 

- Cartaz A3. 

É importante ressaltar que a empresa/entidade participante que desejar reproduzir os 

materiais alusivos ao evento do Dia Mundial da Saúde Unimed VTRP 2020, ou ainda, que 

https://pt.surveymonkey.com/r/DMS-2020
https://pt.surveymonkey.com/r/DMS-2020


desejar patrocinar os posts nas suas redes sociais, poderão fazê-lo, desde que arque com os 

custos totais envolvidos no processo. 

3. Normas gerais de participação no evento 

Poderão participar empresas/entidades, que assim como a Unimed VTRP, têm como propósito 

cuidar e zelar pela saúde e bem-estar da comunidade. 

Ser uma empresa/entidade idônea. 

Para o trabalho de menores de idade, a empresa/entidade participante deverá observar o 

disposto na Lei Trabalhista e no Estatuto da Criança e do Adolescente. Durante todo o período 

de montagem e desmontagem não será permitido acesso de menores de 10 anos ao interior 

dos pavilhões, independente do grau de parentesco com o proprietário da empresa/entidade, 

seus funcionários e/ou contratados. 

A empresa/entidade participante não poderá ceder, emprestar, vender, sublocar ou transferir 

a qualquer título, seus direitos sobre o espaço destinado a ela, cujo uso foi ajustado em Termo 

de Responsabilidade, sem a prévia ciência e autorização da Curadoria da Unimed VTRP. 

É de responsabilidade da empresa/entidade participante o transporte dos materiais e 

ferramentas necessários para a realização da atividade proposta para o evento, bem como sua 

segurança. A Unimed VTRP não será responsável por quaisquer danos, perda, furto ou roubo 

das ferramentas e materiais utilizados no evento. 

Cada empresa/entidade participante terá o direito de gerar experimentação, distribuir 

materiais ao público e comercializar seus produtos e serviços, desde que respeitado o seu 

espaço. Salvo a comercialização de produtos e serviços que não sejam adequados aos cuidados 

com a saúde, por exemplo, a venda de refrigerantes ou bebidas alcoólicas. 

Não será permitido cozinhar na área do evento. Para as empresas/entidades que se 

cadastrarem dentro do pilar de alimentação saudável, solicita-se que alimentos sejam levados 

prontos para o consumo. 

É proibido o som amplificado, sendo permitido apenas no espaço delimitado para cada 

empresa/entidade cadastrada respeitado o volume de maneira que não venha a importunar as 

empresas/entidades vizinhas. A realização de shows ou música ao vivo, dentro ou fora do 

espaço de cada empresa/entidade, somente será permitida com autorização prévia da 

organizadora, enviando a solicitação para o e-mail: eventos@unimedvtrp.com.br. Obs.: É de 

responsabilidade do expositor o recolhimento de taxas de direitos autorais referente à 

utilização de programação musical (mecânica ou ao vivo) junto ao Escritório Central de 

Arrecadação e Distribuição – ECAD, em Porto Alegre. 

A empresa/entidade cadastrada é obrigada a ocupar seu espaço na área determinada no 

evento, respeitando os prazos estabelecidos para montagem, exposição e desmontagem, bem 

como, a participar do evento durante todo o período de funcionamento, das 14h às 18h, 

mantendo o seu espaço em perfeitas condições de funcionamento desde a abertura até o 

encerramento.  



Caso a empresa/entidade cadastrada não compareça ao evento, será cobrado o valor de R$ 

200,00 em detrimento do prejuízo de imagem e da expectativa gerada para o seu público. 

A organização do evento manterá um serviço de segurança durante todo o período de 

montagem, realização do evento e desmontagem. A segurança geral compreende apenas as 

vias de circulação, entrada e saída do evento. A Unimed VTRP não será responsabilizada por 

perdas e danos pessoais ou a furtos de produtos expostos, durante o horário de 

funcionamento do evento e períodos de montagem e desmontagem dos espaços. A 

organizadora tomará todas as precauções a fim de evitar roubos, danos e outros prejuízos, 

mas não será responsável por tais ocorrências. É também de responsabilidade da 

empresa/entidade cadastrada qualquer incidente que for provocado por equipamentos ou por 

seus colaboradores, funcionários e contratados, durante o período da montagem, exposição e 

desmontagem. 

A Unimed VTRP espera que todos os envolvidos no evento portem-se de forma adequada, com 

ética e urbanidade, respeitando os preceitos da moral e dos bons costumes. 

4. Direitos das empresas/entidades cadastradas 

Cada empresa/entidade cadastrada terá um espaço de 9m² para divulgação e comercialização 

do seus produtos e serviços. Para aquelas identificadas com o pilar Mude1Hábito de atividade 

física, serão disponibilizados 20 minutos da programação no Espaço Movimento no palco 

principal para a apresentação de alguma atividade. Para as empresas/entidades identificadas 

com o pilar Mude1Hábito de saúde emocional, serão disponibilizados 30 minutos da 

programação para a apresentação de alguma atividade no Espaço Equilíbrio. Àquelas que se 

identificarem no pilar MUDE1HÁBITO de alimentação saudável, terão um espaço exclusivo 

para a divulgação e comercialização dos seus produtos e serviços no Espaço Alimentos do 

Bem. Por fim, àqueles que se identificarem no pilar Mude1Hábito social, contarão com espaço 

exclusivo para divulgação e comercialização dos seus produtos e serviços no Espaço Mobilize. 

 
Todo espaço de 9m² para a divulgação e comercialização terá uma mesa de 70x70cm e um 
ponto de energia elétrica. 
 
5. Montagem e desmontagem  
 
As áreas serão demarcadas pela organizadora e cada participante será responsável pela 

montagem dos seus espaços, coberturas e comunicação visual. É proibida a utilização de 

balões sem autorização da organizadora. Importante: as empresas/entidades cadastradas 

deverão fornecer o material necessário (cabos elétricos e mangueiras apropriadas, de acordo 

com a necessidade) para a ligação até seu estande. 

 

É de responsabilidade do participante recolher todos os resíduos provenientes da montagem 

do seu espaço. A organização disponibilizará lixeiras para o recolhimento de plástico, papéis e 

papelão. Resíduos como restos de tijolos, pisos, madeira, compensado, areia, cimento, 

deverão ser recolhidos pelo participante. É de total responsabilidade da empresa/entidade 

participante, manter o seu espaço limpo por todo o período do evento. A organizadora 



responsabiliza-se por manter as áreas de circulação limpas durante o funcionamento do 

evento. 

 

A montagem e desmontagem do espaço de cada empresa/entidade participante deverá, 

obrigatoriamente, ser realizada nos horários conforme cronograma abaixo: 

- Montagem: 

Lajeado - no dia 05/04, das 10h às 12h. 

Santa Cruz do Sul - no dia 25/04, das 10h às 12h. 

- Desmontagem: 

Lajeado - no dia 05/04, das 18h às 19h. 

Santa Cruz do Sul - no dia 25/04, das 18h às 19h. 

 

 
6. Normas gerais da Organizadora 

A Unimed VTRP evita apoiar as iniciativas ou projetos que: 

• Contrariem as práticas observadas e valorizadas pelo Sistema Unimed, no tocante da 

Responsabilidade Social e desenvolvimento sustentável da sociedade;  

• Estejam totalmente desalinhadas a nossa plataforma de marca (essência, atributos e 

posicionamento) e que não se enquadram nas diretrizes de apoio;  

• Se relacionem com temas polêmicos que envolvam qualquer forma de preconceito;  

• Sejam essencialmente de caráter pessoal, religioso ou político-partidário; 

• Estejam ligadas a jogos de azar ou especulativos, salvo se regulamentados em 

legislação específica; 

• São ilegais ou que prejudiquem a imagem da Unimed; 

• Envolvam artista com exposição deturpada na mídia; 

• Envolvam esportes de alto risco físico ou que de alguma forma agridam animais, o 

meio ambiente, e gerem conflitos na sociedade de forma geral. (por exemplo: 

automobilismo, esportes radicais e todas as modalidades de pugilismo); 

• Envolvam estímulo ao uso de drogas. 

 

7. Disposições finais 

As dúvidas ou informações técnicas deverão ser enviadas por e-mail para 

eventos@unimedvtrp.com.br, para que sejam registradas e respondidas a contento. 

A Comissão Organizadora poderá, a seu critério ou conforme as necessidades do evento, 

alterar ou revogar este regulamento, total ou parcialmente, informando as mudanças pelo site 

oficial www.unimedvtrp.com.br. 



As dúvidas ou omissões deste regulamento serão dirimidas pela Comissão Organizadora de 

forma soberana, não cabendo recurso a estas decisões. 

Ao se inscrever neste evento, o participante assume automaticamente o conhecimento de 

todos os termos deste Regulamento, ficando de acordo com todos os itens supracitados e 

acatando todas as decisões da organização, comprometendo-se a não recorrer a nenhum 

órgão ou Tribunal, no que diz respeito a qualquer punição imputada pelos organizadores do 

evento. 

Todos os diretos autorais relativos a este regulamento e ao evento Dia Mundial da Saúde 

Unimed VTRP pertencem à Unimed VTRP. 


