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Manual de Eventos da CASA BRASIL 

(Versão 6 – 14/06/2016) 

 

Jogos Olímpicos e Paralímpicos 

Rio de Janeiro - 2016 

 

 

4 de agosto a 18 de setembro de 2016 

Dias e horários de visitação:  

 Dias 04 e 05 de agosto: somente pra autoridades 

 Dias 06 a 21 de agosto (período olímpico): entre 10h e 20h (com possibilidade de 

extensão do horário conforme agenda cultural) 

 Dias 22 de agosto a 06 de setembro (período entre jogos): entre 14h e 20h 

 Dias 07 a 18 de setembro (período paralímpico): entre 10h e 20h 

Horários para eventos:  

 entre 10h30min e 18h preferencialmente (períodos olímpico e paralímpico) 

 entre 14h30min e 18h (período entre jogos) 

 após as 18h: eventos culturais (MinC, no período entre jogos) 
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Espaços da Casa Touring 

 

 

Entrada principal, a partir da Praça Mauá: 

 

 

Vista da entrada pela Praça Mauá – Térreo 

Atendimento ao Turista com capacidade para 6 pessoas 

 

 

Vista da varanda pela Praça Mauá - Térreo 

 



Versão 6 – sujeito a alterações 

SBN quadra02, lote11 
ED. Apex-Brasil, Brasília, Brasil / CEP 70040-020 
+55 61 3426-02 
 
 

 
 

 Salas VIP: no térreo, duas salas para autoridades, em formato escritório e estar/ 
espera, com acesso pelo foyer ou varanda, com capacidade para 5 e 10 pessoas, 
respectivamente. 
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 Foyer e jardins: ambientes para recepções de pequenos grupos, com capacidade para 
100 pessoas de pé. 
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Copa montada no térreo permitirá o serviço de catering tanto no foyer quanto nos 
jardins, ampliando as possibilidades de formato dos eventos, com capacidade para 12 
funcinoários simulataneamente.  

 

 

 

 

         

Vista da varanda voltada para o mar - Térreo 
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Vista dos jardins a partir da varanda de entrada pela Praça Mauá - Térreo 

 

 

 

Vista dos jardins, entre a casa e o mar - Térreo 
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Salas no primeiro piso, com serviço de copa (água e café), disponíveis para os 

Ministérios na Casa Touring: 

 

 Sala de reuniões: capacidade para 15 pessoas, com acesso a varanda, com uso 
mediante agendamento. 

 Sala para entrevistas: sala com capacidade para 9 pessoas, mesa de apoio, cadeiras 
e backdrop com comunicação visual da Casa Brasil para atividades da Comunicação.  

 Sala de apoio:  para funcionários e assessores do Governo Federal, Apex-Brasil e 
parceiros, com impressora, guarda-volumes e 26 estações de trabalho, dentre as 
quais 8 são de uso permanente da Comunicação, para edição do material produzido. 

 

 

 

Planta do 1º Piso 
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Terraço:  

 Ambiente para eventos de relacionamento e demonstração/ degustação para 
pequenos grupos (cerca de 50 pessoas de pé). 
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Espaço do Armazém 1 

 

 Sala de imprensa: para recepção de jornalistas nacionais, internacionais e assessorias 
de imprensa, com 12 estações de trabalho, impressora e ambiente pequeno para 
gravação de entrevistas (mesa com microfone e cadeira). 

 

Localização da Sala de Imprensa, no Armazém 1 

 

Localização da Sala de Imprensa, no Armazém 1 

 

 

 



Versão 6 – sujeito a alterações 

SBN quadra02, lote11 
ED. Apex-Brasil, Brasília, Brasil / CEP 70040-020 
+55 61 3426-02 
 
 

 
 

Praça entre os Armazéns 1 e 2 

 

 

 

 Praça das medalhas: ambiente para homenagem aos medalhistas brasileiros, para 
realização de shows e celebração das vitórias de atletas brasileiros, com entrega 
simbólica de medalhas e flores. Terá como principal função de chamar a atenção para 
a Casa Brasil e atrair o público para entrar e visitar os espaços internos. Capacidade 
de aproximadamente 400 pessoas, incluindo a varanda 
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Espaços do Armazém 2 

 

 Auditório: espaço multiuso, com capacidade para 226 pessoas, estando disponíveis 
sonorização básica, com microfones sem fio, iluminação básica e projetores 
convencionais, 3 cabines de tradução, 200 fones de ouvido e equipamentos para 
tradução; 6 poltronas, 1 púlpito e mesas de apoio e de centro.  

 

 

Estão previstos os seguintes espaços contíguos, conforme planta a seguir:  

 pequena sala de espera VIP, com entrada para o auditório pelo lounge, para 
uso de autoridades (capacidade: 5 pessoas);  

 lounge, para a realização de atividades de relacionamento das autoridades e 
palestrantes, antes e/ou após eventos, com a possibilidade de serviço de 
catering (capacidade: 20 pessoas);   

 hall de entrada, com espaço suficiente para credenciamento, entrega/coleta 
dos equipamentos de tradução e eventual distribuição de produtos;  

 depósito para mobiliários e equipamentos, podendo todas as cadeiras do 
auditório ser recolhidas para eventos de pé;  

 camarim para os artistas, com acesso direto ao palco, além de passagem por 
trás do palco para entrada pelo lounge (capacidade: 4 pessoas);  

 copa de apoio atrás do palco, para finalização de alimentos, que serve 
também ao espaço gastronômico, equipada com pia, fornos e geladeira 
(capacidade: 12 pessoas). 
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O auditório para 226 pessoas pode ser modulado conforme marcação abaixo, ficando 
um terço disponível para exposição temporária ou reunião de menor porte, com 
acesso independente a partir do hall de entrada. O auditório dividido tem capacidade 
para 150 pessoas. A montagem deverá ser feita na noite anterior ao dia do evento e 
a desmontagem na noite do dia de encerramento.  

  

 

Os eventos poderão ser abertos ao público ou não. Entende-se por “aberto ao público” 
aquele evento no qual a porta do auditório fica aberta e todos os visitantes que 
desejarem entrar e participar serão bem-vindos até o limite de público. Caso o evento 
não seja aberto ao público, é necessário definir como será a recepção dos convidados e 
informar com bastante antecedência sobre esse procedimento, para garantir a logística 
necessária (qual entrada será utilizada, se haverá necessidade de balcão de 
credenciamento etc).   
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 Espaço gastronômico:  com capacidade para 100 pessoas de pé, destina-se à 
realização de cooking shows de chefs brasileiros, degustação para público em geral, 
em algumas ocasiões, de forma controlada. Será um espaço de convivência, com 
mesas bistrô e banquetas, que podem ser recolhidas em depósito caso necessário, 
além de copa de apoio, que serve também ao auditório, com equipamentos para 
finalização de pratos (pia, bancada, forno e geladeira. Ressalta-se que não é possível 
produzir alimentos neste local, somente realizar a preparação final e aquecimento.  

A proximidade do auditório permite eventos conjugados, além do uso compartilhado 
de camarim, lounge e sala VIP. 

 

Aspecto do espaço gastronômico, vista lateral.  

 

 

Aspecto do espaço gastronômico, vista de frente (dos iates).  
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Aspecto do espaço gastronômico – espaço interno 

 

Varanda ao lado espaço gastronômico 

 

 Dome com projeção 180°:  com capacidade para 30 pessoas de pé, destina-se à 

exibição de filmes relacionados aos 6 eixos temáticos e outras obras do cinema 

brasileiro. Será um espaço descontraído que também permite pequenas reuniões 

informais como contação de histórias e bate-papo com atletas.  
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1. Serviços e equipamentos gerais para eventos da 
Casa Brasil 

 

 segurança, vigilância e monitoramento; 
 brigadista; 
 serviço médico e ambulância; 
 limpeza; 
 manutenção dos espaços físicos; 
 internet com wi-fi; 
 energia, conforme limite a ser descrito pelo projeto arquitetônico; 
 fotógrafo compartilhado da Casa Brasil. 

 
 

2. Serviços e equipamentos NÃO inclusos 
 

Os serviços e equipamentos abaixo não estarão disponíveis e devem ser contratados pelo 
organizador de cada ação: 

 
 curadoria, montagem, desmontagem e organização de todos os serviços e 

equipamentos necessários a execução dos eventos, ativações e exposições; 
 catering e alimentação de qualquer tipo; 
 RP e comunicação (divulgação, convites etc); 

 computadores, desktop ou laptop para funcionários dos ministérios e parceiros; 

 produção de material promocional e sites, incluindo convites, banners e 
backdrops; 

 produção de conteúdo audiovisual (vídeos, jogos, aplicativos, fotografias, 
apresentações, etc) para eventos e ações que não fazem parte da cenografia 
permanente;  

 funcionários de apoio e profissionais especializados (recepcionistas extras, 
seguranças extras, tradutores, intérpretes, assessoria de comunicação, 
cinegrafista, mestre de cerimônias, produtores etc); 

 transporte aéreo e terrestre, diárias, hospedagem e alimentação; 
 transporte aéreo e terrestre de materiais e equipamentos; 
 quaisquer equipamentos e serviços extras, além dos previstos neste documento; 
 carro, van e transporte terrestre; 
 cachês, taxas, impostos, alvarás e contratações de atrações culturais. 

 

Observação: EMBRATUR se encarregará do RP e conteúdo audiovisual para a cenografia.  
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3. Pontos de atenção 
 

Venda de produtos:  A venda de produtos é permitida nos espaços de eventos (auditório 
e espaço gastronômico) por um período definido, conforme acordado com a Câmara 
Temática e deve ser compatível com as políticas e programas do proponente, ou seja, ter 
uma estratégia de governo que extrapola a simples venda. No espaço de cenografia não 
haverá vendas de produtos. É de inteira responsabilidade do proponente da ação, todo e 
qualquer alvará, permissões, encargos impostos e taxas necessárias junto aos órgãos 
estaduais ou municipais, bem como transporte, montagem, comercialização, gestão de 
resíduos sólidos orgânicos e retirada dos produtos na data acordada com a Apex-Brasil. 

Distribuição de materiais promocionais: A distribuição de materiais promocionais 

somente será permitida em eventos fechados para público específico no auditório.  Em 

caso de ações abertas ao público geral é vetada a distribuição em massa, com o objetivo 

de tornar a Casa Brasil mais sustentável. É de inteira responsabilidade do proponente da 

ação, toda e qualquer informação constante no material, confecção de brindes, 

transporte e retirada na data acordada.  

Realização de shows artísticos e apresentações culturais: a realização de shows artísticos 

e apresentações culturais no auditório ou na Praça das Medalhas é de responsabilidade 

do proponente da ação, incluindo contratação de estrutura extra necessária; toda e 

qualquer taxa, imposto e arrecadação sobre a distribuição dos direitos autorais de 

execução pública musical (ECAD), e a logística relacionada aos artistas (transporte, 

alimentação etc.).  

Cenografia e ativações: no espaço destinado ao público final e passante, haverá exibição 
de audiovisuais (videowall, telas, dome e totens) produzidos pela Embratur, e composto 
pelas exposições e ativações permanentes, que serão de responsabilidade dos 
proponentes, cabendo à Apex-Brasil somente a cessão de espaço físico e a harmonização 
com o ambiente. Neste espaço, conforme decisão da Câmara Temática, não haverá a 
comercialização de produtos, distribuição de material publicitário em massa para todos 
os visitantes,  tampouco “estandes” individuais de Ministérios ou parceiros. 

As exposições agendadas são: Patrimônio Histórico e Cultural Brasileiro (Embratur), 
Patrimônio Imaterial Brasileiro (MinC), Cataratas do Iguaçu (Itaipu), Mais Médicos (MS), 
Linha do Tempo (ME) e Vivências e Práticas Esportivas (ME). 

 

 


