NEGÓCIOS & POLÍTICAS

MINISTÉRIO DO TURISMO ULTRAPASSA
MARCA DE

PRONTO
26 MIL SELOS

“TURISMO RESPONSÁVEL” EMITIDOS NO PAÍS
INICIATIVA BUSCA TRAZER SEGURANÇA AO RETORNO
SEGURO DAS ATIVIDADES TURÍSTICAS NO PAÍS

Da Redação / MTUR – Amanda Costa
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a todos. Os documentos foram
validados pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária (Anvisa).
O secretário nacional
de Desenvolvimento e
Competitividade do Turismo,
William França, que participou
do evento Meon – Diálogos e
Estratégias: Turismo, organizado
em dezembro pelo Grupo Meon de
Comunicação, lembra que o Brasil
foi um dos 10 primeiros países o
mundo a lançar protocolos de
biossegurança para o setor de
turismo. “A adesão ao selo Turismo
Responsável, Limpo e Seguro
mostra o compromisso cada
vez maior do setor de turismo
brasileiro em se adequar à esta
nova realidade que exige medidas
de segurança e proteção contra a

Covid-19”, acrescenta França.
Os segmentos com maior
número de adesão ao selo são:
agências de turismo (7.971),
meios de hospedagem (5.817),
guias de turismo (3.747),
transportadoras turísticas (3.356)
e restaurantes, cafeterias, bares
e similares (1.746). Já os estados
que registraram a maior adesão à
iniciativa são: São Paulo (5.045),
Rio de Janeiro (3.910), Minas
Gerais (2.232), Bahia (1.918) e Rio
Grande do Sul (1.906).
ADESÃO – O interessado em
solicitar o selo precisa, primeiro,
estar com a situação regular no
Cadastur, que é o cadastro de
prestadores de serviços turísticos.
O cadastro é rápido, gratuito e
pode ser feito online. g
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N

o dia 18 de janeiro, o
Ministério do Turismo
ultrapassou a marca de
26 mil selos “Turismo Responsável,
Limpo e Seguro” emitidos a
atividades turísticas em todo
o país. A ação composta de
procedimentos necessários para
a garantia da biossegurança
dos turistas, contempla uma
sinalização visual que identifica
estabelecimentos e guias
de turismo que assumiram,
declaradamente, o compromisso
em adotar protocolos para
proteger turistas e trabalhadores
contra a Covid-19. E, desta forma,
possibilitar que a retomada das
atividades turísticas ocorra de
forma mais segura no Brasil. O selo
está disponível para 15 atividades
turísticas, como meios de
hospedagem, parques temáticos,
restaurantes, cafeterias, bares,
centros de convenções, feiras,
exposições, guias de turismo,
dentre outros. Cada segmento
possui um protocolo sanitário
específico, elaborado em parceria
com empresas e instituições
ligadas ao setor (trade), a partir de
diretrizes internacionais. Também
há um protocolo destinado
exclusivamente aos turistas, com
atitudes de cada um que protegem
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