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NEGÓCIOS & POLÍTICAS

O Governo do Estado do 
Rio de Janeiro, lançou,  o 
programa “Rio de Janeiro 

Turismo Consciente”, que vai 
auxiliar na retomada gradual das 
atividades turísticas fluminenses 
durante a pandemia da Covid-19. 
O selo - elaborado pela Secretaria 
de Turismo em parceria com a 
Secretaria de Saúde - orienta 
empresas do setor a adotar em 
suas rotinas as recomendações 
sanitárias do Ministério da Saúde 
e da Organização Mundial da 
Saúde (OMS).

Em entrevista do governador 
Wilson Witzel a agência de notícias 
do Governo, falou: “Com o selo, 
o turista fica informado sobre 
os serviços turísticos que estão 
seguindo as regras para evitar a 
propagação do novo coronavírus”.  

Os prestadores de serviços 
turísticos devem se cadastrar no 
site www.turismoconscienterj.
com.br para ter acesso ao 
manual “10 Mandamentos para o 
Turismo Consciente”, onde há os 
critérios para obter do selo. Os 
estabelecimentos interessados 
devem se cadastrar, atestando, 
por autodeclaração, que se 
comprometem a cumprir todos os 
critérios estipulados.  

Entre os critérios para obter 
do selo estão a obrigatoriedade 
do distanciamento social de 

no mínimo 1 metro; uso de 
equipamentos de proteção 
individual; cumprimento de 
regras de higiene pessoal, tanto 
por parte dos profissionais 
quantos pelos clientes; e limpeza 
e higienização de ambientes. A 
capacitação dos profissionais das 
empresas para que possam seguir 
os protocolos sanitários vigentes 
e a vigilância na saúde dos 
funcionários, através de testagens 
periódicas, são outros itens 
fundamentais a serem cumpridos.

Será obrigatório, ainda, prestar 
informações aos clientes sobre 
a importância das regras que 
estão sendo seguidas; o uso 
de tecnologias que dispensem 
aproximação ou contato físico; 
e o controle de qualidade, que 
determina que os empresários 
terão que ficar atentos às 
regras específicas e atualizadas 
propostas para cada uma das 
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atividades exploradas.
 Os critérios necessários para 

a obtenção do selo, bem como 
a logística da certificação, foram 
construídos com a participação de 
todas as entidades promotoras do 
turismo no estado e é o primeiro 
aceno do retorno ao turismo 
no estado mais procurado pelo 
turismo internacional.

“O governador Witzel 
determinou que déssemos atenção 
total tanto à Capital quanto ao 
interior. Estamos trabalhando para 
auxiliar os prestadores de serviços 
turísticos a se manterem neste 
momento difícil. Entre as inúmeras 
ações desenvolvidas, destaco 
a articulação para que os R$ 5 
bilhões anunciados pelo Governo 
Federal para o turismo cheguem 
na ponta, ao empreendedor, ao 
empresário de turismo”, finalizou 
o secretário de turismo do estado, 
Otávio Leite. g

GOVERNO DO RIO

GRADUAL DAS 
ATIVIDADES 
TURÍSTICAS

PREPARA RETOMADA


