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NEGÓCIOS & POLÍTICAS

O
Circuito Litoral Norte, 
formado pelas cidades 
de Bertioga, Ilhabela, 

São Sebastião, Ubatuba e 
Caraguatatuba, se tornou a 
primeira região no estado de São 
Paulo a receber o selo global 
de segurança e higiene para 
viagens e turismo “Safe Travels”. 
O título é concedido pelo WTTC 
(World Travel & Tourism Council) 
para os locais que seguem 
os novos protocolos globais 
implementados pelo conselho. O 
Estado de São Paulo, por meio da 
Secretaria de Turismo e Viagens, 
recebeu a chancela em setembro 
de 2020, passando a atuar como 
embaixador da certifi cação e 
podendo cedê-la aos municípios e 
regiões turísticas paulistas. “É com 
grande satisfação que recebo a 
notícia que, a partir desta semana, 
o Circuito Litoral Norte passa a 
estampar o selo internacional Safe 
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Travels, primeira região paulista 
a receber um reconhecimento 
do Conselho Mundial de Viagens 
e Turismo às boas práticas de 
segurança sanitária”, disse o 
secretário de Turismo e Viagens 
do Estado, Vinicius Lummertz. O 
secretário também destacou que 
o reconhecimento é importante 
porque ainda é preciso ter cautela 
e as medidas de segurança 
precisam ser seguidas a risca, 
afi nal de contas, a pandemia 
ainda não acabou. “O momento 
de enfrentamento da pandemia 
ainda inspira vigilância e muitos 
cuidados – e o retorno às viagens 
tem de ser feito de forma 
sustentável. Para o turista que 
visita a região, fi ca a mensagem de 
que os municípios do Litoral Norte 
têm o compromisso de garantir 
hospedagem, alimentação e 
atrações alinhadas a protocolos de 
saúde internacionais”, completou. g
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O CERTIFICADO É CONCEDIDO PARA LOCAIS QUE SEGUEM OS NOVOS 
PROTOCOLOS GLOBAIS DE VIAGEM SEGURA IMPLEMENTADOS PELO WTTC

SE TORNA 
PRIMEIRA 
REGIÃO DE SP 
A RECEBER 
SELO “SAFE 
TRAVELS”

LITORAL NORTE
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TURISMO NA RMVALE
VACINAÇÃO CONSOLIDA MUDANÇAS NO
RUMO DOS NEGÓCIOS, DURANTE A PANDEMIA
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INSCRIÇÕES A PARTIR DE:

30 /  08

Estão abertas as inscrições para o 
Projeto Escola Alpha Lumen. 

inscreva-se pelos Canais Seja Alpha:

sejaalpha.alphalumen.org.br

seja.alpha@alphalumen.org.brACESSE


