
 
 

  

 

Ofício Conjunto nº 005/2020 

Ao Exmo. Sr. Ministro do Turismo Marcelo Álvaro Antônio 

Ministério do Turismo 
Endereço: Esplanada dos Ministérios, Bloco "U" - 2º/3º andar 
Brasília - DF - Brasil - CEP: 70065-900 
Anexo SBN Quadra 01, Bloco J, Lotes 21 a 23 
Brasília – DF – Brasil – 70040-010 
 

São Paulo, 18 de maio de 2020. 

 

Prezado Exmo. Sr. Ministro do Turismo, 

As associações que representam o setor de Turismo Brasileiro, abaixo assinadas, 

juntamente com o Fórum Nacional dos Secretários e Dirigentes Estaduais de Turismo, 

colegiado formado pelos Secretários de Estado de Turismo e Presidentes de Órgão Estaduais 

de Turismo, doravante denominado FORNATUR, se uniram para reafirmar a importância da 

atuação conjunta entre poder público e iniciativa privada neste momento de pandemia 

deflagrada e com a evolução de casos da COVID-19 no Brasil. Nosso intuito é colaborarmos em 

conjunto com o MTUR – Ministério do Turismo para o planejamento das ações do Plano de 

Retomada para o Setor de Turismo.  

Um importante aspecto do plano de retomada diz respeito aos novos protocolos para 

operação dentro deste novo contexto. Estes novos protocolos são primordiais não apenas para 

orientar os profissionais do turismo nas adaptações necessárias em suas operações, mas 

também para contribuir para a construção de uma imagem positiva do BRASIL como Destino 

Turístico Seguro. 

No dia 08 de maio de 2020 recebemos a notícia sobre o lançamento do selo “Turista 

Protegido” como primeira etapa do programa que criará protocolos de segurança sanitária e 

de boas práticas para cada um dos segmentos do setor.  

Acreditamos ser essencial a participação do trade nesse processo uma vez que os 

protocolos possuem como objetivo orientar as empresas, profissionais de turismo e turistas 

sobre as melhores práticas na operação para segurança de todos, envolvendo todos os elos de 

contato do turista desde a sua chegada ao destino, do consumo de serviços e experiências de 

turismo até sua partida. Estes elos de contatos envolvem não só a cadeia de turismo, mas uma 

cadeia de valor na experiência por meio do respeito às normas de distanciamento social e 

higiene sanitária. As associações e o Fornatur podem ser grandes parceiros na disseminação 

deste conhecimento e na transformação das rotinas operacionais. Desta forma, é importante 

termos no conceito de comunicação um entendimento claro da responsabilidade de todos os 

elos, bem como, que o selo é a ponta final de um plano de retomada. 

Entendemos que o sucesso do Plano de Retomada, mais especificamente, no caso do 

Selo “Turista Protegido”, depende da adesão da maioria dos “players” aqui representados, 



 
 

  

 

pois é muito importante para todos nós que o Brasil como destino Turístico retome suas 

atividades de forma ampla e segura para todos.  

Diante do exposto, propomos a reflexão sobre o Selo “Turista Protegido”:  

A. NOME “Turista Protegido”: O termo protegido pode indicar uma falsa 

promessa e deixar a responsabilidade da segurança somente aos estabelecimentos. É 

imprescindível que o turista se sinta parte responsável dos protocolos de segurança. 

Sugerimos que o nome abranja termos globais de fácil entendimento ao setor de turismo, de 

fácil tradução e que remetam confiança a todos, como: 

i. HOSPITALIDADE – termo usado globalmente para o “BEM RECEBER”, 

ii. SEGURANÇA – todos os elos devem se sentir seguros (turista, profissionais, 

empresas, destinos), 

iii. RESPONSÁVEL / CONSCIENTE – é a atitude que todos buscamos em relação as 

medidas de segurança e são termos usado globalmente para falar do turismo sustentado a 

longo prazo, por exemplo “Ambiente Responsável, Turista Consciente”. 

iv. Mensagem secundária “Seguimos as recomendação de Boas Práticas de 

Biossegurança do MTUR” + COVID19. Os termos Biossegurança e COVID-19 são próximos a 

realidade de um ambiente HOSPITALAR. Sugerimos eliminar estes termos, pois entendemos 

que não é o Mtur que irá “fiscalizar” as Boas práticas de Biossegurança, isso cabe a ANVISA. 

Sugerimos simplificar usando termos como LIMPO, SEGURO, RESPONSÁVEL. “Adotamos 

protocolos oficiais e responsáveis para sua saúde e segurança”. “Todos unidos e responsáveis 

garantimos um destino saudável e seguro”  

Esperamos que esta breve reflexão contribua para encontrar a melhor alternativa de 

comunicação desta fundamental iniciativa do Mtur. Seguimos à disposição para debater este 

importante tema,  

1. Validação dos protocolos pela ANVISA - consideramos esta etapa crucial, uma vez 

que dará força ao Selo, permitindo que o mesmo seja amplamente utilizado pelos estados e 

municípios, criando uma sinergia positiva na condução e entendimento dos protocolos tanto 

na esfera governamental como na privada, bem como, de que forma estes protocolos serão 

monitorados 

2. Estratégia de comunicação e disseminação de conteúdo visando alcançar a adesão 

da totalidade dos estabelecimentos, assim como o consumidor final, criando um ambiente 

CONFIÁVEL e propício para que as viagens voltem a acontecer em nosso país de maneira 

segura e responsável. 

 

 



 
 

  

 

Por fim, parabenizamos o empenho conjunto do Mtur em estabelecer critérios seguros 

para a retomada do turismo e seguimos à disposição para contribuir neste mesmo sentido. 

Respeitosamente, 

 
Magda Nassar 
Presidente 
Associação Brasileira de Agências de Viagens (ABAV) 
 
Fátima Facuri 
Presidente 
Associação Brasileira de Empresas de Eventos (ABEOC) 
 
Manoel Cardoso Linhares 
Presidente 
Associação Brasileira da Indústria de Hotéis (ABIH) 
 
Carlos Prado  
Presidente 
Associação Brasileira de Agências de Viagens Coorporativas (ABRACORP) 
 
Vanessa Costa 
Presidente 
Associação das Empresas de Parques de Diversões do Brasil (ADIBRA) 
 
Juarez Cintra Neto  
Presidente 
Associação Brasileira dos Consolidadores de Passagens Aéreas e Serviços de Viagens (AIR TKT) 
 
Doreni Caramori Jr. 
Presidente 
Associação Brasileira dos Promotores de Eventos (ABRAPE) 
 
Marcos Antonio Carvalho Lucas  
Presidente 
Associação das Agências de Viagens Independentes do Interior do Estado (AVIESP) 
 
Francisco de Assis Leite  
Presidente 
Associação das Agências de Viagem de Ribeirão Preto e Região (AVIRRP) 
 
Roberto Haro Nedelciu  
Presidente 
Associação Brasileira das Operadoras de Turismo (BRAZTOA) 
 
Simone Scorsato 
Diretora Executiva 
Brazilian Luxury Travel Association (BLTA) 
 
 
 



 
 

  

 

Marco Ferraz  
Presidente 
Cruise Lines International Association (CLIA) 
 
Alexandre Sampaio 
Presidente 
Federação Brasileira de Hospedagem e Alimentação (FBHA) 
 
Orlando de Souza 
Presidente Executivo 
Fórum de Operadores Hoteleiros do Brasil (FOHB) 
 
Bruno Wendling 
Presidente 
Fórum Nacional dos Secretários e Dirigentes Estaduais de Turismo (FORNATUR) 
 
Sérgio Souza 
Presidente 
Resorts Brasil (Associação Brasileira de Resorts) 
 
Murilo Pascoal 
Presidente 
Sistema Integrado de Parques e Atrações Turísticas (SINDEPAT) 
 
Carlos Alberto Sauandag  
Presidente 
Sindicato de Emp. de Prom. Org. e Montagem de Feiras Cong. e Ev. do Est. de SP (SINDIPROM) 
 
Armando Arruda Pereira de Campos Mello  
Presidente 
União Brasileira dos Promotores de Feiras (UBRAFE) 
 
Toni Sando 
Presidente 
União Nacional de CVBx e Entidades de Destinos (UNEDESTINOS) 


