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Somos a primeira agência de turismo receptivo de Guapimirim, um dos municípios da
região turística Serra Verde Imperial, a cerca de 80 km da cidade do Rio de Janeiro.

Em operação desde junho de 2015, formamos uma rede de aproximadamente 70
moradores atuando juntos em prol do desenvolvimento sustentável por meio do
turismo, com foco em geração de renda local, educação ambiental, protagonismo da
comunidade, valorização e preservação do patrimônio histórico, cultural e natural.

Estamos com as nossas atividades suspensas desde o dia 15 de março de 2020, em
conformidade com as determinações das autoridades públicas e as orientações da
Organização Mundial da Saúde (OMS) para o enfrentamento do novo coronavírus.

Sobre a GuapimirimTur



Durante estes meses de paralisação implementamos uma série de iniciativas para
driblar as dificuldades impostas pela pandemia. Nossos canais de atendimento
continuam ativos e as redes sociais são atualizadas diariamente. Assim, temos
conseguido amenizar um pouco a saudade do que mais amamos fazer: conectar
diferentes pessoas entre si e com o que temos de melhor aqui na terrinha.

Também temos pesquisado e refletido muito. Assim que possível iremos retomar
nossas atividades com ainda mais qualidade e responsabilidade. Por isso,
reunimos nesta cartilha as principais medidas implementadas para proporcionar
bem-estar e segurança a você, nossos parceiros e à comunidade local. Tudo de
acordo com diretrizes e protocolos estabelecidos por autoridades e especialistas.

Planejando o recomeço



A GuapimirimTur recebeu os dois selos mais importantes
referentes à adaptação do turismo ao pós-pandemia,
emitidos pela Secretaria Estadual de Turismo do Rio de
Janeiro, em parceria com a Secretaria Estadual de Saúde, e
também pelo Ministério do Turismo, do Governo Federal.
Os órgãos desenvolveram manuais com orientações
práticas para empresas de diferentes segmentos do setor
turístico, a partir dos quais também desenvolvemos esta
cartilha mais específica. Confira os nossos cadastros:

Agência certificada

https://turismoconscienterj.com.br/registrado/guapimirimtur-2
https://seloresponsavel.turismo.gov.br/selo-turismo-
responsavel/#/verificar-selo/22201202000134/25436

https://turismoconscienterj.com.br/registrado/guapimirimtur-2/


APESAR DE SÓ
TRABALHARMOS COM
GRUPOS PEQUENOS,

FIZEMOS UMA REVISÃO
DA QUANTIDADE DE
PESSOAS DE ACORDO
COM CADA ATIVIDADE.

NOSSOS PASSEIOS
ACONTECEM EM

ESPAÇOS ABERTOS E
EM MEIO À NATUREZA,

MAS VAMOS REDOBRAR
OS CUIDADOS COM A
HIGIENIZAÇÃO DE
LOCAIS E OBJETOS.

O USO DE MÁSCARAS
SERÁ OBRIGATÓRIO
PARA CONDUTORES,

GUIAS, PARCEIROS E
VISITANTES. TRAGA A
SUA OU UTILIZE A

OPÇÃO DESCARTÁVEL 

DISPONIBILIZADA.

VAMOS RESPEITAR A
DISTÂNCIA DE PELO
MENOS 1,5 METRO
ENTRE AS PESSOAS.

EM ATIVIDADES NAS
QUAIS O CONTATO FOR

INDISPENSÁVEL,

FAREMOS ISSO COM
TODO O CUIDADO.



AS ATIVIDADES COM
ALIMENTAÇÃO NÃO
TERÃO FILAS OU

AGLOMERAÇÕES, ALÉM
DE CONTAREM COM
TALHERES, COPOS E

PRATOS DESCARTÁVEIS
OU HIGIENIZADOS E

EMBALADOS.

DISPONIBILIZAREMOS
ÁGUA, SABÃO E PAPEL

TOALHA PARA A
HIGIENIZAÇÃO

DAS MÃOS NA AGÊNCIA
E EM PROPRIEDADES
ONDE HÁ RECEPÇÃO

DE VISITANTES.

DISPONIBILIZAREMOS
ÁLCOOL GEL 70%

PARA CONDUTORES,

GUIAS, VISITANTES E
PARCEIROS. CASO

PREFIRA, LEVE O SEU
DE USO PRÓPRIO.

EM CASO DE SINTOMAS
COMO CORIZA, TOSSE,

DOR NA GARGANTA,

FEBRE E DIFICULDADE
PARA RESPIRAR, DEIXE

O PASSEIO PARA
OUTRO MOMENTO E

PROCURE UM MÉDICO.



Comunicação e
monitoramento

3) Treinamento de colaboradores e parceiros sobre procedimentos e
normas, a fim de orientar visitantes sobre os novos procedimentos.

4) Sinalização de espaços e impressão de materiais sobre as normas.

1) Constante pesquisa e atualização sobre o COVID-19 e leis vigentes,
assim como a atualização e distribuição desta cartilha.

2) Divulgação de novos procedimentos para clientes e parceiros.

5) Apoio a parceiros mais vulneráveis para a compra de materiais.

Confira nossas principais medidas no âmbito interno:



1) Substitua a máscara quando perceber que a sua está úmida.

Cuidados com
a sua máscara

2) No caso da opção descartável, troque a cada duas horas.

3) Não toque na parte da frente e segure-a pelas alças ou elástico. 

4) Guarde a máscara usada em um saco plástico ou de
papel, com boa lacração, para descarte ou higienização.

5) Evite o contato da parte externa da máscara
com o rosto e da parte interna com as mãos.



Cuidados durante
as atividades

3) Até mesmo pequenas aglomerações para tirar a clássica foto em
grupo precisa ser evitada. Vamos usar a imaginação nos cliques!

4) Sempre que precisar retirar a máscara para comer ou entrar em
uma cachoeira, por exemplo, faça isso com bastante cuidado.

1) Evite compartilhar objetos pessoais com outras pessoas,
como celulares, óculos, garrafas d'água, bastões de trilha etc.

2) Siga as orientações dadas por guias e condutores.

5) Se notar alguma pessoa desrespeitando as novas práticas
estabelecidas, basta avisar ao guia ou condutor local.



Cuidados ao retornar
para casa ou local
de hospedagem
1) Tire os calçados antes de entrar e os higienize antes de guardar.

2) Lave bem as mãos e os braços com água e sabão ou álcool gel 70%.

3) Jogue as embalagens com as máscaras descartáveis fora e/ou lave
as de uso pessoal, evitando contato com outros objetos e superfíceis.

4) Faça o mesmo com as roupas e objetos usados durante o
passeio, como chaves, celular, bonés, garrafas de água etc.

5) Após este processo, higienize novamente mãos
e braços, tome um banho e vista roupas limpas.



A gente se encontra aqui
Esperamos que muito em breve a gente possa compartilhar momentos incríveis neste
pequeno paraíso chamado Guapimirim. Um cuidando do outro. E todo mundo seguro!

Para saber mais sobre a pandemia do novo
coronavírus no Rio de Janeiro, acesse: coronavirus.rj.gov.br
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@visiteguapi

Rua Comandante Barcelar, 519 - Centro / Guapimirim - RJ

+55 21 98827-5699

contato@visiteguapimirim.com
www.visiteguapimirim.com
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