
ACOMTUV 

Associação Comercial do Turismo Auto Sustentável do Distrito de 
Caeté-Açu 
  

  

PLANO DE REABERTURA DOS COMÉRCIOS DO VALE DO CAPÃO 

  

A ACOMTUV (Associação Comercial do Turismo Auto Sustentável do Distrito de Caeté-Açu), vem por meio 
deste ofício colaborar com o processo de reabertura gradual da nossa comunidade e do retorno das 
atividades comerciais no Vale do Capão. Entendemos que desta forma estamos cuidando para uma 
reabertura organizada e segura. Reiteramos assim a nossa preocupação com a segurança e saúde do 
nosso município e de todos nós. 

Assim, propomos que no primeiro momento façamos uma abertura interna, na comunidade, no intuito de dar 
tempo a Prefeitura em realizar as ações necessárias de forma a oferecer mais possibilidades da 
comunidade trabalhar com segurança para receber os visitantes que virão. 

Nós como associação, nos colocamos disponíveis e parceiros neste momento para colaborar no que for 
possível.  

Além da tarefa de preparar nossos empreendimentos, também usaremos esse tempo de abertura interna 
para treinar nossos colaboradores e fornecedores locais e prepará-los a enfrentar esse novo tempo, com 
novos procedimentos.  

É muito importante a parceria da prefeitura no apoio a este segmento da comunidade que é uma rede 
geradora de renda e emprego, função de grande importância para o Município a medida em que 
fomentamos o Turismo que é a principal atividade do nosso município e distrito. 

  

PLANO DE REABERTURA COMERCIAL: 

 Dia 05/10/2020:  Abertura para população local dos comércios abaixo que já estiverem com os protocolos 
prontos e vistoriados: 

- ACADEMIAS, 

- RESTAURANTES, LANCHONETES (setor de alimentação e bebidas), 

- ESCRITÓRIOS, 

- LOJAS, 

- COMERCIO DE PRODUTOS NÃO ALIMENTÍCIOS, 

- MASSAGENS E TERAPIAS E SIMILARES, 

- ARTESANATOS, 

- ARTISTAS DE RUA. 

- Abertura dos ATRATIVOS E TRILHAS, para o público local.  

- Barreira restritiva para turista. 



Dia 01/11/2020:  Abertura para: 

- TODOS SETORES DE HOSPEDAGEM que já estiverem com seus protocolos prontos e vistoriados com 
50% de sua capacidade, inclusive para  

- ENCONTROS e PALESTRAS que devem obedecer a mesma capacidade da hospedagem. 
  

- Abertura dos ATRATIVOS E TRILHAS, para o público local e turista hospedado no Vale, com capacidade 
limitada. 
  

- Barreira sanitária e de controle para turista com reserva (apresentação de voucher para qualquer 
estabelecimento de hospedagem) e, barreira restritiva para turista visitante (day use). 

  

Observações importantes:       

1 - Lembramos que os protocolos já foram desenvolvidos pela ACOMTUV com base em protocolos da OMS 
e enviados a prefeitura de Palmeiras que já disponibilizou no Diário Oficial, só aguardando a implantação e 
vistoria.  A ACOMTUV está de acordo com o que foi publicado, mas sugeriu algumas modificações técnicas 
que deveriam constar no novo decreto. 
  

2 - Toda vistoria e fiscalização deve partir do órgão oficial da Prefeitura que tem conhecimento deste 
assunto. Muito importante ter a parceria da Prefeitura neste momento inicial que é de VISTORIAR para que 
todos estejam dentro das condições necessárias a funcionarem.   
  

3 - Pedimos especial atenção às questões que precisam da ação dessa administração na implantação do 
protocolo público para o correto funcionamento da rua:  

- Abastecimento de água da vila 

- Finalização do banheiro  

- Recolhimento do lixo        

- Colocação de mais 1 pia 

  

4 - Recomendamos que a Prefeitura apresente os Protocolos para Camping e Transporte. 

  

5 - A Acomtuv tem um setor de apoio aos comércios para implantação e dúvidas dos protocolos e pode 
atuar como parceiro da Prefeitura na orientação voltada para os comércios em geral. 

  

6 - Sugerimos que cada setor da comunidade tenha um grupo de apoio de acordo com o conhecimento de 
suas atividades: por exemplo ACOMTUV para os comércios, ACV – VC para os guias e assim por diante. 
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