
O Sesc Iparana - Hotel Ecológico recebeu o selo Turismo Responsável, 
certificando que estamos nos dedicando ao máximo para oferecer a 
segurança que os nossos hóspedes merecem. A sua meta aqui é curtir o 
momento em família. Então pode ficar tranquilo que a nossa atenção
redobrada fica voltada para proporcionar ambientes relaxantes e 
adequados às normas de saúde.

- A checagem de temperatura dos hóspedes é realizada na entrada do hotel e acompanhada 
diariamente, na entrada do restaurante.

- Todas as lixeiras utilizadas não precisam ser abertas manualmente e são esvaziadas 
frequentemente.

- O enxoval limpo é embalado individualmente e trocado mediante solicitação do cliente.

- Nas áreas comuns, cortinas, toalhas de mesa, almofadas decorativas, jornais e revistas foram 
retirados.

- Nas acomodações, a pasta com informati- Nas acomodações, a pasta com informativos foi retirada, as almofadas embaladas 
individualmente, sendo higienizadas após cada uso, e todos os trincos de portas, telefone 
estão cobertos com filme PVC.

- Todas as acomodações estão sendo higienizadas pelas camareiras, devidamente treinadas, 
com sanitizante, produto atestado e recomendado pela ANVISA.

- Após check out do cliente, realizamos o procedimento de ozonização na acomodação para 
sanitizar o ar.

- Semanalmente, estamos realizando o procedimento de sanitização em todos os ambientes - Semanalmente, estamos realizando o procedimento de sanitização em todos os ambientes 
do hotel, áreas internas e externas.

- Totens e dispensers de álcool em gel estão disponíveis nas áreas de circulação do hotel.

O turismo é um segmento fundamental para a economia do Brasil. Em busca da 

retomada de forma segura para todos, o Ministério do Turismo lançou o selo Turismo 

Responsável para identificar as empresas que estão cumprindo corretamente o 

rigoroso protocolo de higiene para garantir a tranquilidade aos consumidores. Este 

certificado é cedido a hotéis, agências de viagens, parques temáticos, casas de 

espetáculos, restaurantes, entre outros.

O QUE É O SELO TURISMO RESPONSÁVEL?

#AFelicidadeMoraNoSescIparana


