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Como realizar
o cadastro no
Selo Turismo
Seguro
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Selo Turismo
Seguro?

O Selo Turismo Seguro é uma iniciativa da
Secretaria Municipal de Turismo e Cultura de
Canela, em parceria com a Secretaria Municipal da
Saúde e Secretaria Municipal da Fazenda e
Desenvolvimento Econômico, que visa classificar
os estabelecimentos do setor turístico da cidade
em categorias de acordo com o seu empenho em
atender questões sanitárias, de segurança,
protocolos Covid e a qualidade no atendimento.



Cada estabelecimento pode solicitar o credenciamento
para o selo no link no final desta página, e passará por
verificação da Central de Atendimento ao Turista quanto
aos requisitos. Cada item vale um determinado número
de pontos e a soma total pode resultar em selo Categoria
A, B, C, D ou E.
Este projeto visa classificar de forma imparcial e objetiva
os estabelecimentos, promover a melhoria contínua e
oferecer aos visitantes uma relação para escolha dos
empreendimentos que melhor atendam suas
expectativas.

Como funciona?
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É simples e

rápido!
Antes de iniciar, tenha em mãos:

- Cartão CNPJ
- Contrato Social

- Certificado Cadastur
- Alvará de Licença de Funcionamento

- Alvará do Corpo de Bombeiros
- Alvará Sanitário

Qualquer dúvida, ligue para (54) 3282-5199.

 Toque no botão ao lado para abrir o
formulário de cadastro ou acesse o link:

www.canela.com.br/selo

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfdM0gOe7SjAAIcyxyS25ksNanTiazT-XJEN3g9LxTl1_AYbQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfdM0gOe7SjAAIcyxyS25ksNanTiazT-XJEN3g9LxTl1_AYbQ/viewform
http://www.canela.com.br/selo
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Agora siga as instruções e preencha o
formulário conforme suas
informações

Em alguns campos será
necessário anexar arquivos, basta
clicar no botão "Adicionar
Arquivo" e escolher o arquivo que
corresponde com o solicitado.
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Pronto!
Agora que você enviou seu cadastro com todas as informações,

nossa Central de Atendimento ao Turista vai realizar os últimos passos com seus dados
e o mais breve o possível entrar em contato com você para a entrega do certificado!
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Faça parte do
destino seguro!

 


