
 

Brasília (DF), 09 de junho de 2021. 
 
 
OFÍCIO/GP Nº 0019/2021 
 
 
Ao 
Excelentíssimo Senhor 
MARCELO QUEIROGA 
MD. Ministro de Estado da Saúde 
Brasília - DF 
 
 

Excelentíssimo Senhor Ministro, 
 
 

A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS TRABALHADORES EM TURISMO E 

HOSPITALIDADE - CONTRATUH, representante dos trabalhadores do segmento de 

Turismo e Hospitalidade, com 20 federações e 276 sindicatos vinculados, 

representando dessa forma, em todo território nacional, aproximadamente, 4 (quatro) 

milhões de trabalhadores, considerando a atual conjuntura social e econômica do País, 

em decorrência da crise sanitária causada pela pandemia Covid-19, vem expor e 

requerer o que segue: 

Considerando a flexibilização das medidas sanitárias mais rígidas de contenção 
do covid-19 em todo o território nacional, com a liberação das atividades ligadas ao 
Setor do Turismo, como hotéis, restaurantes, bares e similares, agências de turismo, 
etc. 

Considerando que os profissionais das referidas atividades, quando no exercício 
de suas funções, estão em contato direto com pessoas, em sua maioria turistas, que 
não fazem uso de proteção (máscaras) em ambiente fechado, por exemplo, nos 
estabelecimentos gastronômicos e da hotelaria no geral;  

Considerando as férias de julho quando ocorrera significativa circulação de 
turistas no território nacional, o que será antecipado e implementado com a realização 
da Copa América, situação, na qual, os trabalhadores do trade turístico, 
principalmente, os empregados em: Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares, estarão 
sujeitos a uma maior probabilidade de serem infectados pelo Covid-19, inclusive pelas 
novas variantes do coronavírus. 



 

Considerando que vacinação está ocorrendo em etapas e que a diretriz é a 
preservação da saúde de pessoas com comorbidades e daquelas que, em razão de suas 
profissões, estão mais expostos ao vírus, certos de que os empregados representados 
por esta Confederação, em especial os empregados do trade turístico estarão expostos 
com maior possibilidade de contágio pelo Covid-19. 

Neste sentido, diante da abertura das mencionadas atividades, da realização da 
Copa América em nosso país e da maior circulação de turistas no mês julho, REQUER a 
Vossa Excelência que seja dada prioridade vacinação contra o Covid-19 para os 
profissionais que atuam nas atividades econômicas do Trade Turístico. 

Oportunidade em que, também ressaltamos ser de extrema importância a 
implementação do uso de EPI’s e das diretrizes sanitárias de combate ao covid-19 no 
ambiente de trabalho, bem como sua fiscalização  

Certos de contarmos com vossa compreensão e sensibilidade, apresentamos 
nossos votos de elevada consideração. 

 
Atenciosamente, 
 
 

WILSON PEREIRA 
Diretor Presidente  

 


