
 
 

Vassouras, 15 de Maio de 2020 
 

 
Prezado Sr. Prefeito,  
 
 
O Vale do Café Convention & Visitors Bureau é uma associação sem fins lucrativos que está a                 
serviço de toda a cadeia produtiva do Turismo na região que compreende os municípios e               
distritos de Vassouras, Mendes, Engenheiro Paulo de Frontin, Miguel Pereira, Paty do Alferes e              
Juparanã. Somos uma entidade que reúne empresários e sociedade civil das mais variadas             
origens. Nosso objetivo é auxiliar o poder público, sempre que possível, intermediando as             
demandas dos nossos associados, ajudando em questões técnicas relacionadas com          
planejamento de território e estratégias de promoção do destino Vale do Café. Estamos aqui              
para ajudá-lo e à sua Secretaria de Turismo, em forma de consultoria, respaldando com              
pesquisa e conhecimento questões que julgarem importantes. 
 
No âmbito das nossas parcerias, celebramos uma cooperação técnica com a Universidade de             
Vassouras com o propósito de colaborar com medidas de prevenção tendo em consideração a              
retomada das atividades econômicas, visando um especial posicionamento em âmbito nacional           
de nosso turismo, tão importante para a região.  
 
O produto desta colaboração é um guia completo feito em colaboração com profissionais de              
saúde para auxiliar empresários, poder público, bem como a população em geral na tomada de               
decisões que levarão nossa região a um patamar de excelência em segurança salutar. Esse              
material foi intitulado Guia do Vale do Café Seguro. 
 
Assim, sugerimos como medidas que dependem exclusivamente da competência (ou decisão)           
do poder público as seguintes ações: 
 
1 - Tornar o Vale do Café numa região turística segura e salubre (ou salutar) para a população                  
e para o visitante através da reflexão, implantação, legislação e divulgação de ações feitas              
neste sentido.  
 
2 - Estruturar políticas públicas que viabilizem acesso e valorização de toda a população a               
patrimônios materiais e imateriais de interesse turístico-cultural, a começar pelas crianças e            
jovens em período escolar. 
 



 
3 - Promover a sustentabilidade em seus pilares: Social, Ambiental e Econômico, em todas              
ações. Especialmente nas que dizem respeito à educação de proteção da bacia do Paraíba do               
Sul através de educação ambiental e legislação para as populações em geral, visando  
implantação de fossas e sumidouros nas áreas rurais e em bairros que não possuírem sistema               
de esgoto.  
 
4 - Viabilizar projetos que visem melhorar infraestruturas e serviços em parques, praças e              
demais ambientes públicos ao ar livre da Região a fim de ampliar a oferta e acesso ao lazer da                   
população local e visitantes.  
 
5 - Viabilizar ações educativas e sensibilização da população para a importância do Turismo e               
do Lazer,  tanto na economia local, quanto no seu impacto para o bem-estar de todos. 
 
6 - Promover ações educativas relacionadas à capacitação e empregabilidade da população            
integrando a cadeia produtiva do Turismo e seus diferentes segmentos. 
 
7 - Promover ações educativas na rede escolar, nas festividades e em cursos avulsos,              
presenciais ou virtuais, com diploma, através da consciência da importância cultural, ambiental            
e histórica de seu município.  
 
8 - Promover ações educativas relacionadas ao embelezamento dos centros urbanos e suas             
construções.  
 
9 - Promover políticas de incentivo fiscal para ações de valorização da produção local:              
artísticas, tecnológicas, científicas e de consumo. 
 
10 - Atender e divulgar as vantagens de demandas governamentais que colocam sua cidade              
em posição de proeminência para receber benefícios federais e estaduais, como: Conselho de             
Turismo, Cadastur e Centros de Atendimento ao Turista eficazes e ativos.  
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