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CE COFEM N° 017/2020  
 
Florianópolis, 27 de novembro de 2020. 
 
 
Excelentíssimo Senhor 
ANDRÉ MOTTA RIBEIRO 
Secretário de Estado da Saúde 
Florianópolis – SC 
 
 
Assunto: Normas Segmento Hoteleiro 
 
Senhor secretário, 
  
O Conselho das Federações Empresariais de Santa Catarina (COFEM), que reúne as entidades 
representativas de todos os segmentos do setor produtivo catarinense, solicita que seja revista 
a redação das normas que atualmente limitam a ocupação no segmento hoteleiro. Manifestações 
neste sentido já foram feitas reiteradas vezes e não compreendemos a demora no 
encaminhamento da questão. 
  
Com a proximidade das festas de final de ano e da temporada de verão, o aumento do fluxo de 
pessoas a Santa Catarina é inevitável e não pode ser ignorado. Portanto, é necessário que haja 
sintonia entre esta realidade e a proteção da saúde da população, pois os visitantes estarão mais 
bem-cuidados em meios de hospedagem formais, que seguem rigorosos protocolos de 
segurança, do que em meios alternativos, em que não há garantia de cumprimento das regras 
sanitárias que o momento exige. 
  
Lembramos, senhor Secretário, que os hotéis são locais seguros e que há estados em que a 
atividade do setor seguiu normalmente durante a pandemia, sem que se tenha noticiado aumento 
de casos de contaminação em função disso. 
  
Contando com sua compreensão e análise criteriosa da demanda apresentada, colocamo-nos à 
disposição para esclarecimentos adicionais. 
 
Atenciosamente, 

 
 

MARIO CEZAR DE AGUIAR 
Presidente da FIESC 

 
BRUNO BREITHAUPT 

Presidente da FECOMÉRCIO 
 

 
JOSÉ ZEFERINO PEDROZO 

Presidente da FAESC 

 
 
 

ARI RABAIOLLI 
Presidente da FETRANCESC 

IVAN ROBERTO TAUFFER 
Presidente da FCDL/SC 

JONNY ZULAUF 
Presidente da FACISC 

 
 

 
 

ROSI DEDEKIND 
Presidente da FAMPESC 

 CARLOS HENRIQUE RAMOS FONSECA 
Diretor Superintendente do SEBRAE 

 


