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Coronavírus e o Vale dos Vinhedos: Os protocolos são realmente seguidos?
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Resumo: 
O trabalho realizado trata do tema turismo e protocolos de segurança, devido a pandemia em
decorrência do Coronavírus. Essa situação forçou muitos lugares, como lojas, restaurantes,
escolas, entre outros, a fechar suas portas, ou pelo menos seguir algumas medidas de
segurança, a fim de evitar o contágio em massa da doença. Bento Gonçalves, é uma cidade do
Rio Grande do Sul, conhecida como “a capital do vinho”. Ela possui diversas vinícolas
produtoras de vinhos internacionalmente premiados. A cidade chama atenção pelo enoturismo,
tendo recebidos, nos últimos anos, turistas de todos os lugares do país e de outros países. No
entanto, o novo vírus impossibilitou algumas atividades e mudou o modo como os
estabelecimentos recebem àqueles que visitam, impactando na economia e no turismo da
região. Pensando nisso, essa pesquisa foi elaborada, cujo objetivo é identificar as maneiras de
contenção do vírus Covid-19 realizadas pelas empresas do Vale dos Vinhedos, localizado em
Bento Gonçalves, pela percepção dos turistas. O Vale dos Vinhedos possuí mais de 22
vinícolas e é apontado como um dos principais destinos das pessoas que planejam visitar a
região da Serra Gaúcha. Para esse objetivo ser cumprido, foram mapeadas as empresas de
maior fluxo na rota turística, a partir das respostas comuns daqueles que responderam à
pesquisa, identificando as medidas mais comuns que são seguidas. Um questionário foi
distribuído através das redes sociais Facebook e Instagram, a lista de perguntas de múltiplas
escolhas, parcialmente, já conta com 28 respostas. Até o momento observa-se que existe uma
falta de cuidado por conta de alguns visitantes e um certo desinteresse de correção das
empresas, se tratando do uso de máscaras, onde quase metade das pessoas perceberam o mal
uso delas, do álcool gel que muitas vezes não era solicitado de ser utilizado e o distanciamento
social, que, segundo os turistas, existia de forma razoável.
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