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MONITORAMENTO DO CORONAVÍRUS (COVID-19) NO 
ESTADO DE SANTA CATARINA NO TURISMO

A situação de emergência decretada (decretos 515, 521, 525, 535 e 550) pelo governador 

Carlos Moisés impôs restrições à circulação de pessoas e às atividades econômicas 

para evitar a propagação da Covid-19. Somente alguns serviços para a população 

estão mantidos, como alimentação, saúde e fornecimento de água e energia. As 

medidas restritivas seguem em vigência até o dia 12 de abril. 

Esse estado ocasiona diferentes mudanças e consequências no Turismo. Por isso, a 

Agência de Desenvolvimento do Turismo de Santa Catarina - Santur, comunica um 

panorama no que atinge o segmento em todo o estado. 

http://www.saude.sc.gov.br/coronavirus
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Aqui você irá saber as medidas do Governo Federal e do Governo de Santa Catarina

TEMAS RELEVANTES PARA O 
TURISMO

ESFERA ESTADUAL (Santa Catarina)

Em reunião com Embratur, Santur apresenta 
demandas para recuperação do turismo 
catarinense

A Agência de Desenvolvimento do Turismo de Santa Catarina (Santur) participou da 
reunião do Fórum Nacional do Turismo (Fornatur), que reúne os secretários de turismo 
de todo o país, com o presidente da Embratur, Gilson Machado Neto. Os reflexos da 
pandemia do coronavírus (Covid-19) no turismo e medidas a serem adotadas para 
amenizar os impactos econômicos foram os principais assuntos da videoconferência.

As demandas levantadas junto ao trade catarinense foram apresentadas à Embratur e, 
juntamente com representantes dos outros estados, debatidas alternativas que podem 
ser empreendidas pelo Governo Federal para auxiliar as empresas do setor a superar o 
período de crise. Além da brusca queda no movimento, a possibilidade de antecipação 
de feriados, conforme sugerido pelo Ministério da Economia, tem gerado preocupação 
para o setor.

Os membros do Fornatur reiteraram o interesse em um maior protagonismo junto ao 
Ministério do Turismo e Embratur na execução da campanha de retomada do Turismo 
no país, assim como a descentralização de recursos para que os estados possam realizar 
suas campanhas para impulsionar a cadeia do turismo no âmbito nacional, além do 
cenário internacional.

Quanto as medidas de auxílio ao setor, os integrantes do Fórum destacaram a 
necessidade de flexibilizar a exigência de documentos para os pequenos e médios 
empresários no acesso às linhas de crédito; a suspensão de cobrança de energia elétrica 
de pequenas empresas e do setor hoteleiro; e a definição de um plano de recuperação 
do turismo e das companhias aéreas.



Governo de Santa Catarina torna obrigatório o uso de 
máscara por funcionários de empresas que atendem ao 
público

Os funcionários de empresas que trabalham com atendimento ao público e estão 

com a atividade permitida pelo Governo do Estado com regramento agora devem, 

obrigatoriamente, utilizar máscara de tecido. A medida consta em portaria publicada 

na última quinta-feira, 9, pelo Centro de Operações de Emergência em Saúde (Coes), 

que atua no enfrentamento à pandemia do novo coronavírus em Santa Catarina.

Conforme a portaria, as máscaras de tecido devem ser substituídas a cada quatro horas 

(duas horas no caso de pessoa com tosse ou espirros frequentes) ou no momento 

em que ficarem úmidas, o que ocorrer primeiro. Os estabelecimentos também estão 

obrigados a publicar, em local visível, quais são as regras que precisam ser adotadas no 

local.

A obrigação também se aplica aos motoristas de táxi ou transporte por aplicativo. Estes 

devem, além de usar máscara, manter as janelas do carro abertas, intensificar a limpeza 

do veículo e do sistema de ar condicionado e disponibilizar álcool 70% no interior do 

automóvel.

A portaria também traz recomendações para os cidadãos que precisam sair de casa. 

Entre elas está o uso de máscara no caso de necessidade de sair de casa, higienizar as 

mãos com álcool 70% sempre que possível, não tocar na máscara e não compartilhar 

uso de objetos como dispositivos eletrônicos e canetas.
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Governo estabelece regras e autoriza funcionamento de 
segmentos da cadeia automotiva, implementos agrícolas e 
lavanderias

Estado prorroga quarentena até domingo (12) e projeta 
início de flexibilização para mais setores

O Governo do Estado liberou o funcionamento de estabelecimentos da cadeia produtiva 

automotiva, náutica, de implementos agrícolas e lavanderias. A medida faz parte das 

ações para garantir o convívio responsável com o novo coronavírus à medida em que o 

Estado vai fortalecendo o sistema público de saúde.

A cadeia automotiva, náutica e de implementos agrícolas inclui estabelecimentos como 

oficinas mecânicas, autoelétricas, borracharias, comércio de veículos e autopeças, 

locação, despachantes, autoescolas, serviços inspeção veicular e lavações. A liberação 

das lavanderias também se aplica a tinturarias e lavanderias de auto-serviço.

As medidas de isolamento social em Santa Catarina estão mantidas por mais cinco dias. 

O governador Carlos Moisés anunciou a prorrogação do decreto que trata da restrição 

ao convívio social no estado até o próximo domingo (12). O governador destacou que 

a tendência é que a situação se agrave no Brasil nas próximas semanas e todos os 

cuidados ainda são necessários.

O Ministério da Saúde recomenda que, a partir da próxima semana, Santa Catarina 

avalie algumas medidas de flexibilização para iniciar a transição para o distanciamento 

social seletivo. A orientação se aplica aos estados que adotaram restrições ao convívio 

onde, atualmente, o número de pacientes internados com Covid-19 não tenha ocupado 

mais de 50% da capacidade de leitos existente antes da pandemia.

ESFERA ESTADUAL (Santa Catarina)



ESFERA ESTADUAL (Santa Catarina)

ESFERA FEDERAL

Governo catarinense auxilia na repatriação de 58 moradores 
do estado vindos de seis países

Publicada Medida Provisória que trata das relações de 
consumo no Turismo e na Cultura durante pandemia

Para auxiliar na repatriação de catarinenses que ficaram desamparados fora do Brasil, 

por conta das restrições de combate à pandemia da Covid-19 adotadas por diversos 

países, a Secretaria Executiva de Assuntos Internacionais (SAI) de Santa Catarina tomou 

uma série de medidas e trouxe de volta ao Estado 58 pessoas.

Além de implementar um plantão para atendimento e montar um grupo de trabalho 

para solução de casos de emergência, a SAI tem se articulado junto com o Ministério 

de Relações Exteriores, Ministério da Família e dos Direitos Humanos, embaixadas e 

consulados.

Diante dos fortes impactos da pandemia do coronavírus no Turismo e na Cultura foi 
publicada a Medida Provisória 948 que trata do cancelamento de serviços, reservas e 
eventos. O objetivo do documento, produzido pelo Ministério do Turismo, em parceria 
com o Ministério da Justiça e Segurança Pública, é auxiliar os segmentos turísticos e 
culturais nesse período de crise. O documento faz parte de uma série de ações do MTur 
para garantir a sobrevivência do setor durante a pandemia.

De acordo com a MP, em caso de cancelamento de serviços como pacotes turísticos e 
reservas em meios de hospedagem, além de eventos – shows e espetáculos-, cinema, 
teatro, plataforma digitais de venda de ingressos, entre outros, o prestador de serviços ou 
sociedade empresarial não será obrigado a reembolsar valores pagos pelo consumidor 
imediatamente desde que ofereça opções ao consumidor.

Segundo entidades do setor, a taxa de cancelamento de viagens em março ultrapassou 
os 85%, reforçando que o turismo é um dos segmentos mais afetados pelo surto da 
covid-19.
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ESFERA FEDERAL

Projeto que cria linha de crédito para micro e pequenas 
empresas é aprovado no Senado

Micro e pequenos empresários poderão contar com mais uma ação de acesso a crédito 

durante a pandemia causada pelo novo coronavírus. O Senado Federal aprovou projeto 

que cria uma linha de crédito para esses empreendimentos no período de crise. 

A medida atende uma demanda importante do setor do turismo, um dos mais afetados 

pela pandemia. De acordo com o texto, as empresas poderão pedir acesso ao crédito 

até 30 de junho, com juros de 3,75% ao ano, e o pagamento poderá ser feito em até 36 

parcelas

O valor do crédito, segundo o texto aprovado pelo Senado, pode corresponder a, no 

máximo, 50% da receita bruta da empresa em 2019. Para faturamentos até R$ 360 mil, o 

limite é de até R$ 180 mil. As pequenas empresas, com faturamento de R$ 360 mil a R$ 

4,8 milhões, poderão solicitar uma margem de crédito de R$ 180 mil a R$ 2,4 milhões.

Para a ação, que cria o Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas 

de Pequeno Porte (Pronampe), o governo destinará R$ 13,6 bilhões. Do total, R$ 10,9 

bilhões serão repassados pelo Tesouro à Caixa Econômica Federal e ao Banco do Brasil. 

Os demais R$ 2,7 bilhões serão aportados pelos bancos. O texto define, ainda, que 80% 

do crédito seja custeado pela União e 20% pela Caixa e Banco do Brasil.
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Conhece o Fungetur?

Por meio do Fundo Geral do Turismo (Fungetur), o Ministério do Turismo disponibilizou 

linhas de crédito para micro, pequenos, médios e grandes empresários. A medida 

ocorreu após a assinatura de uma portaria que promoveu uma série de alterações 

que facilitam o acesso a crédito, como a redução de juros, a ampliação da carência e 

a possibilidade de aplicação de 100% dos recursos no capital de giro. A Pasta também 

acelerou a liberação de R$ 381 milhões pelo Ministério, junto às 17 instituições financeiras 

credenciadas para financiamentos no fundo. 
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ESFERA FEDERAL

Além do Fungetur, as empresas do segmento turístico também serão incluídas nas 

linhas de crédito disponíveis pelo Banco do Brasil, BNDES e Caixa Econômica Federal. 

O ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, vem se reunindo com representantes 

desses bancos para desenhar ações que agilizem o acesso de linhas de crédito para 

empresários do setor. O objetivo é dar mais uma alternativa aos empresários do setor 

de garantirem fluxo de caixa e manterem milhares de empregos no país.

Auxílio emergencial de R$ 600 pode ser solicitado por 
informais e microempreendedores

OMT lança conjunto de recomendações para recuperação 
do Turismo

Trabalhadores informais, microempreendedores individuais (MEI) e contribuintes 

individuais do INSS que não constam do Cadastro Único do Governo Federal já podem 

solicitar o auxílio emergencial de R$ 600 durante a pandemia do novo coronavírus.  

Conforme anunciado pelo governo federal, os interessados devem acessar o aplicativo 

para celular e o site da Caixa Econômica Federal para se cadastrar.

O benefício contempla trabalhadores ligados ao turismo, como artesãos, ambulantes, 

guias e motoristas. Para receber o apoio por três meses, eles devem cumprir requisitos, a 

exemplo de ter mais de 18 anos, ser de família com renda mensal per capita de até meio 

salário mínimo (R$ 522,50) ou renda familiar mensal total de até três salários mínimos 

(R$ 3.135), além de não ter tido rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70 em 2018.

Com o objetivo de auxiliar governos, o setor privado e comunidades internacionais, a 

Organização Mundial do Turismo (OMT) lançou um conjunto de recomendações para 

a recuperação do setor turístico em meio à crise provocada pelo novo coronavírus. A 

publicação indica ações que podem ajudar os países a mitigar o impacto imediato da 

pandemia, além de orientar variados segmentos quanto a estímulos de longo prazo. 



ESFERA FEDERAL

As medidas se dividem em três áreas-chave: gerenciando a crise e mitigando o 

impacto; fornecer estímulo e acelerar a recuperação e preparando-se para o futuro. As 

principais ações relacionam-se à manutenção de empregos, ao apoio a trabalhadores 

independentes, à garantia de liquidez das empresas, ao desenvolvimento de habilidades 

- principalmente digitais - e à revisão de impostos, taxas e regulamentos relacionados 

ao ramo de viagens.

O documento também propõe a diversificação de mercados, produtos e serviços, com 

investimentos em sistemas de inteligência. Além disso, a OMT elenca ações de estímulo 

financeiro a empresas, com políticas fiscais favoráveis, além da promoção de medidas 

de marketing focadas na volta da confiança do consumidor.

Campanhas estimulam turista a adiar o sonho de fazer as 
malas e remarcar visitas a destinos

Campanhas estimulam turista a adiar o sonho de fazer as 
malas e remarcar visitas a destinos

Cresce o número de estados que, em meio a restrições causadas pelo novo coronavírus, 

estimulam turistas a adiar o sonho de fazer as malas e visitar seus destinos. Alagoas, 

Amazonas, Bahia, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio de 

Janeiro, Rio Grande do Norte, Santa Catarina e São Paulo, além do Distrito Federal, entre 

outros, usam perfis nas redes sociais para exaltar atrativos, aguçar a vontade e sugerir a 

retomada de viagens após a pandemia.

“Nos vemos em breve”, “estaremos esperando por vocês” e “a pandemia vai passar; 

o turismo, não” são algumas das mensagens divulgadas por diferentes Unidades da 

Federação. As iniciativas se somam à campanha digital ‘Não cancele, remarque!”, 

lançada pelo Ministério do Turismo. A ação busca proporcionar a manutenção de 

pacotes e serviços contratados, permitindo a preservação de milhares de empregos no 

segmento.

Confira alguns pontos dos decretos 515, 521, 525, 535 e 550 (em vigor), além das portarias 

que regulamentam atividades específicas em vigência até o dia 12 de abril. Quer sanar 

as suas dúvidas? Acesse: bit.ly/DúvidasCoronaSC.

http://bit.ly


A Santur integra o Grupo Estadual de Ações Coordenadas (Grac) e está com uma 

equipe diariamente na Defesa Civil, em Florianópolis, cooperando e trabalhando de 

forma conjunta para buscar as ações para diminuir os prejuízos do Turismo. Além disso, 

a Santur montou o Gabinete de Crise para receber e atender as demandas do trade e 

também do Conselho Estadual de Turismo.

Também na esfera federal, a Santur realiza articulação para buscar recursos e benefícios 

para a atender às necessidades do Turismo catarinense. Junto destas ações, a Santur 

passou a integrar a “Comissão de Desenvolvimento Econômico do Governo de Santa 

Catarina” que é coordenada pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Secretaria 

do Estado da Fazenda, formada ainda por representantes, Banco de Desenvolvimento 

do Extremo Sul (BRDE), Agência de Fomento de Santa Catarina S.A. (Badesc), Centrais 

Elétricas de santa Catarina S.A (Celesc) Companhia Catarinense de Águas e Saneamento 

(Casan) e Secretaria de Agricultura e Pesca (SAR). 

E A SANTUR, COMO ESTÁ PARTICIPANDO 
DISSO?
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A MELHOR FORMA DE FREAR 
O AVANÇO DO CORONAVÍRUS 

É A PREVENÇÃO.

Em caso de dúvidas sobre onde procurar ajuda, as 

pessoas devem ligar para o número 136, do Disque Saúde, 

disponibilizado pelo Ministério da Saúde.

GABINETE DE CRISE
Assessoria de Comunicação
Gerência de Marketing Digital
contato: ascom@santur.sc.gov.br
www.santur.sc.gov.br

coronavirus.sc.gov.br

PARA MAIS INFORMAÇÕES SOBRE O CORONAVÍRUS 
(COVID-19) EM SANTA CATARINA ACESSE:

Acesse o boletim 01/2020  >>  https://bit.ly/B012020
Acesse o boletim 02/2020  >>  https://bit.ly/B022020
Acesse o boletim 03/2020 >>  https://bit.ly/B032020
Acesse o boletim 04/2020 >>  https://bit.ly/B042020
Acesse o boletim 05/2020  >> https://bit.ly/B052020
Acesse o boletim 06/2020  >> https://bit.ly/B062020
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