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Boas práticas: Aérea será 1a a aplicar testes rápidos da Covid-19

Municípios turísticos de São Paulo estimam retomada das atividades no segundo semestre
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Emirates 
testa  
passageiros
A Companhia aérea do Oriente 

Médio passa a ser a primeira do 
mundo a aplicar testes rápidos 
em passageiros de seus voos 
antes do embarque. Ainda em 
fase de testes, os resultados 
sairam em aproximadamente 10 

minutos, para passageiros em 
um voo para a Tunísia.

Ainda, a empresa retirou 
revistas e outros materiais de 
leitura das poltronas e proibiu 
bagagens de cabine. Bagagens 
de mão estarão limitadas à 
notebook, bolsa, mala de 
mão ou itens de crianças de 
colo. Após cada voo, todas as 
aeronaves passarão por rigorosa 
desinfecção.

A Secretaria de Turismo de São Paulo, ABEOC Nacional e UBRAFE, estão realizando um 
levantamento de eventos como feiras, shows, fóruns, simpósios, congressos e convenções que 
sofreram alteração de datas ou foram cancelados. A listagem pode ser acessada clicando neste link:  
http://bit.ly/eventos_cancelados_adiados

Eventos relevantes 
adiados ou cancelados 
em São Paulo
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Casos de Covid-19 nos  
municipios turísticos  

paulistas

Atualização de casos

de Covid-19

As atividades turísticas nas Estâncias e 
Municípios de Interesse Turístico do Estado 
de São Paulo devem ser retomadas no 
segundo semestre. É o que estimam 69,4% 
das 146 cidades paulistas participantes 
da pesquisa realizada pelo Centro de 
Inteligência da Economia do Turismo, núcleo 
de estudos e pesquisas da Secretaria de 
Turismo do Estado de São Paulo.

Ainda, 45,1% dos representantes locais 
acreditam também que a retomada pode vir 
somente em 2021.

As pesquisas fazem parte de um amplo 
projeto de apoio aos destinos turísticos 
paulistas, que além das pesquisas inclui 
campanhas de conscientização, orientações 
ao crédito turístico e divulgação de boas 
práticas de enfrentamento da crise gerada 
pela Covid-19.• (continua na pág. 2)

A retomada das atividades turísticas em seu município acontecerá*:

*devido às incertezas dos cenários, questão permitiu múltiplas respostas
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Guia de prevenção sobre o Coronavírus: www.saopaulo.sp.gov.br/coronavirus/

Prefeituras 
mobilizadas
Mais de cem prefeitos 

e 80 secretários dos 210 
principais municípios 
turísticos do Estado de 
São Paulo participaram de 
reunião virtual organizada 
pela Secretaria de Turismo, 
com participação das 
pastas de Desenvolvimento 
Regional e Habitação. O 
encontro, realizado na 
terça-feira (14), teve dois 
objetivos: alinhar com os 
executivos municipais 
o fortalecimento das 
medidas de isolamento 
social e a identificação de 
boas práticas locais de 
enfretamento da Covid-19 
que possam ser replicadas. 

Foram basicamente três 
temas abordados: uma 
avaliação das dificuldades 
locais para o isolamento e 
outras providências, como 
acesso a equipamentos 
de proteção; as iniciativas 
positivas que vêm sendo 
implementadas em alguns 
municípios e que podem 
ser replicadas em outros; 
e os pleitos dos prefeitos 
e secretários que, agora, 
estão sendo avaliados pela 
Secretaria.  

Entre as iniciativas locais 
positivas mais comuns estão 
a produção de máscaras 
para doação, a distribuição 
de kits de alimentos 
para alunos das escolas 
municipais e a distribuição 
de material de limpeza 
pessoal para a população 
mais vulnerável.

Maioria dos destinos utilizou decretos 
para organizar as medidas restritivas 

• A pesquisa com os destinos 
turísticos paulistas ainda permitiu 
que os municípios relatassem em 
formato aberto quais foram os 
principais instrumentos utilizados 
para organizar e atender as 
medidas restritivas de circulação 
impostas pelo governo estadual. 

A nuvem de palavras (abaixo) 
mostra que os decretos municipais, 
determinando fechamentos 
de atrativos, cancelamentos 

A Secretaria de Turismo de Sâo Paulo, juntamente com a APRECESP e AMITESP, 
segue analisando a publicação de decretos municipais com medidas de prevenção do 
Covid-19. Dentre os levantamentos realizados, foram listados documentos de estâncias 
turísticas, municípios de interesse turístico e quatro outros municípios paulistas. Os 
levantamentos em detalhes estão disponíveis no painel elaborado pela SeturSP pelo link: 
https://bit.ly/setursp_analise_decretos_covid19

Relatos das Estâncias e Municípios de Interesse Turístico contribuem para o combate à Covid-19

Monitoramentos anterioresPrograma de Crédito Turístico - SP

As quase 23 mil empresas, de 13 ramos de atividade do turismo,  
que estão no Cadastur, receberam a cartilha do Programa de Crédito 
Turístico, criada pela Secretaria de Turismo do Estado. A ação visou 
apresentar as linhas de crédito disponíveis no Estado e facilitar o acesso. 
Segundo pesquisa do Sebrae, a maioria dos empresários não conhecem 
as linhas existentes. O programa foi lançado no ano passado em ação 
conjunta da Setur e da Desenvolve SP.

Documentos com os impactos 
no Brasil e no Estado de São 
Paulo, com estatísticas e 
recomendações para o setor de 
turismo:
bit.ly/setur_covid19

São Bernardo do Campo - Polo Eco Turístico Caminhos do Mar

Nuvem de palavras: principais ações dos destinos turísticos paulistas para enfrentamento da crise da Covid-19

Municípios 
Turísticos de São 
Paulo e a COVID-19

de eventos, acesso à praias, 
parques e áreas verdes e até 
proibição de circulação de 
ônibus e vans turísticas foram os 
instrumentos mais utilizados pelas 
adminsitrações locais.

Além disso, os destinos 
recorreram a campanhas para 
incentivo de empreendimentos 
e comércio local para venda de 
produtos por sistema eletrônico e 
entregas em domicílo. 

Nos relatos, as prefeituras 
reconhecem os impactos negativos 
da falta de visitação turística 
nas cidades, principalmente os 
destinos que têm o turismo como 
uma de suas principais atividades 
econômicas. Os municípios 
seguem monitorando os efeitos 
da crise nas atividades turísticas 
e atuando nas atividades de 
enfrentamento ao contágio por 
Coronavírus nos moradores das 
cidades.


