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Casos/óbitos em 
Estâncias

Brasil

Casos/óbitos em 
MITs*

Óbitos no Brasil

Estâncias com casosEstado de São Paulo

MITs* com casos
*Municípios de  Interesse Turístico

Óbitos em São Paulo

www.seade.gov.br/
coronavirus/ 
16:30 - 16/04/2020

plataforma.saude.gov.
br/novocoronavirus/ 
16:30 - 16/04/2020

IATA oferece  
cursos  
gratuitos 
online
A IATA esta oferecendo acesso 

gratuito a alguns de seus cursos 
online. Os treinamentos serão 
alocados por ordem de chegada 
e as inscrições e escolha de um 
dos cursos de e-learning que 
fazem parte deste programa. 
devem ser recebidas antes 
de 27 de abril de 2020. Mais 
informações em lnkd.in/eZs5k6j. 

A Secretaria de Turismo de São Paulo, ABEOC SP 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

Quinta-Feira, 16 de abril de 2020
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Casos de Covid-19 nos  
municipios turísticos  

paulistas

Atualização de casos

de Covid-19

A Organização Mundial do Turismo (OMT) 
divulgou um relatório sobre as restrições 
globais de viagens por conta da Covid-19. De 
acordo com a entidade, 209 destinos em todo 
o mundo adotaram algum tipo de restrição 
para o turismo.

Cerca de 90 destinos fecharam 
completamente suas fronteiras para turistas. 
Ainda, 44 países introduziram protocolos 
de proibição de viajantes de determinados 
países.

A proposta da OMT é que o monitoramento 
seja feito de forma periódica, para que os 
destinos e prestadores de serviços em 
turismo monitorem as futuras retomadas 
de atividades. Para acesso completo da 
publicação (em inglês), acesse o link bit.ly/
OMT_relatorio_restricoes_viagens.

Restrições de viagens em virtude da Covid-19 no mundo

fonte: OMT, 6 de abril de 2020

Fechamento total ou parcial de fronteiras
Suspensão de voos
Restrições gerais de viagens
Outras medidas restritivas
Nenhuma restrição



Guia de prevenção sobre o Coronavírus: www.saopaulo.sp.gov.br/coronavirus/

Abear: 
Aviação 
doméstica 
dará rápida 
resposta
A Tour House realizou uma 

live sobre o mercado aéreo 
e seus desdobramentos em 
virtude da crise da Covid-19, 
que contou com o presidente 
da Associação Brasileira 
das Empresas Aéreas 
(Abear), Eduardo Sanovicz, 
e o diretor da Delta para o 
Brasil, Fabio Camargo.

Segundo a Abear, até 
março o Brasil possuía 2,8 
mil voos diários, com uma 
redução de mais de 90% 
nos dias atuais. A malha 
essencial em operação 
conta com 170 voos para 
27 capitais e 19 cidades. No 
Estado de São Paulo, além 
da capital paulista, São José 
do Rio Preto e Campinas 
são atendidos

A Abear considera a 
sensação de segurança e 
conforto dos passageiros 
como fator fundamental pra 
a retomada das viagens, 
em princípio, voltadas aos 
turistas de negócios em 
destinos domésticos.

As viagens a lazer 
podem ter um horizonte 
de até seis meses para 
uma recuperação mais 
consistente.

FIPE: Retomada das receitas com 
turismo pode ocorrer em maio

Um estudo da Fundação 
Instituto de Pesquisas 
Econômicas (FIPE), 
encomendado pela Secretaria 
de Desenvolvimento Econômico, 
analisou os aspectos 
econômicos da Covid-19 sobre 
diversas atividades, dentre elas 
a cadeia produtiva do turismo. O 

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

São três cenários que apontam para para normalização da atividade somente no final de 2021

Monitoramentos anterioresPrograma de Crédito Turístico - SP

Há exatamente um mês era realizada a primeira live do Programa de 
Crédito Turístico. Desde então o sistema já recebeu o cadastro de 
1554 empresas, com a demanda de R$ 471,6 milhões. O grosso das 
solicitações, naturalmente, é para capital de giro, com 1513 pedidos. 
Ao longo desse primeiro mês de quarent progressiva, no entanto, a 
Secretaria de Turismo, a Desenvolve SP, os bancos parceiros e o Sebrae 
vem organizando novos encontros virtuais, de forma regionalizada, 
quando são apresentados os detalhes do Programa.

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

Municípios 
Turísticos de São 
Paulo e a COVID-19
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Base (sem COVID-19) Otimista Moderado Pessimista

fonte: Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, 2020

objetivo do estudo foi entender o 
impacto da pandemia nos gastos 
associados aos fluxos de turistas 
domésticos e internacionais nas 
seis regiões metropolitanas e 12 
regiões administrativas do estado.

Um dos principais pontos 
da pesquisa é a identificação 

de cenários de retomada da 
atividade. São três cenários que 
apontam para para normalização 
da atividade somente no final de 
2021.

A FIPE estima perdas de até R$ 
15,4 bilhões na cadeia do turismo 
paulista em 2020.

Evolução da receita com turismo doméstico: janeiro 2020/ dezembro 2021


