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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

Quarta-Feira, 22 de abril de 2020

Planos de viagens após os anúncios de restrição realizados em abril

Edição 37

Casos registrados de  
Covid-19 nos municipios 

turísticos paulistas

Atualização de casos 
registrados de Covid-19

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

Planos para o dia 11 de maio

IATA: Confiança dos passageiros será crucial para a retomada das viagens aéras

Governo de 
São Paulo 
anuncia 
futura  
retomada
O Estado de São Paulo começa 

a planejar a retomada nos 
negócios a partir de 11 de maio 
com prioridade em três setores: 
comércio, turismo e economia 
criativa. As atividades destas 
áreas tiveram o maior impacto 

Um estudo da IATA - Associação Internacional 
de Transportes Aéreos - realizada em 11 países 
sugere que a maioria dos viajantes (47%) 
deve aguardar um ou dois meses para realizar 
viagens. As pesquisas foram feitas após os 
anúncios de medidas de restrição de viagens 
em mais de 95% dos países do mundo, segundo 
a Organização Mundial do Turismo.

Apenas  um pequeno grupo (4%) não tem 
planos re realizar viagens futuras. O que indica a 
propensão dos passageiros, ainda que de forma 
gradual, a retomar os deslocamentos aéreos.

A pesquisa foi realizada na Austrália, Canadá, 
Chile, França, Alemanha, Índia, Japão, 
Cingapura, Emirados Àrabes Unidos, Reino 
Unido e Estados Unidos. Cinco dos países 
mencionados acima estão entre os 20 mercados 
que mais emitem turistas internacionais ao 
Brasil com entrada pelo Estado de São Paulo. fonte: IATA, Abril de 2020

com a interrupção causada pela 
pandemia.

Os planos que serão 
detalhados futuramente e não 
serão implantados de forma 
homogênea, mas seguindo 
avaliação de dados científicos 
e de saúde. Serão criados três 
níveis de disseminação da 
Covid-19 para os municípios: 
vermelho, amarelo e verde. 
Os níveis irão balizar as 
autorizações de funcionamento. 

Mais detalhes do futuro plano 
em: www.saopaulo.sp.gov.br/
noticias-coronavirus/
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Guia de prevenção sobre o Coronavírus: www.saopaulo.sp.gov.br/coronavirus/

22 de abril, dia 
do agente de 
viagens
Não por acaso, 22 de 

abril marca o Dia do Agente 
de Viagens. É a data do 
descobrimento do Brasil e 
também o Dia da Terra. No nosso 
ramo, ninguém melhor para ser 
homenageado em meio a esta 
crise que os agentes de viagens. 
 
Seguimento em grande maioria 
formado por pequenas e médias 
empresas, os agentes de viagens 
foram duramente atingidos pela 
Covid-19. Todo o turismo foi, é 
fato, mas o agente, o operador, 
consolidam várias frentes 
comerciais com o seu trabalho. 
 
É pelo conhecimento desse 
profissional que milhões de 
pessoas descobriram o quão 
fascinante e bom é viajar. Os 
horizontes nacionais e do planeta 
são ampliados pelo contato com 
esses profissionais. Conselhos, 
recomendações e dicas que 
muitas vezes garantem o 
sucesso de uma viagem. 
 
Esse profissional também 
foi bastante castigado pelas 
mudanças que ocorreram 
no jeito de comprar 
viagens. E resistiram 
bravamente e sustentados 
por seu conhecimento e 
profissionalismo, apesar de 
todas as vozes em contrário. 
Vocês estão superando. Vocês 
superarão a Covid-19 e serão 
fundamentais para a retomada 
do Turismo. 

Parabéns pelo seu dia, 
agentes, operadores, OTAs, 
corporativos, de intercâmbio e 
diversas outras especialidades. 
Vocês merecem.

Estudo da FGV analisa os impactos da 
Covid-19 no setor de turismo

Agência Brasil - O Produto 
Interno Bruto (PIB) do setor de 
turismo, que em 2019 chegou 
a R$270,8 bilhões, deve cair 
para R$165,5 bilhões em 2020, 
indicando redução de 38,9% 
no faturamento. É o que indica 
o estudo “Impacto Econômico 
da covid-19 e Propostas para o 
Turismo Brasileiro”, elaborado 
pela FGV Projetos.

Segundo o levantamento, em 

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

O mercado de viagens é um dos mais afetados, pelo impacto direto na circulação de pessoas

Monitoramentos anterioresPrograma de Crédito Turístico - SP

A partir de hoje as entidades sem fins lucrativos poderão solicitar 
empréstimos no Programa de Crédito Turístico. A Desenvolve SP e a 
Caixa disponibilizaram linhas para estas organizações. Basta selecionar, 
no formulário disponível no site do Programa a opção correspondente 
no Campo “Porte da Empresa”. Alguns critérios são necessários, como 
possuir receita comprovada e apresentar garantias reais. Não será 
possível usar Fundo Garantidor. Os bancos verificarão o estatuto de 
cada entidade, entre elas associações e sindicatos.

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

2021, os ganhos com o turismo 
devem alcançar R$259,4 bilhões, 
valor 4,2% inferior ao patamar 
de 2019. A perda total do setor 
turístico brasileiro será de R$ 
116,7 bilhões no biênio 2020-
2021. Para cobrir essa lacuna, 
será necessário que o setor 
cresça em média 16,95% ao ano 
em 2022 e em 2023.

O mercado de viagens é um 
dos setores mais afetados, pois 

as medidas de contenção do 
contágio pela covid-19 impactam 
diretamente sua dinâmica 
econômica. Segundo análise do 
PewResearch Center, hoje, 93% 
da população mundial vivem em 
países que adotaram algum tipo 
de medida de restrição de viagem.

Íntegra do estudo: fgvprojetos.
fgv.br/artigos/impacto-economico-
do-covid-19-propostas-para-o-
turismo-brasileiro-abril-2020 . 
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