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

Boas práticas de turismo

Plano São Paulo: Setur reúne trade para alinhar a retomada

São  
Francisco 
Xavier cria 
voucher com 
descontos 
Como forma de auxiliar as 

famílias de comerciantes, um 
grupo de empresários de São 
Francisco Xavier, distrito de 
São José dos Campos, criou 
o  programa de ‘Voucher Sócio 
Econômico’. Os interessados 

terão desconto de até 20% e 
podem adquirir o voucher do 
estabelecimento que preferirem 
para usar após a crise gerada 
pelo coronavírus. 

Há opções de pousadas, 
restaurantes, lojas, entre outros. 
Parte da renda será destinada 
ao fundo de assistência. Há 
também a opção do voucher 
de R$ 60, ao custo de R$ 50: o 
estabelecimento recebe R$ 42 
e o fundo de assistência recebe 
R$ 8.

Mais detalhes em vouchersfx.
wixsite.com/socioeconomico

Com mais de noventa participantes, entre eles todas as entidades 
do setor e alguns prefeitos do interior paulista, a Secretaria de 
Turismo realizou hoje a primeira grande reunião de mobilização 
do Plano São Paulo, apresentado ontem pelo Governador João 
Doria.  Participaram os secretários Vinicius Lummertz, do Turismo, 
Gustavo Junqueira, da Agricultura e Abastecimento, e Júlio 
Serson, das Relações Internacionais. O Plano São Paulo trata dos 
possíveis protocolos para a retomada das atividades econômicas. 

Primeiro a falar, Serson lembrou das orientações para a busca, 
junto com o setor privado, de baixo para cima, do caminho para 
a retomada das atividades econômicas, mas considerando, 
principalmente, as orientações da equipe de Saúde. 

Gustavo Junqueira lembrou da oportunidade de trazer uma visão mais humana que econômica para o momento, também como 
forma de colaborar para a preservação da saúde das pessoas. E destacou a importância de, até o dia 28, haver uma proposta 
de protocolo de retomada para o turismo.

Vinicius Lummertz, do Turismo, apresentou a estrutura do Plano São Paulo, apelando para que as propostas do setor tenham 
racionalidade visando a sua aplicação. Lembrou na natureza transversal do segmento, que impacta e é impactado pelos outros 
setores econômicos. Nesta sexta-feira, 24, as entidades receberão o primeiro formulário e participarão de entrevistas para a 
organização de suas contribuições e expectativas.



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

Turismo antes 
da Covid-19: 
São Paulo 
registra maior 
crescimento do 
País em fevereiro
A Pesquisa Mensal de 

Serviços (PMS), do Instituto 
Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE), que 
inclui os estudos mensais 
de volume de atividades 
turísticas no Brasil, mostra 
que a atividade cresceu 2,8% 
entre os meses de fevereiro 
de 2019 e de 2020. No Estado 
de São Paulo, as atividades 
turísticas cresceram 3,6% no 
mesmo período. Foi o maior 
crescimento entre todas as 
Unidades da Federação 
contempladas com o estudo.

O índice de receitas 
turísticas cresceu 8% no 
Brasil para o mesmo período; 
em São Paulo, o aumento foi 
de 10,1%.

Este período de estudo 
antecede as medidas 
restritivas implantadas pelos 
governos em virtude da 
Covid-19 e o impacto da 
pandemia nas atividades 
turísticas segue como objeto 
dos futuros estudos do 
Instituto.

Sebrae divulga estudo sobre o 
comportamento dos viajantes

O Sebrae divulgou um 
estudo sobre as mudanças de 
comportamento que poderão ser 
vivenciadas pelos viajantes no 
pós pandemia. 

A Covid-19 é tratada 
como “divisora de águas”. 
Os temas abordados são um 
ponto de partida para definição 
de estratégias para a futura 
retomada das atividades 
turísticas:

Mudanças de comportamento incluem foco na segurança, saúde e hiperconexão dos viajantes

Monitoramentos anterioresPrograma de Crédito Turístico - SP

Nesta sexta-feira, 24, às 15hs, a Secretaria de Turismo, a Desenvolve 
SP, o Sebrae-SP e o Consórcio Litoral Norte farão a live com foco 
nos empresários de Bertioga, São Sebastião, Ilhabela, Caraguatatuba 
e Ubatuba. O Sebrae-SP abordará a retomada do Turismo, a Setur 
apresentará os detalhes do Programa de Crédito, a Desenvolve SP 
detalhará os produtos disponíveis, assim como o Banco do Povo e a 
Caixa Econômica Federal. No final, serão respondidas as dúvidas dos 
participantes. Inscrições: sympla.com.br

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

Saúde e confiança:  a sensação 
de segurança dos viajantes dará a 
tônica dos movimentos turísticos. 
Destinos com menos aglomeração 
tendem a ganhar força.

Família: o período de isolamento 
trará um interesse em passar 
tempo com familiares e amigos

Hiperconexão: o consumo 
digital sai fortalecido da 
pandemia. O foco na divulgação 

de produtos em redes sociais e 
na internet é primordial.

Humanização: a pandemia 
trouxe maior preocupação com 
as pessoas. Destinos e produtos 
focados as experiências e 
jornada no cliente saem na 
frente.

O estudo completo está 
disponível em  www.panrotas.com.
br/noticias/coronavirus/estudos

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

Municípios 
Turísticos de São 
Paulo e a COVID-19

São João da Boa Vista - São Paulo


