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

Boas práticas nos municípios turísticos

Ilha Comprida: 
confecção 
de máscaras 
para 
população
Com auxílio de mais de 50 

voluntários em suas casas e 
grupos de artesãos, o Fundo 
Social de Solidariedade (FSS) 
confecciona e doa máscaras à 
população em sua sede na Av. 
São Paulo, 125, no balneário 

Adriana, de segunda a sexta, das 
8 às 12 h e das 13h30 às 17h.

O projeto é desenvolvido pelo 
Centro de Convivência da Melhor 
Idade (CCMI), artesãos do 
NUPS, UBIC - Viaréggio, Ateliê 
Meninas de Pedrinhas, Artesãs 
Mãos que Criam - Boqueirão Sul 
e costureiras e artesãs do Fundo 
Social. Mais informações em 
ilhacomprida.sp.gov.br.

Abracorp: mercado corporativo analisa impactos da Covid-19 

A Associação Brasileira de Agências de Viagens Corporativas (Abracorp) 
divulgou os resultados do setor para o mês de abril.

O setor teve um impacto de -91,99% para todas as atividades monitoradas 
pela entidade, em comparação a abril de 2019.

A retração para cada uma das atividades demonstra o grande impacto da 
Covid-19 a um dos principais segmentos de viagens do Estado de São 
Paulo (somente para a capital paulista, o segmento corporativo representa 
46,7% do total de viajantes*): vendas relacionadas aos modais de 
transporte como aéreo, aquaviário, rodoviário e ferroviário caíram mais de 
81%, enquanto a hotelaria teve variação negativa acima de 78%.

Um dos serviços que devem continuar em queda, mesmo após o fim das 
restrições de viagens implantadas em quase todos os destinos turísticos 
do mundo é o de “emissão de vistos” (atualmente em -74,5%): pesquisas 
e estimativas de diversas entidades apontam para o maior interesse dos 
turistas em destinos domésticos e próximos ao local de residencia no 
período imediato ao pós-pandemia.

Os dados da Abracorp podem ser acessados em www.abracorp.org.br/bi/.

*Observatório de Turismo e Eventos da SPturis.



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

Pesquisa sobre 
turismo e 
Covid-19

Catraca Livre - O setor 
de turismo é um dos mais 
afetados pela pandemia do 
novo coronavírus (covid-19).
Na média mundial, o setor 
contribui com um pouco mais 
de 10% do PIB, enquanto no 
Brasil o índice está por volta 
de 8%.

O potencial de crescimento 
do turismo no Brasil, um país 
continental e com inúmeros 
atrativos, é algo sobre o 
qual se fala e se busca há 
muito tempo. Entender como 
a pandemia está afetando 
o setor e como deve ser o 
comportamento de pessoas e 
empresas daqui para a frente 
é fundamental para tentar 
atingir esse objetivo.

O Catraca Livre, um site de 
notícias, e a Interamerican 
Network, agência de 
comunicação e representação 
especializada em turismo na 
América Latina, se juntaram 
para produzir uma pesquisa 
cujos resultados pretendem 
apontar caminhos seguros 
e confiáveis para que as 
empresas e as pessoas 
possam se preparar para a 
volta das viagens. 

Os interessados em 
responde pode acessar a 
pesquisa em bit.ly/pesquisa_
catraca_livre_turismo até o 
dia 15 de junho.

OMT: Restrições começam a diminuir, momento 
ainda exige cautela

O mundo está se abrindo lentamente. É o que indica uma nova pesquisa da Organização Mundial de 
Turismo (OMT), com destinos que facilitam cautelosamente as restrições de viagem introduzidas em 
resposta à Covid-19. 

Enquanto isso, a agência especializada das Nações Unidas lança suas diretrizes globais para a 
reabertura do setor. No momento, 3% de todos os destinos globais adotaram medidas para diminuir as 
restrições de viagens.

A OMT tem monitorado a resposta global à Covid-19 desde o início da pandemia. A quarta edição do 
seu relatório restrições de viagens analisou novamente as medidas de 217 destinos em todo o mundo a 
partir de 18 de maio de 2020. A pesquisa mostra que sete destinos facilitaram as restrições de viagens 
para o turismo internacional. Ao mesmo tempo, vários outros destinos estão envolvidos em discussões 
significativas sobre a reabertura de fronteiras.

O relatório também observa que 100% de todos os destinos em todo o mundo continuam a ter alguma 
forma de restrição de viagem. Além disso, em 18 de maio, 75% continuavam com as fronteiras 
completamente fechadas para o turismo internacional. Em 37% de todos os casos, as restrições de 
viagens estão em vigor há 10 semanas, enquanto 24% dos destinos globais têm restrições em vigor há 
14 semanas ou mais.

Mais detalhes sobre a pesquisa em www.unwto.org/news/covid-19-restrictions-on-tourism-travel.

Atualização da Organização Mundial do Turismo aponta para retomada das atividades

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

Monitoramentos anteriores

Para ver todos os informes 
diários sobre os impactos 
no Brasil e no Estado de 
São Paulo, com estatísticas 
e recomendações, acesse: 
www.turismo.sp.gov.br

Fechamento completo de fronteiras

Fechamento parcial de fronteiras

Fechamentos específicos para alguns países

Suspensão de voos

Outras medidas


