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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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em São Paulo
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Turismo de “segunda residência” cresce em São Paulo

Pesquisa inédita feita pelo Centro de Inteligência da 
Economia do Turismo, da Secretaria do Estado, revela um 
outro lado das viagens em tempos de Covid-19. Enquanto 
o movimento de turistas caiu de forma generalizada, com 
queda de 52% em média, chegando a zerar em alguns 
destinos, aumentou o número de visitantes de “segunda 
residência”: pessoas que viajam para alguma região 
onde têm outro imóvel, com salto médio de 40,2%. São 
moradores, por exemplo, da capital ou de outras cidades, 
que viajam para chácaras, sítios ou casas e apartamentos 
em regiões urbanas de outros municípios.

A pesquisa foi feita em mais de 80 municípios. As regiões 
que registram os maiores aumentos turistas de segunda 
residência foram as de Campinas (que inclui Águas de 
Lindoia, Serra Negra, Itatiba, Vinhedo, Valinhos, Jundiaí, 
Socorro, Holambra e Monte Alegre do Sul), Sorocaba (Cotia, 
Tatuí, Araçoiaba da Serra, São Roque, Ibiúna e Piedade) e 
Rio Grande, no extremo noroeste do Estado, com destaque 
para Ilha Solteira, Pereira Barreto, Santa Fé do Sul, Rubinéia, 
Santa Clara do Oeste, Indiaporã e Mira Estrela. 

Em Campinas, o crescimento desse tipo de turismo foi 
de 72,9%, com queda de 44% na atividade de turismo 
tradicional. Em Sorocaba, houve aumento de 42,9% no 
volume de “turistas moradores” e diminuição de 71,4% 
na movimentação de hotéis e pousadas. Já a região 
chamada Rio Grande teve incremento de 44,4% e perda 
de 33,3%, respectivamente, em segunda residência e 
turismo tradicional. 

Outro destino que se destacou foi a Serra da Mantiqueira, 
com aumento de 33,3% no movimento de segunda 
residência e perda superior a 50% no movimento do 
chamado turismo tradicional. A pesquisa do CIET foi feita 
entre os dias 4 e 10 de maio.

São Paulo: Regiões com movimento de segunda residência

Fonte: CIET, 2020
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Reforma 
da pista de 
Congonhas

Em 21 de maio será 
conhecida a vencedora da 
licitação para as obras de 
recuperação da pista principal 
do Aeroporto de Congonhas. O 
prazo total do contrato será de 
90 dias, a partir da emissão da 
ordem de serviço, e as obras 
devem ser realizadas em no 
máximo 30 dias.  
A pista principal, que ficará 
fechada, tem 1940 metros de 
comprimento por 45 de largura.

O fechamento é necessário 
devido à complexidade das 
obras, explica a Infraero, 
que administra o aeroporto. 
Será aplicada uma camada 
porosa de atrito (CPA), 
que não permite emendas; 
esta tecnologia melhora a 
performance e a segurança 
das aeronaves, principalmente 
nos dias de chuva – propicia 
melhor escoamento da água. 
Em períodos de operação 
normal seria quase impossível 
realizar essa obra. 

Com a diminuição das 
atividades pela Covid-19 
o momento é mais do que 
adequado. Durante as obras 
será utilizada a pista auxiliar, 
com todas as normas de 
segurança preservadas. 
Funcionarão também os 
serviços paralelos, como 
lojas, estacionamento e 
restaurantes.

Segundo a Infraero, a 
obras acontecerão no regime 
24x7 – ou seja, todos os 
dias, 24 horas por dia – 
justamente para a garantia 
do cumprimento do prazo de 
30 dias. A pista principal de 
Congonhas é para aeronaves 
de categoria 4C, como Boeing 
737-800, Airbus A320 e 
Embraer E195.

OMT: turismo permanece interrompido em 
todo o mundo por conta da pandemia 

Desde o início da crise, a agência especializada das Nações Unidas para o turismo acompanha as 
respostas à pandemia. Esta pesquisa mais recente mostra que, enquanto as discussões sobre possíveis 
primeiras medidas para suspender as restrições estão em andamento, 100% dos destinos em todo o 
mundo ainda têm restrições de viagem relacionadas ao COVID-19 para turistas internacionais.

Dos 217 destinos em todo o mundo, 156 (72%) interromperam o turismo internacional de acordo 
com os dados coletados em 27 de abril de 2020. Em 25% dos destinos, existem restrições desde 
fevereiro, enquanto em 40% dos destinos, foram introduzidas restrições há pelo menos dois meses. 
Mais importante ainda, a pesquisa também descobriu que nenhum destino até agora retirou ou facilitou 
as restrições de viagem.

Dividindo a pesquisa por região, a OMT descobriu que 83% dos destinos na Europa introduziram o 
fechamento completo de fronteiras para o turismo internacional. Nas Américas, essa proporção é de 
80%, na Ásia e no Pacífico é de 70%, no Oriente Médio é de 62% e na África é de 57%.

A OMT atualizou os dados dos paineis de indicadores sobre turismo no mundo. Os dados de janeiro a 
março já podem ser acessados em unwto.org/international-tourism-and-covid-19

Novos dados divulgados pela entidade máxima do turismo

Monitoramentos anterioresPrograma de Crédito Turístico - SP

Dois bilhões de reais. Este é o valor disponibilizado ao mercado pelo Sindicato 
das Sociedades de Fomento Mercantil Factoring de São Paulo (SINFAC SP), 
parceiro do Programa de Crédito Turístico do Estado de São Paulo, que já 
começou a receber os formulários das empresas de turismo. Os formulários são 
disponibilizados às empresas Simples de crédito, factoring e securitizadoras. 
Lembrando que também é possível a antecipação de recebíveis. O PCT é uma 
iniciativa da Secretaria de Turismo do Estado e da Desenvolve SP.

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

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


