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

Boas práticas no turismo

Olímpia 
reinventa 
Festival do 
Folclore
A Estância Turística de Olímpia 

realiza anualmente o Festival do 
Folclore, considerado um dos 
maiores encontros da cultura 
popular brasileira.

A capital nacional do folclore 
realizará a próxima edição do 
evento entre os dias 08 e 16 de 

agosto, e enfrenta um grande 
desafio com a adequação para o 
formato digital.

Para isso, está em estudo a 
mudança do local, levando as 
atividades presenciais para a Praça 
da Matriz, ao invés do Recinto, 
uma vez que será um evento de 
pequeno porte físico, focando na 
expansão do alcance de público.

IBGE: dados de março confirmam queda de 30% na atividade
Em março de 2020 o Brasil teve uma retração de 30% no índice de atividades turísticas na comparação 
com fevereiro. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), foi a maior queda 
desde janeiro de 2011 quando teve início a medição, resultado atribuído ao avanço da Covid-19. 

O recorte do turismo faz parte da Pesquisa Mensal de Serviços. O “Índice de Atividades Turísticas” 
é feito com base em 12 unidades da Federação: Ceará, Pernambuco, Bahia, Minas Gerais, Espírito 
Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Goiás e Distrito Federal. 
Em São Paulo a queda foi de 28,8%. O menor índice negativo ocorreu no Espírito Santo, com - 24,8%, 
e o maior no Rio de Janeiro, com - 36,6%. 

Na comparação março/20 com março/19 os resultados são parecidos, com queda média nacional de 
28,2%, a mesma de São Paulo, sendo a menor queda no Paraná (-26,2%) e a maior no Distrito Federal 
(-36,6%). Segundo o IBGE, esse resultado interrompe “seis taxas positivas seguidas, pressionado, 
principalmente, pela queda de receita de restaurantes, hotéis, e transporte aéreo e rodoviário coletivo 
de passageiros. Em sentido oposto, o segmento de locação de automóveis apontou a principal 
contribuição positiva sobre a atividade turística”. 

No acumulado do primeiro trimestre a retração nacional ficou em 6,2% - comparado ao mesmo 
período de 2019. Esse resultado é “pressionado, sobretudo, pelos ramos de restaurantes, hotéis, 
transporte rodoviário coletivo de passageiros e catering, bufê e outros serviços de comida preparada. 
Em sentido oposto, o principal impacto positivo ficou com o segmento de locação de automóveis”. 
Regionalmente, todos os doze locais investigados registraram taxas negativas, com destaque para 
São Paulo (-7,9%), seguido por Minas Gerais (-8,5%), Ceará (-9,4%), Rio Grande do Sul (-10,1%), 
Espírito Santo (-12,7%) e Distrito Federal (-15,3%).



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

Aéreas 
Latinas: queda 
e plano de 
retorno

A Associação Latino-americana 
e do Caribe de Transporte Aéreo 
(Alta) divulgou a queda de 17,5% 
no trafego de passageiros na 
região em março – desde 2016 é o 
primeiro registro mensal negativo. 
No acumulado do primeiro 
trimestre a queda foi de 5,4%, na 
comparação com igual período de 
2019. 

A queda no volume internacional 
de passageiros foi ainda maior: 
27% em março, sendo que 
Colômbia, Peru, Panamá, Equador 
e Argentina operaram com até 
95% menos passageiros na 
última semana de março, ante 
a mesma de 2019. “Aviação e 
turismo tem um papel fundamental 
na recuperação econômico dos 
países. Estamos trabalhando em 
um plano de reativação, ajustado à 
nova realidade, na qual predomina 
o distanciamento social, altos níveis 
de segurança em saúde e proteção 
de passageiros e funcionários”, 
disse Luis Felipe de Oliveira, diretor 
executivo da Alta. 

Doméstico - A Alta divulgou 
também os resultados de algumas 
das principais rotas domésticas. 
Congonhas – Santos Dumont, por 
exemplo, caiu 14,33% (março/20 
x março/19), Brasília-Congonhas 
menos 28% e Guarulhos-Porto 
Alegre menos 11,1%.A maior 
queda de rotas domésticas na 
região foi entre Cuzco e Lima, no 
Peru, com menos 39,8%.

Secretaria de Turismo entrega projeto das Rotas 
Cênicas do Vale do Ribeira

A Secretaria de Turismo do Estado de 
São Paulo entregou nesta quinta-feira (14) 
à Secretaria de Logística e Transportes 
o caderno técnico com o projeto de 
rotas cênicas para as estradas do Vale 
do Ribeira. Anunciada em março pelo 
Governador João Doria, a iniciativa prevê 
uma série de intervenções em rodovias 
paulistas para valorizar mais a experiência 
do viajante – skywalks (passarelas 
elevadas), paradouros, mirantes e postos 
de informações. 

A Secretaria de Logística e Transportes vai 
incorporar a projeto ao edital de recuperação 
das estradas do Vale do Ribeira, que devem 
receber R$ 200 milhões em investimentos, 
incluindo as adequações necessárias para 
viabilizar as rotas cênicas.

As próximas regiões previstas para receber 
este tipo de rotas são Mantiqueira, Circuito 
das Águas e Litoral Norte. 

A apresentação da proposta desenvolvida 
pela Secretaria de Turismo foi feita 
na manhã de hoje (14) durante uma 
conferência online com mais de 70 pessoas, 
incluindo as equipes técnicas de quatro 
secretarias de Estado (Turismo, Logística e 
Transportes, Meio Ambiente e Infraestrutura 
e Desenvolvimento Regional), além de 
prefeitos, secretários e integrantes do 
Consórcio Intermunicipal do Vale do Ribeira.

Mantiqueira, Circuito das Águas e Litoral Norte serão as próximas

Monitoramentos anterioresCovid-19: monitoramento de cidades turísticas

Analândia, Campos Novos Paulista, Monte Alegre do Sul, 
Nuporanga, Paraguaçu Paulista, São Bento do Sapucaí e São 
José do Barreiro são as únicas estâncias turísticas do Estado 
que não registraram casos da Covid-19, de acordo com a 
Secretaria da Saúde/Seade. São Paulo tem 70 estâncias. 
Já entre os 140 municípios de interesse turístico (MITs) há 
registro de casos em 99 – com forte crescimento nos últimos 
dias, o que reforça a importância do isolamento social e de 
medidas que diminuam o contágio.

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


