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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

Terça-Feira, 28 de abril de 2020

Edição 41

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/

Boas práticas no turismo

ONU estabelece roteiro para estimular a economia após a crise da Covid-19

Amadeus 
oferece 
cursos 
gratuitos
A Amadeus, empresa global de 

tecnologia provedora de serviços 
para a indústria da hospitalidade 
e turismo, está oferecendo 
cursos gratuítos para soluções 
em gerenciamento de eventos e 
serviços hoteleiros.

Os cursos serão oferecidos 
pela plataforma entre os dias 27 

de abril até 18 de maio.

Para mais informações, acesse 
www.amadeus-hospitality.com/
instructor-led-training-sessions/

Organização das Nações Unidas (ONU) lançou um documento com novas 
diretrizes para apoiar os países na recuperação social e econômica, criando 
uma nova economia e mais empregos depois da pandemia da COVID-19. 
São cinco eixos-chave, que colocam as comunidades no centro dos esforços de recuperação:

1. Proteger os serviços de saúde existentes e fortalecer a capacidade dos sistemas de saúde para 
responder à pandemia;

2. Ajudar as pessoas a lidar com as adversidades, com a proteção social e de serviços básicos;

3. Proteger empregos, apoiar pequenas e médias empresas e trabalhadores informais por meio de 
programas de recuperação econômica;

4. Orientar o aumento necessário de estímulos fiscais e financeiros para fazer com que as políticas 
macroeconômicas trabalhem para os mais vulneráveis e fortalecer as respostas multilaterais e 
regionais; e

5. Promover a coesão social e investir em sistemas de resiliência e resposta liderados pela 
comunidade.

Esses cinco fluxos são conectados por ações no sentido de atender à necessidade de 
sustentabilidade ambiental, para que os países tenham uma retomada e se “recuperem melhor”, 
mais bem preparados para enfrentar choques futuros, incluindo pandemias.

Documento completo em unsdg.un.org/



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

Tentando  
mapear os 
caminhos

Nesta quarta e quinta-
feira dois eventos virtuais 
(lives) tentarão responder 
“a pergunta do milhão” 
como vem sendo chamada 
a principal dúvida do 
momento: como será a 
retomada das atividades 
econômicas no mundo e, em 
particular, para as empresas 
do segmento de turismo no 
pós Covid-19?  
 
Na quarta-feira, das 18h 
às 19h30, o G-30, que 
reúne os empresários da 
Serra Gaúcha, receberá 
em sua 32ª reunião (virtual) 
o secretário de Turismo 
do Estado de São Paulo, 
Vinicius Lummertz. A reunião 
é restrita a convidados, que 
podem entrar em contato 
com Ana Franga: ana@
somos.rs.  
Já na quinta-feira, a partir 
das 10hs, o foco está mais 
no mercado hoteleiro. 

Organizada pelo Secovi-
SP,  os participantes, dos 
setores público e privado, 
tentarão também indicar 
possíveis caminhos para 
a retomada. Os planos 
das redes hoteleiras e, 
principalmente, a expectativa 
de prazo para a retomada 
estão na pauta. 

Podcast – Mais uma fonte 
de informação em tempos de 
encontros virtuais e imersão 
em tecnologia foi criada pela 
consultora Jeanine Pires, 
ex-presidente da Embratur. 
A Hub Turismo tem formato 
de podcast está disponível 
nas plataformas Spotifly e 
Google Podcasts.

FOHB: impactos da Covid-19 na hotelaria 
brasileira em março

O Fórum dos Operadores 
Hoteleiros do Brasil divulgou os 
resultados da ocupação hoteleira 
no Brasil em março de 2020. 

De forma geral, a hotelaria 
brasileira registrou queda na 
ocupação (-34,6%) e na receita 
por apartamento (-36,4%) em 

Resultados de março indicam queda de 42,9% na ocupação hoteleira em São Paulo

Monitoramentos anterioresPrograma de Crédito Turístico - SP

Meio bilhão de reais. Esse foi o total solicitado ao Programa de Crédito Turístico 
por 1807 empresas que se cadastraram nos últimos 40 dias – desde 17 de 
março. A maioria, 1760 cadastros, ou 97,4% do total, foi para capital de giro, o 
que demonstra a preocupação das empresas em fazer frente às suas despesas 
mais imediatas e correntes. Obras e Infraestrutura, com 22 propostas, aquisição 
de Bens e Equipamentos, com 25, completam o quadro. Quanto ao perfil dos 
solicitantes, 535 são MEI, 719 ME, 479 PME e 74 consideradas Grandes (dados 
atualizados até 23 de abril).

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

comparação ao mesmo período 
de 2019.

Dentre as principais cidades 
brasileiras, São Paulo (35,2% de 
ocupação em março) registrou a 
maior queda nos resultados em 
comparação com o ano anterior: 
decréscimo de 42,9%.

A receita por apartamentos na 
capital paulista foi de R$ 126,97 
em 2020. Em março de 2019, foi 
de R$ 203,04. 

O estudo completo está 
disponível em fohb.com.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

OCUPAÇÃO HOTELEIRA NAS PRINCIPAIS CIDADES BRASILEIRAS

fonte: FOHB, 2020

RECEITA POR APARTAMENTO NAS PRINCIPAIS CIDADES BRASILEIRAS


