
A Secretaria de Turismo tomou a iniciativa de prorrogar, por 90 dias, 62 
convênios com 45 estâncias e Municípios de Interesse Turístico (MIT) 
para obras de infraestrutura no Estado de São Paulo que totalizam R$ 
85 milhões.

Assinados com o Departamento de Apoio ao Desenvolvimento dos 
Municípios Turísticos (Dadetur), os convênios terminariam a partir de 
21 de março, quando foi decretado o estado de calamidade pública da 
Covid-19.

Por causa da pandemia, no entanto, a redução das estruturas 
administrativas prejudicaria as prestações de contas pelos municípios, 
vistorias técnicas e emissão dos laudos e atestados de conclusão das 
obras.

Nas reuniões virtuais que a Secretaria tem feito com os prefeitos e 
secretários de Turismo de todas as 70 estâncias e 140 MITs do Estado, 
esta era uma das principais preocupações. O novo prazo de 90 dias será 
contado a partir de 21 de março. 

No retorno às atividades normais, após o fim do período de calamidade, 
os convênios serão aditados normalmente, sem nenhum prejuízo de 
continuidade das obras pelas prefeituras, mediante apresentação do 
plano de trabalho e demais documentos técnicos com adequações, além 
do novo cronograma físico e financeiro.

1.Águas da Prata 

2.Águas de Lindóia 

3.Águas de São Pedro 

4.Agudos 

5.Amparo 

6.Atibaia 

7.Avaré 

8.Barra Bonita 

9.Bofete 

10.Buritama 

11.Campos do Jordão 

12.Cananéia 

13.Cruzeiro 

14.Embu das Artes 

15.Guaratinguetá 

16.Guarujá 

17.Holambra 

18.Ibitinga 

19.Ibiúna 

20.Ilha Comprida 

21.Ilha Solteira 

22.Itanhaém 

23.Itapuí 

24.Itu 

25.Joanópolis 

26.Miguelópolis 

27.Nuporanga 

28.Orlândia 

29.Paranapanema 

30.Pardinho 

31.Pereira Barreto 

32.Perúíbe 

33.Poá 

34.Presidente Epitácio 

35.Salto 

36.Santa Branca 

37.Santa Rita do Passa Quatro 

38.Santo Antônio do Pinhal 

39.Santos 

40.São Bento do Sapucaí 

41.São José do Barreiro 

42.São Pedro 

43.São Simão 

44.São Vicente 

45.Tupâ 
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www.seade.gov.br/
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12:30 - 29/04/2020

plataforma.saude.gov.
br/novocoronavirus/ 
17:30 - 29/04/2020

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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Casos registrados de  
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turísticos paulistas

Atualização de casos 
registrados de Covid-19

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

Secretaria Estadual de Turismo prorroga convênios com 45 municípios



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

Ação de 
doação de 
alimentos

Agência CNM de Notícias 
– A Confederação Nacional 
de Municípios, o Serviço 
Brasileiro de Apoio às Micro 
e Pequenas Empresas 
(Sebrae), da Associação dos 
Membros dos Tribunais de 
Contas do Brasil (Atricon) 
e da Associação Nacional 
dos Membros do Ministério 
Público (Conamp) vão lançar 
a campanha “Municípios 
– prato cheio para o 
desenvolvimento”.  

O objetivo é criarnóis um 
fundo de combate à fome, 
financiado por diferentes 
organizações, para a 
distribuição de cestas básicas 
e outros itens emergenciais. 
A CNM, por exemplo, 
informou que irá aportar R$ 5 
milhões na iniciativa. A meta 
é arrecadar pelo menos R$ 
60 milhões e entregar 1,5 
milhão de cestas.  

As cestas serão 
distribuídas em municípios 
com até 50 mil habitantes. O 
projeto pretende beneficiar 
também o comércio local, 
já que os itens serão 
adquiridos diretamente de 
micro e pequenas empresas. 

A quantidade de cestas 
por município ainda será 
definida e um dos critérios 
que poderá ser considerado, 
além do limite de 50 mil 
habitantes, é o Índice de 
Desenvolvimento Humano 
– IDH. Para identificar as 
famílias a serem atendidas 
um dos caminhos é usar 
a estrutura de assistência 
social local. O Brasil tem 
4.902 municípios com menos 
de 50 mil habitantes.

O que muda na indústria dos 
restaurantes após a Covid-19

Uma pesquisa da Kinectic12 
Consulting em parceria com 
a Associação Internacional 
dos Provedores de Serviços 
de Alimentação (IFMA, sigla 
em inglês), traz orientações e 
perspectivas para o setor de 
restaurantes no que muitos já 
chamam de “o novo normal”.

A lista abaixo apresenta 
algumas das recomendações:

1. kits de refeições - receber 
um kit com os insumos e o 
passo-a-passo de como preparar 
a comida do seu restaurante 
favorito em casa é uma aposta 
de muitos restaurantes para o 
momento, que deve ser mantida 
no futuro.

Especialistas dão dicas de como será o futuro do atendimento aos clientes nos restaurantes

Monitoramentos anterioresPrograma de Crédito Turístico - SP

O Programa de Crédito Turístico será apresentado amanhã, 30, para 
o primeiro grupo de empresários que está sendo capacitado pelo 
programa Enfrente, do Sebrae. O tema será “Acesso ao Crédito 
Consciente”, com apresentação pela Setur-SP e InvestSP. O Enfrente 
foi criado exclusivamente para as empresas enfrentarem o momento 
de crise causado pela Covid-19. É composto de encontros coletivos 
remotos e ao vivo, ferramentas práticas e atendimentos individuais, por 
parte do time de especialistas do Sebrae.

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

2. Programa de assinatura - 
esta modalidade permite que o 
cliente receba, periodicamente, 
itens elaborados pelo 
restaurante, garantindo receitas 
antecipadas ao estabelecimento.

4. Zero contato - aplicativos 
para pedidos, pagamentos e 
estações de retirada garantem 
que não haja contato entre o 
cliente e entregador.

5. Autoatendimento - painéis 
e displays, que até então 
eram motivo de comodidade 
para realização de pedidos no 
restaurante, agora são motivo 
de segurança: devem ser 
higienizados regularmente ou, 
do contrário, removidos.

6. Relações de trabalho 
- comprometimento com 
os protocolos de limpeza 
serão papel principal dos 
colaboradores. No passado vir 
ao trabalho doente podia ser 
visto como demonstração de 
assiduidade. Hoje, será visto 
como irresponsabilidade.

7. Novo design - restaurantes 
modificarão completamente 
suas plantas, considerando a 
distância entre mesas, formação 
de filas e facilitação da limpeza 
dos ambientes.

Mais detalhes sobre as 
recomendações: www.kinetic12.
com/

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


