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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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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

Eventos: um olhar para o segundo semestre e 2021

WTM lança 
Global 
Hub para 
conectar o 
mercado
A WTM lançou a plataforma 

online Global Hub, com o 
objetivo conectar e atualizar 
os profissionais de Turismo. O 
principal objetivo é preparar o 
mercado para a recuperação. 
Além de artigos e orientações 
sobre os impactos da pandemia 

nas atividades, o site traz 
portfólios de expositores 
e destinos mundiais. Dois 
dos destaques são as 
recomendações e precauções 
para o segmento de hotéis e 
a importância da valorização 
das comunidades locais.  

Acesse hub.wtm.com/pt/home-
portuguese/ 

O Visite São Paulo, que trabalha pela captação de eventos para 
as cidades paulistas, divulgou um panorama para 2020 e 2021, 
analisando os impactos da Covid-19.

Segundo a entidade, que computou 462 eventos no calendário de 
2020, 18% foram realizados entre janeiro e a primeira quinzena de 
março; 39% são eventos já programados para o segundo semestre, 
acrescidos de mais 17% que foram adiados para o período de julho 
a dezembro. Ainda, 23% estão inativos sem data confirmada e 3% 
acontecerão somente em 2021.

Também para 2021, estão relacionados 43 eventos, sendo 65% 
internacionais e 33% nacionais. Ainda, 2% são eventos regionais. 

Mesmo com as restrições para realização de eventos em todo o 
mundo, os mesmos seguem em prospecção pelo Visite. São 11 
eventos nacionais de diversos segmentos, que totalizam um impacto 
estimado na economia local de R$ 12,4 milhões somente em gastos 
de turistas. Já entre os eventos internacionais são 21 datas que pode 
representar mais de R$ 36 milhões em receita turística.

Mais detalhes sobre o estudo em www.visitesaopaulo.com
Stand da Setur SP na FITUR, Madri, em janeiro de 2020.



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

Gigante no 
mundo físico, 
feira chinesa 
será online

Considerada a maior feira 
multisetorial do mundo, a 
Canton Fair é realizada 
desde a década de 50 e, 
pela primeira vez, será 
completamente online – de 
15 a 24 de junho de 2020, 
funcionando por 24 horas 
nesse período. Um grande 
teste para o mercado.  

Serão 25 mil expositores 
chineses e 400 expositores 
de 30 países – sendo 50 
áreas de exposição divididas 
em 16 categorias de 
produtos, como: eletrônicos 
e eletrodomésticos, 
iluminação, veículos e 
acessórios, ferramentas 
de hardware, máquinas, 
materiais de construção, 
produtos químicos, energia, 
bens de consumo diários, 
presentes, têxtil e vestuário, 
calçados, decoração 
de casa, produtos para 
escritório, mas e lazer, 
alimentos, medicamentos e 
assistência médica. 

Os produtos estarão 
em estandes virtuais que 
os mostrarão de forma 
multidimensional utilizando 
fotos, vídeos, 3D, VR e 
outros formatos. Tudo em 
detalhes para que haja 
clareza nas negociações.

Campanha ajuda famílias impactadas 
pela crise no Petar

As medidas de isolamento 
incluíram o fechamento dos 
parques estaduais para impedir 
propagação da Covid-19 nas 
áreas de preservação. Houve 
impacto na fonte de renda 
daqueles que dependem, direta 
ou indiretamente, das atividades 
turísticas nestas Unidades.

São monitores ambientais, 
trabalhadores terceirizados de 
restaurantes e pousadas, e 
fornecedores de serviços diversos 

Alto Ribeira é uma das regiões turísticas que sofreram com  o fechamento dos Parques Estaduais

Monitoramentos anterioresPrograma de Crédito Turístico - SP

Reforço no crédito. O Senado aprovou o programa es¬pecial de crédito para 
micro e pequenas empresas, no valor de R$ 15,9 bilhões, e criou o Programa 
Na¬cional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte 
(Pronampe), que oferece crédito mais acessível. Depois de sancionado pela 
Presidência da República, o programa atenderá as micro com faturamento 
bruto anual de até R$ 360 mil, e as pequenas, com faturamento anual de até 
R$ 4,8 milhões. Essa aprovação é importante já que o Pronampe é um fundo 
garantidor, fundamental para dar lastro aos empréstimos para capital de giro.

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

que estão afastados ou perderam 
seu sustento no momento.

Pensando nisso, a Equipe de 
Apoio à Comunidade do Bairro 
da Serra, região do Parque 
Estadual do Alto do Ribeira 
(Petar), uma das mais belas e 
preservadas regiões de Mata 
Atlântica do Estado de São 
Paulo, realizou um levantamento 
preliminar e verificou que 
aproximadamente 30 famílias 
necessitam de itens básicos 

de higiene e alimentação. 

Com este levantamento, o 
grupo lançou uma plataforma 
de doação de recursos para 
a compra e distribuição de 
insumos às famílias. O comércio 
local foi prestigiado com as 
compras, impulsionando 
a economia da região. 

Acesse www.petaronline.
com.br/tag/covid19/ para mais 
informações sobre as doações.

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

Entrega de cestas básicas na região de Iporanga.


