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Atualizações de casos no Estado de São Paulo

904

Casos Confirmados
no Brasil

396

Casos confirmados
em São Paulo

9

Óbitos em São Paulo

http://plataforma.saude.gov.br/novocoronavirus/ - 18:03 - 20/03/2020 e Secretaria de Saúde de São Paulo

Encerramos mais uma semana de intensa atividade para a contenção do Covid-19, o novo coronavírus.
Além de estarmos em todas as atividades lideradas pelo Governador João Doria, a Secretaria Turismo
acelerou as providências de ordem prática, voltadas principalmente para diminuir os impactos econômicos
sobre o setor.
Resumo breve da semana: apresentamos na segunda-feira, dia 16, um documento com 26 pontos
identificados como importantes para o setor, preparado pela equipe da Secretaria durante o final de semana;
organizamos a primeira edição online, uma live, do Programa de Crédito Turístico, que até ontem, dia 19,
já havia recebido 454 propostas, totalizando R$ 199 milhões. Notem que não se trata de um anúncio de
iniciativa, mas sim a sua concretização. Identificada a gravidade da pandemia e as consequências sobre o
Turismo, nós adaptamos a estrutura do nosso Programa e, junto com a Desenvolve SP, nos colocamos à
disposição para auxiliar as empresas, em muitos casos pequenas e médias, com recursos para o fluxo de
caixa, o oxigênio que permite a sobrevivência até que cheguemos a um ponto mais seguro.
Também nos reunidos com os sindicatos de profissionais e patronais para costurar uma solução para a
manutenção dos empregos em um período em que não há o que fazer. Não havendo consumo, não há
produção e temos que buscar a solução possível para a manutenção dos empregos. E devemos ter a
consciência de que esta solução não será indolor.
Também recebemos as companhias aéreas que, como todos os segmentos, tiveram sua produção reduzida
ao mínimo. Além das questões financeiras e produtivas, vejam vocês, um dos problemas, a título de exemplo
da gravidade, é a identificação de locais para estacionar os aviões. Não vamos desanimar. Ninguém de nós
jamais viveu algo parecido com o enfrentado. E por isso nossas decisões devem ter esta mesma coragem
e disposição inéditas.
Vinicius Lummertz,
Secretário de Turismo do Estado de São Paulo

Impactos do COVID-19 no setor de eventos no mundo
A UFI, a Associação Global da Indústria de Exposições, divulgou números globais atualizados que refletem
o impacto que os adiamentos e cancelamentos de feiras estão causando para as empresas expositoras e
para a indústria de feiras em todo o mundo.
Com base nos dados da UFI, os pedidos que as empresas expositoras não garantirão, em todo o mundo,
somarão 134,2 bilhões de euros (144,9 bilhões de dólares) até o final do segundo trimestre de 2020. Esse é
um aumento de quase 5 vezes em relação ao número relatado na última semana (23 bilhões de euros), que
levou em consideração os cancelamentos até o final do trimestre atual.
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Medidas de prevenção ao COVID-19 nas cidades turísticas
O Centro de Inteligência da Economia do Turismo realizou um levantamento com os municípios turísticos
do Estado de São Paulo e elencou medidas adotadas por eles pra a prevenção do contágo pelo COVID-19
nas localidades:
- As cidades litorâneas da região da Baixada Santista e do Litoral Norte suspenderam autorização para
entrada e circulação de ônibus, micro ônibus e vans de turismo.
- Em especial na Baixada Santista colocam carro de som, guarda civil e faixas nas praias para conscientizar
as pessoas a ficarem em casa.
- No Litoral Norte dentre as ações estão fechamento de estacionamentos de praia, suspensão do comércio
ambulante, vídeos e ações de conscientização.
- Atrativos históricos e culturais de administração municipal estão sendo fechados em diversos municípios
do estado (museus, aquário, parques, centros culturais, igrejas etc.).
- Ilhabela publica decreto nº 8.029, de 18 de março de 2020, sobre a restrição de acesso ao município pelo
Sistema de Travessia Litorânea operada pela DERSA: só poderão acessar a ilha veículos de emergência,
veículos oficiais, veículos de serviços essenciais (como abastecimento e rede bancária), veículos com placa
de Ilhabela e São Sebastião, desde que sejam moradores ou trabalhadores.
- FRESP informou que todas as viagens de turismo para o estado de São Paulo foram suspensas ou
canceladas. Os fretamentos para eventos estão sendo cancelados em função do cancelamento ou adiamento
dos eventos.
- Segundo FRESP, os ônibus ainda em circulação são principalmente para transporte de funcionários de
empresas do grande ABC.
- Ônibus de turismo na cidade de São Paulo também estão suspensos (principalmente excursões de compras
para Brás, 25 de março, etc.).
- Conforme decreto 59.285, de 18 de março de 2020, da Prefeitura Municipal de São Paulo fica suspenso
atendimento presencial em estabelecimentos comerciais e o funcionamento de casas noturnas e outras
voltadas a realização de festas, eventos ou recepções. Exceções a farmácias, supermercados, padarias,
restaurantes, lanchonetes, postos de combustível, loja de venda de alimentação de animais e outros de
primeira necessidade.
- Cruzeiros marítimos do Porto de Santos foram cancelados, havendo somente desembarque de passageiros.
Em Ilhabela e Ubatuba já foi encerrada a temporada.
- Cananeia e Ilha Cumprida proibiram o acesso a ônibus de fretamento.
- As cidades do Vale do Ribeira, de uma forma geral, devem fechar o comércio na próxima semana. A
solução tem sido comercializar serviços via WhatsApp.
- Representantes do Vale do Ribeira recomendam a todo o trade turístico: pousadas, hotéis, agências
receptivas e guias de turismo remarquem as reservas e não aceitarem novas reservas nesse período de
março a maio.
- Redução de linhas e de frequências de ônibus intermunicipais pelas cidades de Apiaí e Iporanga, restrito
somente a uso para serviços essenciais como supermercados e bancos.
- No Circuito das Águas, nas cidades de Serra Negra, Monte Alegre do Sul, Lindóia, Águas de Lindóia e
Socorro inseriram barreiras nas entradas, permitindo acesso somente de moradores. As acomodações a
partir da saída de todos os hóspedes vão suspender suas atividades.
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- A Sociam, administradora de terminais rodovíários e o sindicato e empresas de ônibus fizeram um acordo
para a diminuição da frota em circulação com 30% menos, já implementado. As viações já estão em plano
de contingência para os trabalhadores, com trabalho Home Office a quem é possível. No atendimento ao
cliente, o trabalho é feito em cabines e bilheterias, o que ajuda no isolamento e prevenção.
A movimentação dos terminais rodoviários da Capital registram queda entre os dias 14 e 17 de Março:
Tietê: - 14%
Barra Funda: - 14,2%
Jabaquara: - 16,8%
- Entre os parques temáticos, todos os associados SINDEPAT estão fechados: Barretos Country, Hot Beach
Olímpia, Magic City, Wet`n Wild, Tauá Resort & Convention Atibaia, Novotel Itu Golf & Resorts, Parque da
Mônica, Kidzania, Playcenter Family, Bontur Bondinhos Aéreos de Aparecida/SP e Parque Capivari Campos
do Jordão.
- Os 102 Parques e Áreas Naturais Protegidas do Estado de São Paulo, assim como o Zoológico e o
ZooZafari, PETAR e Intervales no Vale do Ribeira, entre outros, serão fechados a partir de 20 de março, bem
como os 107 parques urbanos da cidade de São Paulo, incluindo o Parque do Ibirapuera serão fechados
também na mesma data.
Fontes: Pesquisas de fontes oficiais pelo CIET/SeturSP, 2020

Suspensão de voos em São Paulo
Suspensão de Voos internacionais - Através da portaria nº 126, de 19 de março de 2020, dos Ministros de
estado Chefe da Casa Civil da Presidência da República, da Justiça e Segurança Pública, da Infraestrutura
e da Saúde, restringe pelo prazo de 30 dias , a entrada no País, por via aérea, de estrangeiros provenientes
dos seguintes países: China,União Europeia, Islândia, Noruega, Suíça, Reino Unido Da Grã-Betanha e
Irlanda do Norte, Comunidade da Austrália, Japão, Malásia e República da Coréia. O transporte de Carga
Aérea está isento desta suspensão.
Suspensão de Voos internacionais - Através da portaria nº 125, de 19 de março de 2020, dos Ministros de
estado Chefe da Casa Civil da Presidência da República, da Justiça e Segurança Pública e da Saúde, fica
restringida , pelo prazo de quinze dias a entrada no País, por rodovias ou meios terrestres, de estrangeiros
oriundos dos países: Argentina, Bolívia, Colômbia, Guiana Francesa, Guiana Britânica, Paraguai, Peru e
Suriname. Venezuela já teve portaria restrita ao fechamento em 18 de março de 2020 e o Uruguai terá
uma portaria específica para tal feito. Vale lembrar que o transporte de cargas está fora desta portaria,
prosseguindo a circulação.
Fontes: Pesquisas de fontes oficiais pelo CIET/SeturSP, 2020
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Eventos relevantes cancelados ou adiados
A Secretaria de Turismo de São Paulo está 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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