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Atualizações de casos no Estado de São Paulo

4.256

Casos Confirmados
no Brasil

1.451

Casos confirmados
em São Paulo

98

Óbitos em São Paulo

http://plataforma.saude.gov.br/novocoronavirus/ -16:32 - 28/03/2020 e Secretaria de Saúde de São Paulo

Assuntos relevantes para turismo e eventos
- O Grupo LATAM Airlines e suas subsidiárias anunciam, que, devido a restrições de viagens determinadas
pelas autoridades e menor demanda após a pandemia do novo coronavírus, suspenderá temporariamente
rotas internacionais adicionais até 30 de abril.
Todos os passageiros com voos cancelados não precisam tomar nenhuma ação imediata, de acordo com
a companhia. O valor do bilhete será automaticamente mantido como crédito para futuras viagens, ou o
passageiro poderá reagendar a data do seu voo, sem nenhum custo, até 31 de dezembro deste ano.
As rotas internacionais que o Grupo LATAM continuará a operar, com frequências limitadas, serão:
• Santiago e São Paulo.
• São Paulo para Miami e Nova York
• Santiago para Miami e Los Angeles
- Fechados por conta da pandemia do novo coronavírus, alguns dos principais museus do mundo liberaram
as visitas – virtuais, claro. Na lista estão o Louvre, que abriga obras como Monalisa, o Museu do Prado, na
Espanha, o Metropolitano (Nova York) e o MIS, em São Paulo.
Para visitar o acertvo do MIS, acesse o link: https://mis-sp.org.br/acervo

Monitoramento de Buscas - Google Trends
Fonte: Google Trends / Centro de Inteligência e Economia do Turismo – CIET/Setur

O Centro de Inteligência da Economia do Turismo (CIET), da Secretaria de Turismo do Estado de
São Paulo, fez um monitoramento das buscas no Brasil, utilizando a ferramenta Google Trends,
sobre os assuntos relacionados aos temas Turismo e Eventos em São Paulo.
Principais resultados:
• De 22 a 28 de março, o termo livre “turismo em São Paulo” permaneceu instável em relação à
popularidade de buscas com picos de interesse nos dias 26 (+100%) e 27 (+80%). Os principais
subtemas relacionados ao volume de buscas maior nos referidos dias são relacionados ao câmbio
do dólar e a buscas sobre viagens de ônibus pelo estado.
• De forma geral, os principais assuntos relacionados às buscas pelo tema são “desenvolvimento
econômico”, “economia de São Paulo - Estado” e “guia de turismo”. Pode-se estabelecer uma
relação dos temas com os efeitos imediatos da Covid-19 na cadeia do turismo, bem como seus
efeitos na economia do setor como um todo.
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• Temas específicos como “Turismo Religioso”, “Turismo Rural” e “navios” também aparecem em
ascenção acima de 400% em relação à semana anterior.
• Já o tema “eventos em São Paulo” teve uma queda no volume de buscas de mais de 40%
em relação à semana de 16 a 21 de março. As principais buscas ligadas ao termo referem-se à
empresas de venda de ingressos online, motivadas por informações sobre devoluções e adiamentos
de eventos, tais como shows e espetáculos.

Dúvidas sobre legislação trabalhista em tempos de COVID-19
Há uma página no site do planalto que reuniu todas as normas (direito do trabalho, direito financeiro, direito
tributário, direito sanitário, direito administrativo e direito do consumidor) referentes ao período atual, em que
há muitas dúvidas em relação ao COVID-19.
Além das MPs, estão as demais Leis, Decretos (Executivos e Legislativos) a respeito desta temática.
Os conteúdos podem ser acessados em:
http://www4.planalto.gov.br/legislacao/portal-legis/legislacao-covid-19

Municípios Turísticos de São Paulo e o COVID-19
Uma pesquisa de Secretaria de Turismo de Sâo Paulo, por meio do Centro de Inteligência da Economia do
Turismo, analisou a publicação de 172 decretos municipais com medidas de prevenção do Covid-19.
Dentre os levantamentos realizados até o dia 23 de março, foram listados documentos de 59 estâncias
turísticas, 57 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

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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