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Viajantes contribuem com a redução de circulação no estado
A circulação de carros caiu mais de 50%
nas estradas e rodovias do Estado. Entre a
declaração da pandemia pela Organização
Mundial da Saúde (OMS) e o período
de quarentena, o movimento baixou de
8,2 milhões para 3,4 milhões veículos
leves, segundo informações da Secretaria
Estadual de Logística e Transportes.
O resultado mostra o entendimento da
maioria dos paulistas quanto à seriedade
do momento.

O Estado continuará com as melhores rodovias; por enquanto, #fiqueemcasa

Atualização de casos

Boas práticas no turismo

Eficiente e
sem custos

Em temos de recursos limitados
e equipes trabalhando em casa,
a Secretaria de Turismo do

Estado encontrou uma forma
simples, prática, sem custos e
eficiente de fazer com o principal
recado do momento – Adie sua
Viagem – fosse compartilhada
em mais de 350 municípios do
Estado. Criou peças digitais

para redes sociais e grupos de
mensagens. Inicialmente foram
feitas para as 70 estâncias e
as 49 regiões turísticas. Porém,
vários municípios começaram
a pedir seus cards e, até hoje,
vários são feitos todos os dias
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Eventos relevantes
adiados ou cancelados
em São Paulo

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

Hora de
pensar na
retomada
O cenário está dado. Os
mais otimistas indicam que
o segundo semestre já
poderá ensaiar a retomada
da atividade econômica no
Turismo, mesmo que de
forma parcial. Os menos
otimistas já começam a
olhar para o final de 2021.
O fato é: sendo otimistas
ou nem tanto, temos a
obrigação de redesenhar
o planejado para este e
o próximo ano. Ao final
de 2019 ou início de 20
ninguém imaginaria que o
mundo seria sacudido dessa
maneira pela pandemia do
Covid-19. Algo que nenhum
de nós jamais viveu.
Somos especialistas em
viagem. Empresas com
milhares de empregados
foram construídas sobre o
alicerce do sonho de viajar.
Cidades, regiões, países
dependem do turismo. Estão
naturalmente abalados
hoje, porém não há dúvida
de que, no reaquecimento,
mesmo que de forma
lenta, o turismo, que
traz intrínseco a troca de
cultura, o conhecimento, os
negócios, o entretenimento
reocupará o seu lugar de
destaque. Será como antes?
Não, nada será. Pensar
agora esse turismo do futuro
é a nossa obrigação.

Programa de Crédito Turístico - SP

Monitoramentos anteriores

Em 15 dias foram mais de mil cadastros no programa. Um alerta: os
agentes financeiros que dão suporte à iniciativa – Caixa, Banco do
Povo, Banco do Brasil e a própria Desenvolve SP – têm as suas regras
de avaliação da concessão do crédito. Empreendimentos que não
conseguirem comprovar a saúde financeira (CND, Cadin, órgãos de
proteção) terão mais dificuldade de acesso.

Documentos com os impactos
no Brasil e no Estado de São
Paulo, com estatísticas e
recomendações para o setor de
turismo:
bit.ly/setur_covid19

Redução no último dia de março foi de 93% em relação a 2019

Transportes: Atualização dos terminais
rodoviários da capital paulista

A Socicam, empresa que
administra
os
terminais
rodoviários da capital, atualizou
o movimento de março de
2020 em comparação com o
mesmo período de 2019. Nos
terminais Jabaquara, Barra
Funda e Tietê embarcaram 772
mil passageiros, 43% menos
que em março do ano passado,
quando e foram atendidos 1,4
milhão de passageiros. Com
relação às partidas – ônibus
utilizados – a queda foi de 55%,
com 34 mil saídas contra 53 mil
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Perfil do turista nos
terminais rodoviários
da capital
Chegadas dos turistas
por ônibus regular
na capital paulista
representam 12% do
total;
Mais de 75% dos
passageiros viajam
sozinhos e 10,4% com
familiares;
O principal motivo das
viagens: negócios e
eventos profissionais
(31,6%).
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Municípios
Turísticos de São
Paulo e a COVID-19

O cenário da primeira para
a
segunda
quinzena
de
março, contudo, foi totalmente
diferente. A partir do dia 14
houve uma redução significativa
e contínua – ou seja, queda
sobre queda a cada novo dia.
Em 31 de março, a queda chegou
a 90% dos fluxos de passageiros
e 80% nas partidas de ônibus
em comparação a o mesmo dia
de 2019. Desde o dia 26 a queda
se estabilizou nesses 90%.

Fluxo de passageiros em março nos terminais rodoviários da Barra
Funda, Jabaquara e Tietê
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Vinicius Lummertz
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no mesmo período analisado.
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e Eventos da São Paulo Turismo
(SPturis)

A Secretaria de Turismo de Sâo Paulo 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

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

