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Feriado: destinos do litoral têm restrição de acesso às faixas de areia e serviços suspensos
De modo a coibir contágio pela Covid-19, as prefeituras municipais e
regiões turísticas do litoral paulista optaram por restringir acesso as
praias e também decretaram fechamento de quiosques, barracas e
suspensão de serviços dos ambulantes.
Dentre outras medidas adotadas pela maioria das cidades litorâneas
está o fechamento de meios de hospedagem, como hotéis e
pousadas, além da suspensão de locação de apartamentos, casas
e chácaras temporárias.
Aproximando-se do feriado de Páscoa, que no ano de 2019, chegou
a movimentar mais de 1,8 milhão de visitantes pelas rodovias do
estado, em 2020 a orientação é ficar em casa e adiar as viagens.
A ARTESP e as concessionárias de rodovias seguem com a
orientação para que todos que puderem fiquem em casa.Os PMVs
(painéis de mensagens móveis) das rodovias foram programados
para incentivar os motoristas a ficarem em casa na Páscoa:
“Evite viagens desnecessárias e ajude a combater o coronavírus”

Rodovia dos Tamoios - SP

Atualização de casos

Destinos religiosos se reinventam durante a pandemia

Páscoa
Diferente
Com
as
medidas
de
distanciamento social ainda em
vigor, os três maiores santuários
católicos do Estado de São Paulo
oferecem ao público formas
diferentes de se participar das
festividades sem precisar sair de
casa:
São Miguel Arcanjo: a
Basílica Santuário São Miguel
Arcanjo, que fica a cerca de

Eventos relevantes
adiados ou cancelados
em São Paulo

de Covid-19
170 km da capital paulista,
fará a transmissão de suas
celebraçoes pelas redes sociais.
Programação pelo Instagram em
@basilicasaomiguelarcanjo.
Aparecida: o devoto que
quiser vivenciar a espiritualidade
do Santuário Nacional na
principal semana do calendário
católico, vai poder acompanhar
as celebrações de sua casa, em
transmissões ao vivo pela TV,
Rádio e Internet. A programação

pode ser conferida em uma
página especial para este
período, no endereço a12.com/
semanasanta.
Tambaú: a cidade do recém
entitulado
beato
Donizetti,
que
recebe
milhares
de
peregrinos durante todo o
ano, também realizará suas
celebraçoes
da
Semana
Santa com transmissões pelo
Facebook. Mais informações em
beatodonizetti.com.br.
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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

Este
ano será
diferente
Em dezembro fizemos um
planejamento relativamente
simples das atividades
previstas para 2020 e um dos
destaques eram os dez feriados
prolongados que teríamos ao
longo ano, isso sem contar Natal
e Ano Novo.
Entramos em contato com a
Artesp – Agência de Transportes
do Estado de São Paulo
justamente para, com base em
números reais, fazer algum tipo
de projeção. Empiricamente,
o impacto econômico dos
feriados na ativação do turismo
em nosso estado seria de
aproximadamente R$ 1,5 bilhão.
Sendo conservador. Senão,
vejamos:
500 mil veículos saindo da
RMSP. Dez feriados, teríamos
então 5 milhões de saídas (um
pode sair mais de uma vez).
Três pessoas por veículos, 15
milhões de viajantes (um pode
viajar mais de uma vez). R$ 100
de gasto per capita/viagem (é
muito mais, mas vamos assim),
R$ 1,5 bilhão. Isso sem contar
as viagens intra regionais, as
viagens de ônibus, as de avião,
os que vêm à capital para fazer
comprar, ir aos restaurantes ou
atrações.
É muito dinheiro? Sem dúvida.
E, como dito acima, é uma
conta conservadora. Mas não
vale uma vida. No próximo
feriado, fique em casa. É a
melhor decisão.

Vinicius Lummertz
Secretário de Turismo do
Estado de São Paulo

Municípios
Turísticos de São
Paulo e a COVID-19
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Monitoramentos anteriores

Jandaraci Araújo, subsecretária de Empreendedorismo da Micro e
Pequena Empresa da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e
diretora executiva do Banco do Povo, Mauro Miranda, gerente de
Negócios da Desenvolve SP, e Eduardo Madeira, da InvestSP/Setur,
participaram hoje à tarde de uma live com mais de 60 empresários da
região de Ribeirão Preto. O encontro foi promovido pela Secretaria de
Turismo da cidade.

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

Restrições vão de fechamento de atrativos à proibição de circulação de ônibus turísticos

Interior também tem medidas de restrição
de visitação
Segundo levantamento do
Centro de Inteligência da
Economia do Turismo, diversos
destinos turísticos que são
bastante visitados nos grandes
feriados nacionais definiram
ações para reduzir o número
de turistas nas cidades, como
forma de limitar a disseminação
do novo coronavírus.
Dentre as regiões destaca-se
o Circuito das Águas, no qual
cidades como Amparo, Águas de
Lindóia, Lindóia, Monte Alegre
do Sul, Socorro e Serra Negra,
tem hotéis com atividades
suspensas para fins turísticos e
proibição de entrada de ônibus e
vans de turismo.

Outra região é a Mantiqueira
Paulista, no qual as cidades
Campos do Jordão, Santo
Antônio do Pinhal, São Bento
do Sapucaí e Monteiro Lobato
precisaram
fechar
suas
hospedagens, atrativos turísticos
e suspender autorização de
entrada de ônibus e vans.
Olímpia, cidade referência
pelas
termas
de
águas
quentes, também suspendeu
o funcionamento dos hotéis
e parques aquáticos. Para o
noroeste do estado, encontramse cidades com praias fluviais,
como Ilha Solteira, Adolfo, Mira
Estrela, que tiveram que decretar
o fechamento das mesmas.

Cidades com medidas
restritivas de turismo
Circuito das águas: Águas
de Lindóia, Lindóia,
Socorro, Monte Alegre do
Sul, Serra Negra e Amparo
Mantiqueira Paulista:
Campos do Jordão,
Santo Antônio do Pinhal,
São Bento do Sapucaí,
Monteiro Lobato
Outras regiões: Ibitinga,
Batatais, Joanópolis,
Olímpia e Santa Fé do Sul

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/

