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Secretaria de Turismo libera mais R$ 7,6 milhões a municípios
O
Departamento
de
Apoio
ao
Desenvolvimento dos Municípios Turísticos
(Dadetur), da Secretaria Estadual de
Turismo, liberou mais R$ 7,6 milhões
para obras de infraestrutura que estão em
andamento nas estâncias e municípios de
interesse turístico paulistas, totalizando R$
56,7 milhões neste ano.

Turismo: cidades que receberão os recursos em maio

A liberação é ainda mais importante
devido à pandemia da Covid-19. Com
esses recursos, 26 municípios poderão
manter a execução de obras importantes
para a melhoria da qualidade do produto
turístico. Além, disso, geram empregos e
desenvolvimento local.

fonte: Dadetur/ CIET/SeturSP

Ouroeste
Patrocínio Paulista

Sales

Monte Alto
São Simão
São José do Rio Pardo

Ibitinga
Itapuí

Brotas
Àguas de Lindóia
Serra Negra

Holambra

Campos do Jordão
Santo Antônio do Pinhal

Monte Alegre do Sul
Boituva

Cabreúva
São Roque
Embu das Artes

Piedade

Tapiraí

Santos
Praia Grande

Eldorado

Agrupando por regiões (ver mapa) os
Jacupiranga
destaques foram o Vale do Ribeira, com
Cananéia
Eldorado e Jacupiranga e Cananéia. A
região de Campinas (com Holambra, Serra Negra, Águas de Lindoia, Monte Alegre do Sul e São José do Rio Pardo), a de Sorocaba (Boituva,
Piedade, Tapiraí, São Roque, Cabreúva e Embu das Artes) e também Santos, incluindo Praia Grande.
Em 2019, depois de um início bastante difícil, a Secretaria conseguiu repassar recursos para obras em andamento, reativar convênios que haviam
sido cancelados e firmar novos, alcançando o montante de R$ 428 milhões.

Boas práticas no turismo

Sertãozinho:
campanha
proporciona
visitas pela
cidade
Sertãozinho,
na
região
de
Ribeirão
Preto,
criou
a
campanha
virtual
#visiteseratozinhosemsairdecasa,
que visa proporcionar aos
visitantes
das
páginas
oficiais da cidade o desejo
de visitar o destino no futuro.

Eventos relevantes
adiados ou cancelados
em São Paulo

Atualização de casos
registrados de Covid-19
As redes sociais contam
com visita online a atrativos
e interação com visitantes.
Acesse
facebook.com/
turismosertaozinho ou
@
visitesertaozinho no Instagram
para mais detalhes sobre as
ações e projetos.
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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

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

Planejamento:
reunião com o
trade é na terça
Nesta terça-feira (19),
acontecerá a segunda
reunião do Plano Estratégico
de Desenvolvimento do
Turismo Paulista. Desta vez o
foco serão as entidades que
representam os segmentos
do chamado “trade turístico”.
A iniciativa é da Secretaria de
Turismo do Estado de São
Paulo (Setur).
Na primeira reunião, realizada
na semana passada, o foco
foram os representantes
das 49 regiões turísticas,
que envolvem mais de 350
municípios. 37 participaram,
cobrindo todo o Estado.
Entre os participantes da
reunião do trade devem
estar presentes, entre outras,
a Abav e a Aviesp, pelos
agentes de viagens, a ABIH
e o Fhob pelos hoteleiros, a
Abrasel pelos restaurantes, a
Fresp pelos transportadores
rodoviários, a Abeoc e a
Ubrafe pelo segmento de
eventos.

OMT: assistência técnica para recuperação do turismo

Para ajudar os Estados Membros a desenvolver uma abordagem
gradual de recuperação, a Organização Mundial do Turismo
(OMT) divulgou, no último dia 12 de maio, o “Pacote de Assistência
Técnica para a Recuperação do Turismo COVID-19”.
O documento está estruturado em três pilares principais:
recuperação econômica, marketing e promoção e fortalecimento
institucional. Acesse o documento (em inglês) no site unwto.org/
tourism-covid-19.

Monitoramentos anteriores
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

Em São Paulo houve queda nas despesas em crédito e no débito

Elo: pesquisa mostra turismo com maior retração
entre os setores
A Elo Performance e Insights, consultoria da bandeira de cartões divulgou pesquisa sobre os
impactos da Covid-19 nos gastos com cartões de crédito e débito de sua própria carteira, entre os
dias 26 de abril e 10 de maio de 2020.
Nos dias 7 e 9 de maio, as operações com cartões de débito cresceram 18%, enquanto que a
utilização do cartão de crédito caiu 6% em relação à semana anterior. Segundo a Elo, o dia das
mães teve impacto neste comportamento. O crescimento nas compras concentraram-se em
supermercados (+47%), farmácias (+32%) e materiais de construção (+25%).
O turismo, desde o dia 26 de abril, teve a maior retração (-76%), seguido pelos estacionamentos
(-71%), bares e restaurantes (-43%) e postos de combustível (-25%).
Em São Paulo e no Rio de Janeiro, especificamente, o turismo teve queda de 69% para o débito
e 85% para o crédito. Bares e restaurantes tiveram quedas de 42% e 51%, respectivamente para
as mesmas operações.

O objetivo do encontro é
planejar e traçar as diretrizes
e ações estratégicas de
curto, médio e longo prazos,
visando a recuperação
do turismo no Estado pós
pandemia da Covid-19.
A Setur entende que o
momento é importante para
analisar os problemas para,
a partir destas informações,
construir de forma conjunta
propostas que auxiliem
o setor na direção dar
retomada. O encontro, via
plataforma digital, será das 16
às 18hs.

Municípios Turísticos de
São Paulo e a COVID-19

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

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

