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Setores público e privado debatem a retomada em encontro promovido pela Secretaria de Turismo do Estado
Quarto “Broadcast SP Pra Todos” terá executivos e o prefeito de Miami, Francis Suarez
Nesta quinta-feira, 16, às 14h, na plataforma YouTube, no canal
secturismosp, acontecerá o Broadcast SP Pra Todos, idealizado
pela Secretaria de Turismo de São Paulo. O convidado desta quarta
edição é o prefeito de Miami, Francis Suarez.
Com mediação do secretário de Turismo de São Paulo, Vinicius
Lummertz, o encontro terá a participação de Olivier Ferraton, CEO
da GL Events, administradora do São Paulo Expo, de Fernando
Campos, vice-presidente da cervejaria Ambev, e de Mário Granero,
da Brasilinvest. “Depois de três encontros, com as principais
entidades mundiais, como Organização Mundial do Turismo (OMT),
o Conselho Mundial de Viagens e Turismo (WTTC), pesquisadores e
líderes do e-commerce, vamos agora agregar a visão de executivos
e investidores que não são do setor”, disse Lummertz. “Essa troca
é importante para oxigenar as discussões que muitas vezes ficam
restritas aos mesmos atores”.
O prefeito Suarez, defensor do isolamento social para combater a
covid-19, falará sobre as lições aprendidas no enfrentamento da
doença, além do estágio atual na sua cidade. Fazendo dobradinha
com Orlando, Miami lidera o ranking das viagens internacionais dos
brasileiros.

Boas práticas nos municípios turísticos

Passeios virtuais
agitam os pontos
turísticos paulistas
As Secretarias de Turismo
do Estado de São Paulo e da
capital paulista estão realizando
uma série de lives em pontos
turísticos. O roteiro é realizado por
um guia de turismo e um monitor
especializado no atrativo. As lives
acontecem sempre as quintas
feiras as 15h. Nesta semana a
live será no Catavento Cultural e
Educacional

Eventos relevantes
adiados ou cancelados
em São Paulo

Atualização de casos
registrados de Covid-19

As lives acontecem no perfil
São Paulo Turismo do Instagram:
https://www.instagram.com/
saopauloturismo/

1.884.967

Casos no Brasil

72.833

Óbitos no Brasil

374.607

Casos em São Paulo

17.907

Óbitos em São Paulo

Casos registrados de
Covid-19 nos municipios
turísticos paulistas

36.382/ 1.414
Casos/óbitos em
Estâncias

46.062/1.851
Casos/óbitos em
MITs*

69

Estâncias com casos

140

MITs* com casos

*Municípios de Interesse Turístico
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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/

IBGE divulga

Programa de Crédito Turístico SP

dados da Pesquisa

A Secretaria de Turismo do Estado de São Paulo promove nesta
quinta-feira (16), às 9h30, mais um seminário do Programa de Crédito
Turístico. O foco são as empresas das regiões turísticas, Estâncias
e Municípios de Interesse Turístico (MITs). Todos os parceiros do
programa participarão: Desenvolve SP, Banco do Brasil e Caixa. O foco
será no Fungetur, do Ministério do Turismo; o Programa Nacional de
Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Pronampe)
e o Programa Emergencial de Acesso ao Crédito (PEAC), nova linha
via BNDES. Transmissão pelo Youtube: secturismosp

Mensal de Serviços
Turísticos
O
Instituto
Brasileiro
de
Geografia e Estatística (IBGE)
divulgou os resultados da
Pesquisa Mensal de Serviços
(PMS) para maio de 2020,
que inclui o volume e a receita
nominal de atividades turísticas
para o período no Brasil e para
mais 11 estados e o Distrito
Federal.
No Estado de São Paulo
a variação das atividades
turísticas de entre abril e maio
de 2020 ficou em -0,8% e a
receita nominal, +1,8%
Em relação a maio de 2019,
a variação de volume de
atividades para São Paulo foi de
-66,1% e a receita, de -65,9%,
acompanhando os resultados
nacionais, que foram de -65,6%
e -65,5%, respectivamente.
São Paulo, Goiás, Minas Gerais,
Rio de Janeiro foram os únicos
estados dentre os pesquisados
pelo IBGE que mantiveram
positiva sua variação acumulada
no volume de atividades em
turismo entre março de 2019 e
março de 2020.

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

Secretaria de Turismo faz nova liberação para as obras que estão em andamento

Municípios paulistas receberão mais R$ 12
milhões para melhorias
Trinta e cinco municípios turísticos do Estado de São Paulo receberão esta semana R$ 12 milhões para obras de
melhorias, como implantação de parques, iluminação, centros de informação e de artesanato, praças e revitalização
urbana. Os recursos são do Departamento de Apoio ao Desenvolvimento dos Municípios Turísticos (Dadetur), da
Secretaria de Turismo do Estado.
É a primeira liberação do segundo semestre. Entre janeiro e junho a Secretaria já havia repassado R$ 79,6 milhões.
“São recursos importantes, pois mantêm as obras em andamento, gerando empregos de forma distribuída por
todo o Estado e ajudam a preparar os nossos destinos turísticos para o retorno, pós-pandemia”, lembra Vinicius
Lummertz, secretário de Turismo do Estado.
Os repasses dessa semana chegarão aos extremos do Estado: no Noroeste, atenderá Cardoso, na divisa com
Minas Gerais, e Ilha Solteira, colada no Mato Grosso do Sul, no Norte e no Leste, também próximas à divisa mineira,
Ituverava e Caconde, no Sul e no Sudoeste, Eldorado e Timburi, próximas ao Paraná, e no Sudeste, Queluz, no
entroncamento com Minas e o Rio de Janeiro. Os recursos do Dadetur são liberados em parcelas, de acordo com
o cumprimento de cada etapa da obra pelos municípios.

A variação de receita positiva
entre abril e maio de 2020, tanto
em nível nacional (+7,9%) como
para o Estado de São Paulo
(+1,8%) demonstram que o setor
começa a sentir a retomada
de compras de viagens, ainda
que para o futuro, por parte dos
turistas
Os dados completos estão
disponíveis em ibge.gov.br/

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/

Serão necessárias quatro semanas na fase verde antes do retorno

Parques temáticos e de diversão poderão
reabrir em outubro em SP

Novo estudo sobre viagens aponta
foco em segurança sanitária, preço e
flexibilização em alterações

Os parques temáticos e de diversão poderão reabrir em São Paulo, a
partir de 12 de outubro, em regiões que estejam na fase verde do Plano
São Paulo há pelo menos 28 dias consecutivos. É a mesma data para o
retorno das feiras comercias e festivais de música
Tanto os parques quanto as feiras, importantes para o turismo do Estado,
terão limitações, previstas no Plano São Paulo: ocupação máxima de
60%, o público poderá ficar em pé, porém mantendo o distanciamento
(sinalizadas por marcadores), adoção de protocolos gerais e específicos,
uso de máscaras em todos os ambientes, venda de ingressos ou
inscrições online, com marcação de assentos e horários pré-agendados
e controle de acesso para garantir a lotação autorizada.
“Com esta data conseguimos garantir uma previsibilidade, demandada
pelo setor, sem colocar a saúde da população em risco”, disse Vinicius
Lummertz, secretário de Turismo do Estado.

Saber mais sobre o que os turistas esperam da retomada das
viagens na América Latina após a pandemia da Covid-19. Esse
objetivo reuniu a Interamerican Network, o site de notícias brasileiro
Catraca Livre, a publicação peruana Infotur, o portal argentino
Boardingpax e a associação mexicana Confetur.
A pesquisa foi realizada com 1.174 respondentes do Brasil, México,
Colômbia, Argentina, Chile e Peru. A maioria foi composta de
pessoas do sexo feminino (67%), com idade entre 25 e 54 anos,
com uma maior representatividade da faixa entre 35 e 44 anos
(30%). Quase metade dos entrevistados (46%) afirma pretender
viajar ainda em 2020, sendo que outros 26% consideram viajar se
encontrarem uma boa promoção.
As viagens dentro do próprio país são a primeira opção para
54% dos participantes da pesquisa. Na sequência, a Europa é a
preferência de 19% dos entrevistados, seguida de América Latina
(13%), América do Norte (9%) e Ásia (2%). Sobre o tipo de viagem
que pretendem fazer ainda este ano, um destino de praia ocupa, com
folga, a preferência, com 39% das respostas, enquanto cruzeiros e
destinos religiosos foram as alternativas menos escolhidas, com
apenas 1% cada. Outras opções incluem viagens culturais (18%),
ecoturismo e contemplação (13%), urbanas (12%), aventura (6%),
gastronomia e vinhos (6%) e, por fim, esqui (2%).

Congressos: na capital paulista os eventos menores, como convenções
de empresas e congressos, poderão retornar a partir de 27 de julho, caso
a região se mantenha pelo menos na fase amarela – situação registrada
desde 29 de junho.
No retorno os organizadores e espaços de eventos deverão observar
diversas normas de segurança. A ocupação total deverá estar limitada a
40% da capacidade, por exemplo. Outras regras: funcionamento máximo
por 6 horas/dia, público sentado e com distanciamento, adoção dos
protocolos gerais e específicos para aquela atividade, uso de máscaras
em todos os ambientes, compra/inscrição antecipada e somente online,
suspensão do consumo de alimentos e bebidas e controle de acesso de
acordo com a lotação máxima.

Dentre as principais preocupações relacionadas à viagem, 34%
querem informações obre políticas sanitárias e higienização nos
locais e serviços inclusos. Ainda, 24% preocupam-se com o preço
e 21% com flexibilizações em trocas de datas ou planos de viagem.
Alguns resultados no Brasil mostraram tendências distintas daquelas
notadas em toda a América Latina. Ao contrário da tendência
regional, a maioria dos brasileiros (44%) diz não pretender viajar
nos feriados de fim de ano, mas outros 27% considerariam a opção
se encontrassem uma boa promoção.
Dentre os estrangeiros respondentes, em especial nas respostas
sobre destino desejado dentro da região para uma próxima viagem,
o Brasil aparece em 5º lugar para argentinos, chilenos e mexicanos,
e em 9º (penúltimo lugar) para colombianos e peruanos.

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

