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Redes hoteleiras registram aumento no funcionamento em todo o País

O Fórum de Operadores Hoteleiros do Brasil (FOHB) realizou, no período de 27 de julho e 02 de agosto, a pesquisa “Oferta e Disponibilidade da
Hotelaria” junto aos hotéis associados em 209 municípios brasileiros e constatou que 75% dos quartos de hotéis de redes foram reabertos. Dos
estabelecimentos com suas unidades habitacionais fechadas, a maioria pretende reabrir em agosto.
A cidade de São Paulo, que no início da pandemia manteve alguns dos hotéis em funcionamento apenas para viajantes de negócios e equipes de
saúde, já tem 24.263 quartos abertos ou reabertos, de um total de 129 meios de hospedagem consultados, o que contabiliza 70,18% dos quartos em
todas as categorias. Campinas também recebeu destaque na pesquisa, com 3.653 unidades habitacionais abertas ou reabertas, totalizando 95,57%
de quartos em funcionamento.
O Governo do Estado de São Paulo, em trabalho conjunto com a Secretaria de Turismo do Estado e o trade especializado, desenvolveu protocolos de
segurança sanitária de alto nível que visam proteger hóspedes e colaboradores. Os protocolos podem ser acessados em vários canais do Governo
do Estado e de entidades do setor.
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Buscas no Google - Ao mesmo tempo em que os hotéis reabrem suas
portas, a Google registrou, em pesquisa recente, um aumento de 31%
nas buscas por hotéis no mês de julho, em comparação a junho no
estado de São Paulo, enquanto que a busca por viagens em geral teve
um aumento de 10%.
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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/

Secretaria de turismo esclarece como
acessar o programa de crédito

BID contrata consultores para plano
de desenvolvimento turístico em
São Paulo

A Secretaria de Turismo do Estado de São Paulo promoveu mais
um Seminário de Crédito Turístico online, desta vez exclusivo para
o setor de feiras e eventos. O objetivo desses encontros é orientar
os empresários e fazer a aproximação com às instituições financeiras
parceiras do Governo do Estado.
Além de esclarecer dúvidas, Eduardo Madeira, responsável pelo
programa da Setur/SP, lembrou a todos que no portal da Secretaria
Estadual de Turismo e no site do programa de Crédito Turístico, há o
Passo a Passo e o Tira Dúvidas para o acesso ao crédito. Ressaltou
a importância deste setor de feiras e eventos pelo Estado paulista que
mobiliza boa parte da cadeia produtiva do turismo.
Madeira disse que é evidente a necessidade dos empresários do setor,
mediante a dificuldade financeira vivida nestes últimos cinco meses,
desde março. “Uma das nossas missões é diminuir este impacto e
facilitar o acesso ao crédito e neste período o programa da Secretaria
recebeu, pelo site, mais de 2.200 solicitações de crédito no valor de
R$ 600 milhões. Temos estudos e projeções de demandas que, até
dezembro, girem em torno de R$ 2 bilhões”.
Com foco na mobilização para que o crédito chegue às empresas
que mais necessitam, Madeira alertou que, para as tratativas de
empréstimos pelo programa do Fundo Geral do Turismo (Fungetur),
do Ministério do Turismo, o interessado deve estar no Cadastur,
sistema de cadastro de pessoas físicas e jurídicas que atuam no
setor. No Estado de São Paulo, que detém 25% das empresas do
País no Cadastur, a responsabilidade deste sistema é da Setur/
SP que conta com profissionais especializados para atender esta
demanda de cadastramento. O seminário contou com a participação
de Mauro Miranda, gerente de Negócios do Desenvolve SP, Aline
Negri, do Banco do Povo e Susi Camargo da Associação Brasileira de
Empresas de Eventos (Abeoc).
O Programa de Crédito Turístico foi lançado em 2019 pela Setur/SP
e a Desenvolve SP, com o objetivo de ajudar no desenvolvimento de
destinos turísticos, com investimentos e para aquisição de bens e
equipamentos. Com a crise econômica causada pelo coronavírus, o
Governo do Estado mudou o foco para auxiliar no acesso a capital
de giro – salários, aluguéis, fornecedores e outras despesas fixas
e operacionais. Além da Setur/SP e DesenvolveSP, participam
também o Banco do Brasil, a Caixa, o Banco do Povo e o Sebrae-SP.
Contato do programa: creditoturistico@turismo.sp.gov.br.

No último dia 23 de julho foi firmado acordo de cooperação técnica
entre a Secretaria de Turismo do Estado de São Paulo (Setur/SP) e
o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) para a retomada
econômica do setor. O acordo prevê a doação de US$ 250 mil
pelo banco e permitirá o desenvolvimento de projetos que pautem
uma recuperação sustentável do turismo no estado, bem como a
elaboração de estudos complementares que apoiem futuros pedidos
de financiamento internacional.
O investimento será destinado para três frentes: elaboração de um
plano com estratégias e ações de médio e longo prazo; realização
de estudos complementares para apoiar a implantação do plano; e
um estudo de apoio à melhoria da dinâmica de concessão de crédito
para o setor.
Os recursos virão do Programa Estratégico para o Desenvolvimento
de Sustentabilidade do BID e a cooperação técnica terá a duração de
18 meses. Para isso, serão contratados consultores na modalidade
Consultoria por Produtos e Serviços (PEC) com duração de 5
meses. Os dois primeiros termos de referência para a contratação
de consultores já foram publicados e as vagas estão abertas.
O primeiro termo trata de contratação de consultor individual para a
análise e aperfeiçoamento da sistemática de concessão de crédito a
empresas do setor de turismo no Estado de São Paulo. Os detalhes
da vaga e link para a candidatura podem ser acessados na página
https://bit.ly/2DAbI2m até o dia 28 de agosto de 2020.
O segundo termo de referência irá contratar consultor individual para
a consolidação das estratégias setoriais de aceleração da retomada
do turismo no Estado de São Paulo. Os detalhes da vaga e link para
a candidatura podem ser acessados na página https://bit.ly/2F70cvy
até o dia 26 de agosto de 2020.

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

Eventos virtuais
em alta
A PrimeTour e a Evento Único
realizaram levantamento com
os gestores de empresas
de eventos de todo o País
para
avaliar
como
está
ocorrendo a preparação para
a retomada e a atuação do
setor durante a pandemia.
90% dos eventos nacionais,
antes da pandemia, eram
realizados em formato presencial
e apenas 11% organizados
de forma híbrida (presencial
e virtual). O mesmo ocorria
para eventos internacionais:
93% eram presenciais e 15%
híbridos. Atualmente, 95% já
estão realizando eventos digitais
ou híbridos como alternativa. No
entanto, 77% deles possuem um
domínio parcial e 11% não têm
domínio sobre esta modalidade.
Com a adaptação do trabalho
para home office e realização
de uma variedade atividades à
distância, 59% dos profissionais
concordam que mini reuniões
e reuniões internas poderão
migrar em definitivo para o
ambiente digital. Treinamentos,
para 56% dos respondentes,
também. Já convenções têm
uma chance mínima, com
apenas 9% dos entrevistados
acreditando que ocorrerão de
forma virtual.
A pesquisa também mostra que
42% acreditam na volta dos
eventos presenciais no primeiro
trimestre de 2021.

PRÓXIMAS LIVES
13/08 - Planetário Parque do
Carmo
(São Paulo)
14/08 - Palácio Boa Vista
(Campos do Jordão)
20/08 - Biblioteca São Paulo
(São Paulo)
15 horas
nos canais oficiais da
SeturSP nas redes sociais

Liberações atendem 150 cidades e priorizam a continuidade das melhorias de infraestrutura

Turismo em SP: recursos para obras ultrapassam
os R$ 100 milhões em 2020

Os recursos para obras e infraestrutura turística chegaram a R$ 101,9 milhões no Estado de São Paulo em 2020. Os repasses
são da Secretaria de Turismo do Estado de São Paulo, por meio do Departamento de Apoio ao Desenvolvimento dos Municípios
Turísticos (Dadetur), e atendem 150 cidades. Esta semana foram liberados mais R$ 2,9 milhões.
A Baixada Santista lidera a divisão: R$ 28,8 milhões (28%), seguida pelas regiões de Campinas, que inclui o tradicional Circuito das
Águas, com R$ 19,6 milhões (19%), e São José dos Campos, incluindo o Vale do Paraíba, a Mantiqueira e o Litoral Norte, R$ 10,9
milhões (11%). Todas as regiões administrativas do Estado foram atendidas.
Os repasses priorizaram os municípios com obras em andamento, como parte da estratégia da Secretaria de Turismo para fazer
frente ao impacto da covid-19 no setor. “A continuidade preserva empregos locais e deixa os destinos mais bem preparados para o
retorno dos visitantes”, explica o secretário Vinicius Lummertz.
Os recursos do Dadetur são destinados às 70 estâncias turísticas e aos 140 municípios de interesse turístico (MIT). Para terem
acesso é preciso que adotem uma série de providências, como a aprovação do Conselho Municipal de Turismo local, plano de
trabalho e projeto do que será executado. Com a aprovação do pedido têm início os repasses, complementados de acordo com a
evolução da obra.
Semana — Treze municípios dividiram os R$ 2,9 milhões repassados esta semana. Nuporanga e Brodósqui, na região de Ribeirão
Preto; Caraguatatuba, no litoral norte; Campos do Jordão, na Serra da Mantiqueira; Ibitinga, na região de Araraquara; Bertioga, no
litoral sul; Santa Fé do Sul, a noroeste do Estado, já na divisa com Mato Grosso do Sul; Itaóca, no Vale do Ribeira; Sud Menucci, na
região de Araçatuba; Santo Expedito, região de Presidente Prudente; Cunha, no Vale do Paraíba; Águas de Santa Bárbara, região
de Sorocaba; e São Pedro, regional de Campinas.

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 da COvid-19, bem
como reabertura de atividades . Dentre os levantamentos realizados, foram listados documentos
de estâncias turísticas, municípios de interesse turístico e outros municípios paulistas. Os
levantamentos em detalhes estão disponíveis no painel elaborado pela SeturSP pelo link:
https://bit.ly/analise_decretos_turismo_sp

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

