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São Paulo mostra variedade no ABAV Collab
Maior evento do turismo nacional acontece esta semana com ações compartilhadas e promoção das regiões do Estado
O maior evento do turismo brasileiro – até então conhecido por alguns como congresso e feira da Abav ou Abav Expo — foi substituído em 2020
pelo Abav Collab, que acontece esta semana. A expectativa é que a feira 100% presencial volte em 2021.
A versão deste ano, forçosamente alterada pela covid-19, terá a presença marcante e variada da Secretaria de Turismo do Estado de São
Paulo que, junto com seus parceiros e regiões turísticas, aproveitarão o evento para mostrar toda a qualidade e variedade da oferta paulista.
Programação São Paulo
Dia e horário

Ativação / ação

30/09 a 02/10 - 13h00 as 19h00

Estande virtual de São Paulo com atendimento online e conteúdo dos destinos

30/09 - 16h30

Ativação no Palácio Tangará - São Paulo

01/10 - 13h30

Premiação do 1º Desafio SP de Inovação em Turismo

01/10 – 15h00

Live Programa de Crédito Turístico

01/10 – 17h00

Capacitação Turismo de Proximidade em SP – Auditório Ministério do Turismo

02/10 - 14h50

Ativação nas Fazendas de Café de Espírito Santo do Pinhal – SP

02/10 - 15h50

Tour gastronômico no Skye Restaurante & Bar do Hotel Unique - São Paulo

O Estado terá estandes virtuais com destinos e circuitos turísticos, com
atendimento online para esclarecer todas as dúvidas. As ativações em
equipamentos turísticos, atrativos e espaços gastronômicos do Estado
foram escolhidos a partir de experiências sensoriais que estão no
imaginário dos visitantes e despertam a curiosidade, com vivências das
mais clássicas as mais contemporâneas que fazem parte da identidade
do Estado de São Paulo.
O evento abrigará ainda a premiação do Desafio SP, entre startups
que apresentaram soluções para a retomada comercial do setor,
esclarecimentos sobre o concurso para Guias de Turismo e sobre as
linhas disponíveis no Programa de Crédito Turístico.
Na sexta-feira acontecerá a Black Friday, com venda de pacotes e
roteiros diretamente para o público. São Paulo terá ofertas de Olímpia,
Guarujá, Vale do Paraíba, Boituva e capital.
A participação do Estado foi viabilizada com as seguintes parcerias:
Ministério do Turismo, Prefeitura de São Paulo, Prefeitura de
Espírito Santo do Pinhal, Visite São Pauo, Abav, Wakalua, FIA/Usp e
DesenvolveSP.

Atualização de casos
registrados de Covid-19

Casos registrados de
Covid-19 nos municipios
turísticos paulistas

4.745.464

92.924/ 3.170

142.058

155.526/ 4.436

Casos no Brasil

Óbitos no Brasil

973.142

Casos/óbitos em
Estâncias

Casos/óbitos em
MITs*

70

Casos em São Paulo

Estâncias com casos

35.125

MITs* com casos

140

Óbitos em São Paulo

*Municípios de Interesse Turístico

seade.gov.br/coronavirus/
13:40 - 29/09/2020

seade.gov.br/coronavirus/
13:40 - 29/09/2020

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

OMT lança
ferramenta de
acompanhamento
da retomada
À medida que um número
crescente de países ao redor
do mundo diminui as restrições
às viagens, a Organização
Mundial do Turismo (OMT)
lançou um novo Rastreador de
Recuperação de Turismo.
O painel de turismo mais
completo até hoje, o Recovery
Tracker é o resultado de uma
parceria entre organizações
internacionais e o setor privado.
Disponível gratuitamente, cobre
os principais indicadores de
desempenho do turismo por
mês, regiões e sub-regiões,
permitindo uma comparação em
tempo real da recuperação do
setor em todo o mundo e das
indústrias.
Para acessar a ferramenta,
basta clicar em www.unwto.org/
unwto-tourism-recovery-tracker

PRÓXIMAS LIVES
30/09 - 16h30
Visita ao Palácio Tangará
(São Paulo)
02/10 - 14h50
Tour nas Fazendas de Café
de Espírito Santo do Pinhal
(SP)
02/10 - 15h50
Visita gastronômica no Skye
Restaurante & Bar do Hotel
Unique (São Paulo)
Acompanhe as lives desta
semana na Abav Collab
abavcollab.com.br

Conselho mundial de viagens reconhece SP como seguro para o turismo
Estado recebeu o “Safe Travel”, selo que atesta a segurança sanitária dos destinos
Os protocolos de segurança previstos pelo Plano SP
foram reconhecidos pelo Conselho Mundial de Viagens
e Turismo (WTTC na sigla em inglês) que concedeu ao
Estado o “Safe Travel”, selo que atesta as boas práticas
dos governos e empresas quanto à higiene e segurança
sanitária.
O WTTC “acredita em um futuro de viagens que seja
seguro, protegido e que forneça uma experiência
autêntica e significativa ao viajante durante a viagem;
um futuro que o turismo seja o sustento de milhões e
contribua para o crescimento econômico sustentável”.
Os protocolos alinham os setores público e
privado por meio de padrões para garantir
a segurança dos colaboradores e viajantes.
Embora levem em consideração as diretrizes atuais, eles são documentos vivos que serão
atualizados à medida que novas informações forem disponibilizadas sobre o covid-19.
“O reconhecimento é importante por padronizar a comunicação em todo o mundo, orientando
principalmente os turistas internacionais”, disse Vinicius Lummertz, secretário de Turismo do Estado,
“porém não muda os cuidados necessários para contenção da covid-19 em São Paulo. É importante
o respeito aos protocolos, a limitação de utilização dos espaços comuns e, principalmente, evitar
aglomerações. Com o controle da circulação do vírus temos certeza que em um futuro próximo todos
poderão viajar com a segurança e tranquilidades necessárias”.

OTE: ocupação da capital foi de 19,32% em agosto
O Observatório de Turismo e Eventos da SPturis (OTE), núcleo de estudos e pesquisas da capital
paulista/ Secretaria Municipal de Turismo de São Paulo, divulgou os dados de desempenho dos meios
de hospedagem para agosto. O levantamento mostra que a ocupação do hotéis no mês informado foi de
19,32%, quase 25% acima do registrado em julho .
O resultado do quarto bimestre para os hotéis paulistanos (17,4%) foi sete pontos percentuais acima do
registrado em maio e junho (10,4%).
A variação positiva dos resultados na ocupação dos meios de hospedagem sugere a retomada das
atividades turísticas na capital paulista e a expectativa para o último trimestre do ano, é que a ocupação
hoteleira tenha gradual recuperação. Ainda, é importante ressaltar que o setor de eventos, importante mola
propulsora dos hotéis de São Paulo, terá uma recuperação expressiva somente em 2021. Os dados são
de uma pesquisa realizada com mais de mil profissionais de eventos em todo o mundo pela revista Skift.
Na média anual, entre os meses de janeiro a agosto, a ocupação média da capital está em 27,43%. Em
2019, os hotéis da capital fecharam o resultado anual em 68,56%, melhor média dos últimos 8 anos.

Monitoramento Turismo / Covid-19 ganhará novo formato em outubro
Nossa publicação “Monitoramento Turismo/ Covid-19” chega em sua 82a edição tornando-se fonte de informação
importante para os municípios turísticos, trade, entidades, outros estados e até outros países. A publicação
ganhou relevância e é uma iniciativa única entre todas as Secretarias de Turismo do Brasil.
Pensando na manutenção desta credibilidade, bem como a criação de um instrumento que torna-se um legado
da gestão da crise provocada pela pandemia do Novo Coronavírus, entendemos que a publicação semanal deve
se tornar um instrumento fixo de informações da Secretaria de Turismo do Estado de São Paulo.
Sendo assim, à partir da próxima edição, o documento passa a se chamar “Monitoramento Turismo
Paulista” e será veiculado mensalmente, com ampla divulgação no Estado de São Paulo, Brasil e exterior.

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

