Agência do Desenvolvimento do Turismo de
Santa Catarina (Santur)
MONITORAMENTO DO CORONAVÍRUS (COVID-19) NO
ESTADO DE SANTA CATARINA NO TURISMO

DATA DO BOLETIM:

25/03/2020
INFORMAÇÕES ATUALIZADAS:
www.saude.sc.gov.br/coronavirus
Santa Catarina está em situação de emergência, de acordo com o decreto (525/2020),
publicado no dia 23 de março de 2020, com validade de sete dias, pelo governador
Carlos Moisés, diante da pandemia do coronavírus (COVID-19). Esse estado
ocasiona diferentes mudanças e consequências no Turismo. Por isso, a Agência do
Desenvolvimento do Turismo de Santa Catarina - Santur, comunica um panorama no
que atinge o segmento em todo o estado.
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TEMAS RELEVANTES PARA O
TURISMO
Aqui você irá saber as medidas do Governo Federal e do Governo de Santa Catarina

ESFERA ESTADUAL (Santa Catarina)
SANTUR COMPILA 40 CURSOS À DISTÂNCIA E
GRATUITOS PARA PROFISSIONAIS DO TURISMO

São cursos à distância e gratuitos - alguns específicos para profissionais
que atuam no Turismo. Ao todo, são 1336 horas de cursos e aulas à
distância. A Fundação Getúlio Vargas, por exemplo, oferece capacitação
online voltada à gestão financeira, administração, marketing e
comunicação digital. O Sebrae também disponibiliza gratuitamente
cursos de gestão de negócios no turismo.
Outra opção são os cursos da Webtv Senac, entre outros. A lista
inclui desde cursos rápidos, com 2 horas de duração, até cursos
profissionalizantes mais extensos, como o de Garçom/Senac, com 240
horas ou de Camareira/Senac, com duração de 203 horas.
Acesse a lista completa dos cursos
http://www.santur.sc.gov.br/index.php/informacoes/noticias/5242santur-seleciona-cursos-a-distancia-de-qualif icacao-prof issionalcom-foco-no-turismo-veja-a-lista
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ESFERA ESTADUAL (Santa Catarina)
“Flecha Bus” segue com
serviço para repatriar
argentinos

Secretaria Estadual da Saúde
desestimula lavagens de ruas
O Governo de Santa Catarina estimula os

Em um comunicado, a empresa de

municípios a realizar lavagens para higienizar

transporte rodoviário, “Flecha Bus”

espaços públicos. Segundo infectologistas,

segue com as suas atividades para

a eficácia é muito reduzida no combate

os serviços de retorno dos turistas

à transmissão do vírus. Caso o município

argentinos que estão em Santa

insista na medida, a sugestão é do uso de

Catarina. As operações seguem até

água pura ou mistura com hipoclorito de

o dia 31/03/2020. Serão respeitados

sódio a 2,5%. Além disso, é importante

os dias e horários de saída que

ressaltar que o estado está em época de

constam nas passagens.

estiagem e as medidas de conscientização
para economia de água devem ser adotadas.

Governador de SC
planeja retomada
gradativa da atividade
econômica
Santa

Catarina

tem

Em época de quarentena,
Aquário de Balneário Camboriú
lança canal no YouTube com
conteúdo interativo

um

planejamento para a retomada
da atividade econômica. As ações
serão gradativas, conforme ocorra
uma

evolução

controlada

do

número de casos de coronavírus
no estado. O objetivo é adequar
as

medidas

de

isolamento

à

necessidade dos catarinenses com
segurança.

O Oceanic Aquarium, o mais novo aquário
de Balneário Camboriú (SC), criou um canal
com conteúdo interativo no Youtube com
muita informação e brincadeiras. Com foco
na educação ambiental e o que cada um
pode fazer para ajudar a natureza, os vídeos
contam com a participação da equipe
técnica e falam sobre o comportamento,
curiosidades,

alimentação,

bem-estar

e

hábitos dos animais. Pinguins, jacarés,
cavalos marinhos, filhotes de tubarões,
polvo, piranhas e salamandras fazem parte
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do “elenco”.

ESFERA FEDERAL
Fornatur emite carta aberta contrária ao pronunciamento
do presidente da república
O Fórum Nacional de Turismo (Fornatur), nesta quarta-feira (25) emitiu uma carta aberta ao
Presidente da República, em uma posição contrária ao pronunciamento realizado por Jair
Bolsonaro na última terça (24). No documento, os líderes do turismo em cada estado brasileiro
(secretários e presidentes) ressaltam que o setor “foi, sem dúvida, o maior prejudicado com a
crise gerada pela pandemia do Covid-19, acarretando na perda de emprego, trabalho e renda
para milhares de brasileiros, no fechamento de hotéis, pousadas, restaurantes, bem como
prejuízos no setor aéreo e de toda uma cadeia de serviços agregada”.
Entretanto, o grupo de líderes do Fornatur se posicionou favorável ao período de confinamento:
“entendemos que o momento ainda é de mantermos a grande população protegida, seguindo
as orientações dos governantes, da OMS e da Organização Mundial de Turismo – OMT, pois
assim todos retornarão as suas vidas e atividades o mais breve possível”.

Ministérios do Turismo e da Economia se reúnem com
representantes de agentes de viagens
O ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, se reuniu, nesta quarta-feira (25) com o secretário
Especial de Produtividade, Emprego e Competitividade do Ministério da Economia, Carlos
da Costa; e representantes das agências e operadores de viagens. O objetivo do encontro foi
debater as propostas já encaminhadas ao governo federal para atender o setor turístico que
tem sofrido grande impacto com a pandemia do coronavírus.

Foco também ao setor hoteleiro
Também nesta quarta-feira (25), uma reunião no Ministério do Turismo discutiu o setor
hoteleiro. Na pauta, ações que visam amenizar os efeitos da crise provocada pelo coronavírus. Os
representantes dos hotéis e pousadas destacaram que estas ações precisam ser implementadas
imediatamente, sob o risco de uma demissão em massa e um caos social. Para evitar justamente
esse quadro, o ministro do turismo, Marcelo Álvaro destacou que estão previstas várias
intervenções por parte do MTur, com destaque para uma Medida Provisória (MP) que está em
análise pelo Ministério da Economia e Casa Civil.
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ESFERA FEDERAL
Azul Viagens cancela todos os pacotes até 30 de abril
A Azul Viagens cancelou todos os pacotes de viagens e serviços (hotel, transfer, passeios
e etc.) de clientes com viagens programadas entre 24 de março e 30 de abril. O valor
pago será revertido em créditos para viagens futuras. A medida é válida para compras
realizadas em lojas Azul Viagens, agências de viagens, call center e site da operadora.
As remarcações de viagens poderão ser realizadas nas agências de viagens, nas lojas
próprias ou no portal da operadora

FBHA pede “medidas mais assertivas” para o Turismo

A Federação Brasileira de Hospedagem e Alimentação (FBHA) deseja medidas mais
assertivas do governo brasileiro para o setor - para serem adotadas durante a pandemia
do novo coronavírus (COVID-19). A entidade solicita ações sobre a suspensão do contrato
de trabalho e de pagamentos em geral, sobretudo que acionem o seguro desemprego
até a situação ser normalizada. Na primeira quinzena de março, o setor de turismo
brasileiro apresentou um prejuízo de R$ 2,2 bilhões.

Royal Caribbean amplia suspensão nas atividades
marítimas até 11 de maio
A Royal Caribbean International estendeu o período de suspensão de suas operações
até 11 de maio, em virtude das restrições globais impostas em virtude da pandemia de
coronavírus e, principalmente, pelo crescimento no número de casos nos Estados Unidos.
Cruzeiros que operam em áreas com restrições como Canadá, Cingapura e Emirados
Árabes, por exemplo, retornarão somente após autorizações governamentais. A primeira
suspensão, anunciada pela armadora em 13 de março, previa o retorno das operações
num período de 30 dias.
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O QUE DIZ O DECRETO 525/2020 DE ‘ESTADO DE
EMERGÊNCIA” QUE ESTÁ EM VIGOR
PARA ENFRENTAMENTO DA SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA DECLARADA, FICAM
SUSPENSAS, EM TODO O TERRITÓRIO CATARINENSE ATÉ O DIA 31/03/2020 :

Estão suspensos os serviços privados e públicos considerados não essenciais, a entrada de novos hóspedes
no setor hoteleiro, a circulação de veículos de transporte coletivo e o ingresso de veículos de transporte
interestadual, internacional e de fretamento para transporte de pessoas em território catarinense.
O decreto também faz restrições válidas por 30 dias, como a organização de eventos e reuniões de qualquer
natureza, de caráter público ou privado, incluídas excursões, cursos presenciais, missas e cultos religiosos.
A concentração e a permanência de pessoas em espaços públicos de uso coletivo, como parques, praças e
praias, também foi proibida durante o próximo mês.
Eventos esportivos organizados pela Fundação Catarinense de Esporte (Fesporte), bem como o acesso
público a eventos e competições da iniciativa privada estão suspensos por tempo indeterminado.

Serviços essenciais que seguem durante a situação de
emergência, até o dia 31/03/2020:
•

Assistência à saúde, incluídos os serviços médicos e hospitalares;

•

Assistência social e atendimento à população em estado de vulnerabilidade;

•

Atividades de segurança pública e privada, incluídas a vigilância, a guarda e a custódia de presos;

•

Atividades de defesa civil;

•

Transporte de passageiros por táxi ou aplicativo;

•

Telecomunicações e internet;

•

Captação, tratamento e distribuição de água;

•

Captação e tratamento de esgoto e lixo;

•

Geração, transmissão e distribuição de energia elétrica e de gás;

•

Iluminação pública;

•

Produção, distribuição, comercialização e entrega, realizadas presencialmente ou por meio eletrônico, de
produtos de saúde, higiene, alimentos e bebidas;

•

Serviços funerários;

•

Guarda, uso e controle de substâncias radioativas, de equipamentos e de materiais nucleares;

•

Vigilância e certificações sanitárias e fitossanitárias;

•

Prevenção, controle e erradicação de pragas dos vegetais e de doenças dos animais;

•

Inspeção de alimentos, produtos e derivados de origem animal e vegetal;

•

Vigilância agropecuária internacional;
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•

Controle de tráfego aéreo, aquático ou terrestre;

•

Compensação bancária, redes de cartões de crédito e débito, caixas bancários eletrônicos e outros serviços
não presenciais de instituições financeiras;

•

Serviços postais;

•

Transporte e entrega de cargas em geral;

•

Serviços relacionados à tecnologia da informação e de processamento de dados (data center), para suporte
de outras atividades;

•

Fiscalização tributária e aduaneira;

•

Transporte de numerário;

•

Fiscalização ambiental;

•

Produção, distribuição e comercialização de combustíveis e derivados;

•

Monitoramento de construções e barragens que possam acarretar risco à segurança;

•

Levantamento e análise de dados geológicos com vistas a garantir a segurança coletiva, por alerta de riscos
naturais, cheias e inundações;

•

Mercado de capitais e seguros;

•

Cuidados com animais em cativeiro;

•

Atividades de advogados e contadores que não puderem ser prestadas por meio de trabalho remoto;

•

Atividades da imprensa;

•

Atividades acessórias ou de suporte e a disponibilização dos insumos necessários à efetivação de serviços/
atividades essenciais estabelecidos neste Decreto, especialmente quando se tratar das atividades de saúde
e de segurança pública, ressalvado o funcionamento exclusivo para esse fim;

•

Fretamento para transporte de funcionários das empresas e indústrias cuja atividade esteja autorizada;

•

Distribuição de encomendas e cargas, especialmente a atividade de tele-entrega/delivery de alimentos;

•

Transporte de profissionais da saúde e profissionais da coleta de lixo, sendo que os veículos devem ser
exclusivamente utilizados para essas finalidades e devidamente identificados, cabendo aos municípios a
respectiva fiscalização;

•

Agropecuárias;

•

Manutenção de elevadores;

•

Atividades industriais, seguindo a portaria;

•

Oficinas de reparação de veículos de emergência, de carga, de transporte de mais de 8 (oito) passageiros e
de viaturas;

•

Serviços de guincho;

•

As atividades finalísticas da Secretaria de Estado da Segurança Pública (SSP), Secretaria de Estado da Saúde
(SES), Defesa Civil (DC),Secretaria de Estado da Administração Prisional e Socioeducativa (SAP), Agência de
Regulação de Serviços Públicos de Santa Catarina (ARESC) e Diretoria de Relações e Defesa do Consumidor
(Procon).
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E A SANTUR, COMO ESTÁ PARTICIPANDO
DISSO?
A Santur integra o Grupo Estadual de Ações Coordenadas (Grac) e está com uma
equipe diariamente na Defesa Civil, em Florianópolis, cooperando e trabalhando de
forma conjunta para buscar as ações para diminuir os prejuízos do Turismo. Além disso,
a Santur montou o Gabinete de Crise para receber e atender as demandas do trade e
também do Conselho Estadual de Turismo.
Também na esfera federal, a Santur realiza articulação para buscar recursos e benefícios
para a atender às necessidades do Turismo catarinense. Junto destas ações, a Santur
passou a integrar a “Comissão de Desenvolvimento Econômico do Governo de Santa
Catarina” que é coordenada pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Secretaria
do Estado da Fazenda, formada ainda por representantes, Banco de Desenvolvimento
do Extremo Sul (BRDE), Agência de Fomento de Santa Catarina S.A. (Badesc), Centrais
Elétricas de santa Catarina S.A (Celesc) Companhia Catarinense de Águas e Saneamento
(Casan) e Secretaria de Agricultura e Pesca (SAR).

Fontes:
Governador planeja retomada gradativa da atividade econômica e projeta 713 novos leitos de UTI
https://www.sc.gov.br/noticias/temas/coronavirus/coronavirus-em-sc-governador-planeja-retomada-gradativa-da-atividade-economica-e-projeta713-novos-leitos-de-uti
Secretaria Estadual da Saúde desestimula lavagens de ruas e alerta sobre estiagem
https://www.sc.gov.br/noticias/temas/coronavirus/coronavirus-em-sc-secretaria-estadual-da-saude-desestimula-lavagens-de-ruas-e-alerta-sobreestiagem
Em época de quarentena, Aquário de Balneário Camboriú lança canal no YouTube com conteúdo interativo
http://www.turismo.gov.br/últimas-notícias/13423-aquário-de-balneário-camboriú-lança-canal-no-youtube-com-conteúdo-interativo-para-asfamílias.html
FBHA pede “medidas mais assertivas” para o Turismo
https://www.mercadoeeventos.com.br/noticias/hotelaria/fbha-pede-medidas-mais-assertivas-para-o-turismo-e-espera-nova-mp/
Ministérios do Turismo e da Economia se reúnem com representantes dos agentes de viagens
http://www.turismo.gov.br/%C3%BAltimas-not%C3%ADcias/13426-minist%C3%A9rios-do-turismo-e-economia-se-re%C3%BAnem-comrepresentantes-dos-agentes-de-viagens.html
Coronavírus: Azul Viagens cancela todos os pacotes até 30 de abril
https://www.mercadoeeventos.com.br/noticias/agencias-e-operadoras/azul-viagens-cancela-todos-os-pacotes-com-viagens-ate-30-de-abril/
Coronavírus: Royal Caribbean amplia suspensão até 11 de maio
https://www.mercadoeeventos.com.br/noticias/cruzeiros/royal-caribbean-amplia-suspensao-ate-11-de-maio-e-oferece-credito-de-125/
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A MELHOR FORMA DE FREAR
O AVANÇO DO CORONAVÍRUS
É A PREVENÇÃO.
Em caso de dúvidas sobre onde procurar ajuda, as
pessoas devem ligar para o número 136, do Disque Saúde,
disponibilizado pelo Ministério da Saúde.

GABINETE DE CRISE
Assessoria de Comunicação
Gerência de Marketing Digital
contato: ascom@santur.sc.gov.br
www.santur.sc.gov.br

PARA MAIS INFORMAÇÕES SOBRE O CORONAVÍRUS
(COVID-19) EM SANTA CATARINA ACESSE:
www.saude.sc.gov.br/coronavirus

Acesse o boletim 01/2020 >> https://bit.ly/B012020
Acesse o boletim 02/2020 >> https://bit.ly/B022020
Acesse o boletim 03/2020 >> https://bit.ly/B032020

